
} بيــروت – أثـــارت التغريـــدة التـــي أطلقها 
السياسي اللبناني فارس سعيد حول احتمال 
عودة االغتياالت والتفجيرات إلى لبنان إذا لم 
تتشـــكل الحكومة، ردود فعـــل تعّبر عن القلق 
من عـــودة البلد إلى المرحلة التي تلت اغتيال 

رفيق الحريري عام 2005.
وحذر النائب الســـابق فارس ســـعيد عبر 
تغريدة له على تويتر من أن ”عودة االغتياالت 
والتفجيرات إلى لبنان غير مستبعدة، حذار“.

ورغم أن سعيد قد أكد أن تغريدته ال تستند 
على معلومات بل على تحليل شـــخصي لمآل 
انســـداد السبل للخروج من المأزق الحكومي، 
إال أن أوساطا لبنانية أبدت خشيتها من إمكان 
أن يشـــهد لبنـــان تطـــورات أمنيـــة ترتبط في 
جانب منها بالشـــلل الداخلي إلنتاج الحكومة 
العتيـــدة، وترتبط في جانـــب آخر بالتطورات 

الميدانية والسياسية في سوريا.

ورغم أجـــواء التفـــاؤل التـــي أراد رئيس 
الحكومـــة المكلف ســـعد الحريري إشـــاعتها 
إثـــر لقائه برئيـــس الجمهورية ميشـــال عون 
في قصـــر بعبـــدا، الخميس الماضـــي، إال أن 
معلومات جديدة أفادت بأن والدة الحكومة لن 
تكون قبل الخريف المقبل. فيما أكدت أوساط 
رئيـــس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن 

”ال حكومة في المدى المنظور“.
اللبنانيـــة  القـــوات  فـــي  القيـــادي  ورأى 
أنطوان زهرا أن عودة وزير الخارجية جبران 
باســـيل من رحلتـــه إلى واشـــنطن تقف وراء 
عـــودة العرقلة والقفـــز عن التفاهمـــات التي 
قيـــل إن عون والحريري قـــد توصال إليها في 

اجتماعهما األخير.
وتداولـــت وســـائل اإلعـــالم أن الحريـــري 
ناقش مع عون تشـــكيلتين حكوميتين. األولى 
مـــن 30 وزيـــرا تلبـــي نســـبيا مطالب ســـمير 

جعجـــع وكليـــا مطالب وليد جنبـــالط وتمنح 
عـــون وفريقه حصـــة أقل من الثلـــث المعطل. 
والثانيـــة مـــن 24 وزيـــرا تهدف إلـــى تقليص 
مطالب الكتل السياســـية. وذكرت المعلومات 
أن عـــون وافق على أي صيغـــة تتوافق عليها 

النخب السياسية.
بيد أن جّو التفاهم في بعبدا لم يكن دقيقا 
بالنظر إلى مروحة من المواقف والتصريحات 
التـــي صدرت عـــن الفريق العونـــي. ونقل عن 
رئيـــس الجمهوريـــة أنه يســـتعجل الحريري 

تشكيل الحكومة وفق ”معيار واحد“.
وأكـــدت مصـــادر في تيـــار المســـتقبل أن 
ُعَقد تشـــكيل الحكومة داخليـــة. غير أن بعض 
المراجـــع بدأت تميل إلى اعتبـــار أن أجندات 
خارجيـــة قـــد تكـــون وراء تعطيـــل تشـــكيل 
الحكومة، خصوصا أن األجواء األخيرة كانت 
تحدثت عن إعـــالن الحكومة قبل عيد الجيش 

فـــي األول من أغســـطس، وأن ”قطبة مخفية“ 
أعادت األمور إلى المربع األول.

وتقول مصادر برلمانية لبنانية إن سوريا 
وإيران تســـعيان إلى حكومـــة موالية تضمن 
تطبيـــع العالقات بيـــن بيروت ودمشـــق وأن 
باســـيل المتهم بعرقلة التأليـــف ال ينطق عن 
هوى بل إن حركته مغطاة بشـــكل تام من قبل 

عاصمتي ”الممانعة“.
وأشـــارت مصادر سياســـية إلى أن برقية 
التعزيـــة التـــي بعث بهـــا عون إلـــى الرئيس 

السوري بشـــار إثر مجازر السويداء، تحّضر 
لدعوة ستوجهها دمشق إلى الرئيس اللبناني 

لزيارة العاصمة السورية.
وتـــداول معلقـــون أنباء عـــن أن عون هو 
من ســـيتولى التواصـــل مع دمشـــق لحلحلة 
مسألة عودة النازحين وفق المبادرة الروسية 
مقابل استمرار الحريري في رفض أي تطبيع 
سياســـي مـــع نظام دمشـــق. ورأى هـــؤالء أن 
السجال حول شكل وطبيعة العالقة مع النظام 

السوري ما زال يقسم اللبنانيين.
وعلـــى الرغـــم من المظلـــة الدوليـــة التي 
توحي بهـــا العواصم الكبـــرى لحماية لبنان 
من ارتدادات البركان السوري، إال أن مراقبين 
يـــرون أن إخضاع المناطق الســـورية لصالح 
النظام، قـــد تتمدد بأشـــكال مختلفة إلخضاع 
الداخـــل اللبناني والقضاء على عوامل التمرد 
على الوصل السياسي بين لبنان ونظام األسد.

الجمعي قاسمي

} الحسيمة (المغرب) – بعث العاهل المغربي، 
الملك محمد الســـادس، في خطابـــه الذي ألقاه 
مساء األحد بمناسبة عيد العرش التاسع عشر، 
برسائل ُمتعددة عكســـت في مضمونها دالالت 

سياسية هامة وأبعادا اجتماعية واقتصادية.
واختار العاهل المغربي مدينة الحســـيمة 
ومـــا تحملـــه مـــن رمزيـــة سياســـية ارتباطـــا 
بالتحركات االجتماعيـــة التي عرفتها في وقت 
ســـابق، لتوجيه تلك الرســـائل التـــي تجاوزت 
تشـــخيص األداء الحكومي، إلـــى التأكيد على 
أهمية تعزيز الوحدة والتضامن، ال ســـيما في 

المراحل الصعبة.
وحـــدد الملـــك محمـــد الســـادس فـــي هذا 
الخطاب، القضايـــا ذات األولوية في المجالين 
االقتصادي واالجتماعي، واإلجراءات والتدابير 
التي يتعيـــن اعتمادها من أجـــل تكريس الثقة 

داخل المجتمع.

وكان الفتا تركيز الملك محمد السادس على 
البعـــد االجتماعي الذي أفرده بمســـاحة كبيرة 
فـــي خطابه حين قـــال إن ”الشـــأن االجتماعي 
يحظـــى عنـــدي باهتمـــام وانشـــغال بالغيـــن، 
كملك وكإنســـان، ومنذ أن توليت العرش، وأنا 
دائم اإلصغـــاء لنبض المجتمـــع ولالنتظارات 

المشروعة للمواطنين“.
وشـــدد العاهل المغربي علـــى أن ”المغرب 
هو وطننا، وهو بيتنا المشـــترك، ويجب علينا 
جميعا أن نحافظ عليه، ونســـاهم في تنميته“، 
وأن ”الوطنيـــة الحقة تعزز الوحدة والتضامن، 

وخاصة في المراحل الصعبة“.
وأكـــد أن ”المغاربة األحـــرار ال تؤثر فيهم 
تقلبـــات الظروف رغم قســـاوتها أحيانا“، وأنه 
على ثقـــة بـــأن ”المغاربة لن يســـمحوا لدعاة 
الســـلبية والعدمية وبائعي األوهام، باستغالل 
بعض االختـــالالت للتطاول علـــى أمن المغرب 

واستقراره أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته“.
ورأى مراقبـــون أن مـــا ذهب إليـــه العاهل 

المغربي ُيعد رســـالة سياســـية بالغة األهمية، 
يتعين على الجميع التقاطها، حكومة وأحزابا، 
ال ســـيما وأنه شدد في خطابه على أن ”تحقيق 
اإلنجازات وتصحيـــح االختالالت ومعالجة أي 
مشكلة اقتصادية أو اجتماعية، تقتضي العمل 
الجماعـــي والتخطيط والتنســـيق بين مختلف 

المؤسسات والفاعلين“.
ودعا إلـــى ”الترفع عن الخالفـــات الظرفية 
والعمـــل علـــى تحســـين أداء اإلدارة وضمـــان 
الســـير الســـليم للمؤسســـات، بما يعزز الثقة 
والطمأنينة داخل المجتمع وبين كل مكوناته“.
ولم يكتـــف بتلك اإلشـــارات الواضحة إلى 
الحكومـــة، وإنمـــا وجه رســـائل مباشـــرة إلى 
األحـــزاب التـــي حثها علـــى تجديد أســـاليب 

هوآليات عملها بما يخدم انتظارات المواطن.
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صالح البيضاني

} عــدن - قالت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
إن المبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
يسعى لفتح مســـارات جديدة للحل السياسي 
فـــي اليمن تتجاوز األطـــر التقليدية التي دأب 
المبعوثان الســـابقان على التعامل معها، في 
محاولة للخـــروج من مـــأزق التعنت الحوثي 

الذي قوبل به أثناء زيارته األخيرة لصنعاء.
وأشـــارت المصادر إلى أن غريفيث، الذي 
ســـيقدم إحاطة مفصلة لمجلس األمن الدولي، 
الخميـــس القـــادم، تتضمـــن نتائـــج زيارتـــه 
للرياض وعدن وصنعاء، سيدعو المجلس إلى 
دعم جهوده الرامية الســـتئناف المشـــاورات 
السياســـية، بهـــدف التوصـــل إلـــى تفاهمات 
شـــاملة حـــول الملـــف اليمني بيـــن األطراف 
اإلقليميـــة والدوليـــة الفاعلـــة والضغط على 

الفرقاء اليمنيين للعودة إلى طاولة الحوار.
عن  وكشـــفت مصـــادر خاصة لـ“العـــرب“ 
اإلعداد للقاء سياســـي يمني مـــن المتوقع أن 
تســـتضيفه لندن بدعوة مـــن وزارة الخارجية 
البريطانية وبالتنســـيق مع المبعوث األممي 

إلى اليمن.
الـــذي  االجتمـــاع  إن  المصـــادر  وقالـــت 
ستحضره قيادات سياسية بارزة من مختلف 
األطـــراف اليمنية ســـيعمل على وضع أرضية 
مشـــتركة للمشـــاورات اليمنيـــة القادمة التي 
لـــم يحدد موعدها وال مكانهـــا حتى اآلن، غير 
أنه مـــن المرجح أن تتم في إحـــدى العواصم 

األوروبية نهاية أغسطس القادم.
التـــي  للكويـــت  زيارتـــه  أســـباب  وعـــن 
استضافت آخر جولة من المشاورات اليمنية 
منتصـــف 2016، أشـــارت المصـــادر إلـــى أن 
غريفيـــث طلـــب مـــن المســـؤولين الكويتيين 
الضغـــط على األطـــراف اليمنية لتشـــجيعها 
على العودة إلى المســـار السياســـي، إضافة 
إلـــى طلبه من أميـــر الكويت، الشـــيخ صباح 
األحمـــد الجابر الصباح، التدخـــل لدى قيادة 
التحالف العربي لدعم الشرعية لتمديد الهدنة 
الممنوحـــة له إلنجـــاح تحركاته السياســـية 
قبيل اســـتئناف معركة تحريـــر الحديدة التي 

ستصادف نهاية يوليو الجاري.
األخيـــر  الحوثـــي  التصعيـــد  ووضـــع 
واســـتهداف ناقـــالت النفـــط الســـعودية في 
مضيق باب المندب بالتزامن مع زيارة غريفيث 
لصنعاء، الجهـــود األممية أمـــام تحّد وصف 
باألصعب، إلى جانب ما مثله تعنت ميليشيات 
الحوثي من إحباط لجهـــود المبعوث األممي 
الـــذي تعرض لحملة إعالمية حوثية في نهاية 
زيارته األخيرة لصنعـــاء وصلت حّد التلميح 

بانحيازه للتحالف العربي.

ويتوقـــع مراقبـــون أن يعمـــل المبعـــوث 
األممي خالل الفترة القادمة على توسيع دائرة 
تحركاته بحيث تشمل أطرافا دولية وإقليمية 
ويمنية أخرى ذات تأثير وحضور في المشهد 
اليمني، بهدف تجاوز حالة الجمود السياسي 
والتصلـــب في مواقف الميليشـــيات الحوثية 
والحكومـــة الشـــرعية التي ال تزال متمســـكة 
بالمرجعيـــات الثالث كإطار سياســـي ألي حل 

في اليمن.
وفي تحرك دبلوماســـي جديد، التقى وزير 
الخارجيـــة اليمني خالـــد اليمانـــي، االثنين، 
ســـفراء مجموعـــة الــــ18 الراعيـــة للعمليـــة 
السياســـية فـــي اليمن، وأطلعهـــم على التزام 

الحكومة بدعم تحركات المبعوث األممي.
ولفت اليماني إلى موافقة الشـــرعية على 
مبادرة المبعوث األممي بشـــأن مدينة وميناء 
الحديـــدة ومينائـــي رأس عيســـى والصليف، 
مشـــيرا إلـــى تمســـك الميليشـــيات الحوثية 
فـــي المقابل بخيـــار الحرب ورفـــض العملية 
السياســـية، من خـــالل رفض االنســـحاب من 

مدينة الحديدة.
وحـــول آفـــاق الحـــل فـــي اليمن فـــي ظل 
المعطيـــات األخيـــرة التي رافقـــت التحركات 
األممية قلل وكيل وزارة اإلعالم اليمنية نجيب 
من قدرة غريفيث  غالب في تصريح لـ“العرب“ 
علـــى إحداث أي تحّول جوهـــري يتجاوز نقل 
الصـــراع إلى مربعات تثبيت الجذور الحوثية 
وشرعنة وجودها والسعي إلعادة بناء شرعية 
جديـــدة تنهي المرجعيـــات الحاليـــة لصالح 

مرجعية أخرى.
وقال غالب إن استمرار غريفيث في نهجه 
الحالي للتعامـــل مع األزمة اليمنية ســـتكون 
مآالته تحويل االنقالب إلى واقع مشـــرعن عبر 
األمم المتحـــدة في تكرار للطريقة التي ســـار 
عليها المبعوث السابق جمال بن عمر وانتهت 
إلـــى تجاوز المبادرة الخليجيـــة وبناء وثيقة 

سلم وشراكة انتهت بانقالب مكتمل األركان.
وعن السبل المتاحة للحل السياسي اعتبر 
غـــالب أن المقـــررات األممية يجـــب أن تكون 
أســـاس أي حـــل، مضيفا ”وفي حـــال رفضت 
الميليشـــيات ذلـــك يتم تبني قـــرارات مضافة 
تحت البند السابع وهذا بحّد ذاته كفيل بجلب 

الحوثيين إلى طاولة المفاوضات“.
ووصـــف خبـــراء اســـتراتيجيون محاولة 
الميليشـــيات الحوثية تنفيـــذ عمليات خارج 
ســـياق الحرب بهدف تحقيق مصالح إيرانية 
مباشـــرة كما حدث من خالل اســـتهداف ممر 
المالحـــة الدولـــي بأنها التحـــّول األخطر في 
مســـار الحرب والذي سيســـاهم فـــي تقليص 
قدرات الميليشـــيات على اإلضرار بالمصالح 

الدولية بوصفها ذراعا لطهران.

غريفيث يفتح مسارا موازيا 

لتحريك المفاوضات اليمنية

أنطوان زهرا

عودة باسيل من واشنطن 

وراء عرقلة تفاهمات 
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إلقاء الخطاب من مدينة الحراك االجتماعي

ص٦ ااالفيفا تحت الضغط الدولي لتجريد قطر من المونديال

جود سعيد 

يبحث عن المختطفات 

الجميالت في سوريا 

ص١٦

ص٤ الدستور مأزق جديد في ليبيا 



} دمشــق – لم تســـتبعد قيادات كردية سورية 
إمكانيـــة التعـــاون العســـكري مـــع النظام في 
محافظة إدلب كما املناطق التي تســـيطر عليها 
تركيا بشـــكل مباشر أو غير مباشر في الشمال 

السوري.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات بعـــد زيـــارة 
أجراها األســـبوع املاضي وفد ملجلس ســـوريا 
الدميقراطية الذراع السياســـية لقوات سوريا 
الدميقراطية إلى دمشـــق بطلب مـــن احلكومة 
وذلك لبحث مســـتقبل شمال ســـوريا وشرقها 

التي تسيطر األخيرة على معظم أجزائه.
وقال صالح مســـلم، الرئيس السابق حلزب 
االحتاد الدميقراطي الكردي السوري، إن هناك 
إمكانيـــة كبيرة للقبـــول بتعاون عســـكري مع 
النظام، مشـــددا أنه ”ال ميكـــن أن نقبل أن يظل 
هنـــاك جزء محتل من أراضي ســـوريا، ســـواء 
بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة. ال بد من 
إنهاء هـــذا الوضع وحترير جميـــع األراضي. 
وقد نتعاون مع النظام عسكريا من أجل حترير 

أراضينا من االحتالل التركي“.
واعتبـــر القيـــادي الكردي البارز ”املســـألة 
ليســـت أنهم ســـوف يســـاعدوننا فـــي عفرين 
مقابل مساعدتنا لهم في إدلب إمنا املسألة هي 
أننا ســـنعمل جنبا إلى جنب إذا ما مت إنضاج 
التفاهمـــات الراهنة.. اجلميع يتذكرون أنه قبل 
ســـقوط عفرين دعونا النظام السوري للتدخل 
باملعركة حفاظا على الســـيادة السورية ولكنه 
لألســـف تخاذل في الدفاع عـــن املدينة.. ولكننا 
متمسكون بحقنا في الدفاع عن أراضي سوريا 

وعن سيادتها“.

وكانت القـــوات التركيـــة مدعومة بفصائل 
سورية معارضة قد سيطرت على مدينة عفرين 
بريـــف حلـــب في مـــارس املاضي بعـــد طردها 
لوحدات حماية الشعب الكردي. وجاء الهجوم 
التركـــي بعد تفاهمـــات مع روســـيا جلمت أي 

نية للنظام للمشـــاركة في دعم األكراد للتصدي 
للتدخل التركي الذي تصفه دمشق باالحتالل.

ويرى مراقبون أن التغيرات املتسارعة على 
الساحة السورية خاصة مع اقتراب النظام من 
اســـتكمال ســـيطرته على جنوب غربي سوريا 
وقبلها اســـتعادته الغوطة الشرقية، من شأنها 
أن تعيد خلـــط أوراق التفاهمـــات خاصة على 
خط أنقرة –موسكو، في ظل مؤشرات عن توجه 
النظام بدعم روســـي إلى شـــن عملية عسكرية 
واسعة في محافظة إدلب التي تعتبر احملافظة 

الوحيدة خارج نفوذ دمشق.
ويريد األكراد الذي يدركون حجم املتغيرات 
أن يبقـــوا فـــي صلـــب املعادلة الســـورية، وأن 
يعـــززوا الثقة مع النظام، واألهم هو أن يبعدوا 
اخلطر الوجودي الذي يشكله احلضور التركي 
عليهـــم عبر طـــرح أطر للتعاون العســـكري مع 

دمشق في الشمال.
وخضعـــت العالقـــة بـــني النظـــام واألكراد 
املدعومـــني من الواليات املتحدة طيلة ســـنوات 
احلرب الثماني املســـتمرة إلـــى حالة مد وجزر 
ولكنهـــا لم تصل في أي وقت مـــن األوقات إلى 
قطيعـــة تامـــة، حيـــث أن النظام لـــم يتعاط مع 
هذا املكون الســـوري كباقـــي املعارضني الذي 

يصنفهم جميعهم في خانة اإلرهابيني.
وقد أبـــدى النظام قبل فتـــرة انفتاحا على 
احلوار مع األكراد حول مطالبهم، جاء ذلك على 
لسان الرئيس بشار األســـد، وسرعان ما تلقف 
اجلانب الكردي هذه الدعـــوة بإيجابية بتأكيد 
رغبتهم في التفاوض معه بدون شروط مسبقة، 
وقـــد ترجـــم ذلك فـــي االجتماعات التـــي دارت 
مؤخرا في دمشـــق حيث لم يصروا على مسألة 
احلكـــم الذاتي بل مت توســـيع دائرة اخليارات 
لتشمل إنشاء نظام حكم المركزي على األقل في 

املناطق ذات الغالبية الكردية.
واســـتنكر صالح مســـلم التســـاؤالت التي 
تركـــزت حـــول مـــا إذا كانـــت ”قوات ســـورية 
الدميقراطية“، التي يشـــكل املســـلحون األكراد 
أبرز مكون فيها، وذراعها السياســـي ”مجلس 
ســـورية الدميقراطية“، قد استشـــارا واشنطن 
قبل بـــدء التفاوض مع النظام الســـوري، قائال 
”قرارنـــا السياســـي بيدنـــا وليس بيـــد أحد.. 
وعندمـــا رأينـــا وجـــود منـــاخ مناســـب لبدء 
املفاوضـــات باشـــرنا األمـــر.. يجـــوز أن نبلغ 

األميركيـــني أو الـــروس بخطواتنـــا، وهذا ما 
حـــدث ولكنه كان مجرد إبالغ، دون انتظار قرار 
باملوافقة على اخلطوة في حد ذاتها من عدمه“.

ونفـــى أن تكـــون التغيـــرات امليدانية على 
الســـاحة الســـورية أو ما يتم رصـــده من رغبة 
الواليات املتحدة باالنســـحاب من املشـــهد هو 
مـــا قاد األكـــراد للتفاهـــم مع النظـــام من أجل 
االحتفاظ مبكاســـبهم وضمان مكان لهم في أي 
مفاوضات تتعلق مبستقبل البالد، وقال ”األمر 
ال يرتبط بأي تطورات… فقد كنا دعاة حوار منذ 
البدايـــة، ولكـــن الطرف احلكومي هـــو من كان 
يعارض، وكان متـــرددا في اتخاذ هذه اخلطوة 
حلســـابات خاصـــة به. ولكـــن عندمـــا أعربوا 
عـــن رغبتهم.. بدأ األمر وذهـــب وفد يضم كافة 
مكونات سورية الدميقراطية، ال األكراد فقط، بل 
العرب والسريان، إلى دمشـــق للتفاوض.. فقد 
وصلت األزمة الســـورية ملرحلة تتطلب جلوس 

كل األطراف السورية مع بعضها البعض“.

وحول إمكانية التخلـــي عن مناطق اإلدارة 
الذاتية التي أنشـــأها األكراد بالشـــمال إذا ما 
اشـــترط النظام ذلك، قال مسلم ”اجلميع، وفي 
مقدمتهـــم النظام، يعلمون أن ســـوريا ال ميكن 
أن ترجع لســـابق عهدها، وأنه ال بد من وجود 
سوريا جديدة بدستور وقوانني جديدة.. وطبقا 
للوفـــد الذي زار دمشـــق، فقد وعـــد النظام بأن 

يكون هناك نظام حكم المركزي“.
وال يستبعد محللون إمكانية حدوث حتالف 
بني األكراد والنظام، خاصة وأن األخير ال يبدي 
تشـــددا حيال متتع األكراد بصالحيات واسعة 
في املناطـــق التي ميلكون فيها حضورا مكثفا، 
مقابل تســـليمهم لتلـــك التي ال يحظـــون فيها 
بحضـــور وازن كمحافظتي الرقـــة ودير الزور، 
لكن املســـألة تبقى خاضعة لبازار املســـاومات 

بني روسيا والواليات املتحدة.
ويشير مراقبون إلى أن في حال مت التوصل 
إلى تفاهم حول هذه املسألة فإنه لم يبق سوى 

معضلة إدلب والوجود التركي املباشر في ريف 
حلب وهنا قد ينضم األكراد إلى النظام خلوض 

عمليات عسكرية في هذه املناطق.
وحتاول أنقرة هذه األيام إقناع روسيا بعقد 
تفاهمات جديدة إلسقاط هذا التوجه عبر طرح 
فرضية الســـماح للنظام بالســـيطرة على املدن 
املطلة على الطريق الرئيسية الرابطة بني إدلب 
والالذقيـــة وأيضا القريبة مـــن قاعدة حميميم 
الروســـية،ومن املرجح أن تطرح هذه املســـألة 
في اجتماع سوتشـــي الذي بـــدأ االثنني، ولكن 
الســـؤال هنا هل ستسمح موســـكو باستمرار 

سيطرة جبهة النصرة على معظم احملافظة.
وبالتوازي مع ذلك تعمل تركيا على جتميع 
فصائـــل إدلـــب ضمن جيـــش واحـــد كخطوة 
احترازيـــة ملواجهة الســـيناريو األســـوأ. وبدأ 
النظام حشد قواته استعدادا لعمليات في إدلب، 
مع قيام اجليش الروســـي بفتـــح ممرات عبور 

للمدنيني الراغبني في الرحيل من احملافظة.

{عـــودة جبران باســـيل إلى لبنان أعـــادت األمور إلى جو المراوحة والشـــروط التعجيزية وهذا هو أخبار

العائق األساس أمام تشكيل الحكومة}.

أنطوان زهرا
نائب سابق في البرملان اللبناني

{الجانب األردني لم يتلق حتى اآلن أي دعوات رســـمية من الجانب الســـوري للنظر والتباحث في 

مسألة التبادل التجاري بين البلدين}.

خالد احلنيفات
وزير الزراعة األردني
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◄ خطف تنظيم الدولة اإلسالمية 36 
مدنيا على األقل من محافظة السويداء 
ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا 

خالل الهجوم الذي شنه قبل خمسة أيام 
وأوقع أكثر من 250 قتيال، وفق ما أورد 

املرصد السوري حلقوق اإلنسان االثنني.

◄ حتقق السلطات املصرية حول مصرع 
األسقف أبيفانيوس رئيس دير وادي 

النطرون في ظروف غامضة األحد، 
بحسب ما أعلنت الكنيسة القبطية 

املصرية االثنني.

◄ سّلم أحد أنصار الشيخ السلفي أحمد 
األسير، املتهم بقتل العشرات من اجليش 

اللبناني في مدينة صيدا جنوب لبنان، 
نفسه الستخبارات اجليش صباح االثنني.

◄ أكدت املفوضية السامية لالجئني 
في األردن أنها لم تتلق طلبات من قبل 

الالجئني السوريني تشعرها برغبة 
الالجئني بالعودة إلى بالدهم بشكل أكبر 
من املعهود، مشيرة إلى أن عملية العودة 

في معدالتها املعتادة ولم تتجاوز 150 
أسبوعيا.

◄ أعلن اجليش املصري، االثنني، 
املشاركة في مسابقات عسكرية دولية في 

روسيا والصني وكازاخستان.

◄ قدمت األمم املتحدة منحة قدرها 
3 ماليني دوالر، دعما لبرامج العودة 

الطوعية، وإقامة برامج تنموية في منطقة 
”قولو“ بجبل مرة في والية وسط دارفور 

غربي السودان.

◄ أفرجت الشرطة اإلسرائيلية عن 
إيطاليني أوقفتهما بعدما رسما لوحة 

جدارية عمالقة للشابة الفلسطينية عهد 
التميمي التي أصبحت رمزا للمقاومة، 

على جدار الفصل في الضفة الغربية 
احملتلة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

وصل االثنيـــن وفد من  } غــزة (فلســطين) – 
حركة حمـــاس برئاســـة نائب رئيـــس المكتب 
السياسي صالح العاروري إلى القاهرة بدعوة 
من الســـلطات المصرية، لبحـــث التطورات في 
الشأن الفلسطيني خاصة تلك المتعلقة بإنهاء 

االنقسام، والتهدئة مع إسرائيل في غزة.
وتتزامـــن زيارة الوفد مع وجود وفد لحركة 
فتح بقيـــادة عزام األحمد، المســـؤول عن ملف 
المصالحة، وسط اســـتبعاد مراقبين أن يكون 

هناك لقاء مباشر بين الجانبين.
وتقـــود مصر جهـــودا مكثفة بدعـــم عربي 
ودولي إلنهاء االنقســـام الفلســـطيني وتحقيق 
المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وفي ذات 

الوقت تســـعى القاهرة لنزع فتيـــل التوتر بين 
األخيرة وإسرائيل.

ويشـــهد قطـــاع غـــزة توتـــرا متصاعدا مع 
إسرائيل منذ 30 مارس عندما بدأ الفلسطينيون 
بتنظيم ”مسيرات العودة“ لتأكيد حق الالجئين 
بالعودة إلـــى أراضيهم التي هجـــروا أو فروا 
منها فـــي 1948 عند قيام إســـرائيل، وللمطالبة 
برفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع 
غـــزة منذ 2006. وتتخلل التظاهـــرات المتكررة 
على حدود قطـــاع غزة مواجهات قتل فيها منذ 

انطالقها نهاية مارس 157 فلسطينيا.
اإلســـرائيلية  هآرتـــس  صحيفـــة  وذكـــرت 
االثنين أن مصر تسعى لعقد اتفاق بين حماس 

وإســـرائيل يشمل في مرحلته األولى فتح معبر 
كرم أبوسالم الذي أغلقته السلطات اإلسرائيلية 
منذ نحو أســـبوعين، وإزالـــة كافة القيود التي 
فرضـــت على حركـــة البضائـــع، باإلضافة إلى 
وقف إطالق النار بيـــن الطرفين والذي تضمن 
وقف إطالق البالونـــات الحارقة من غزة تجاه 

إسرائيل.
وأوضحـــت هآرتـــس أن االتفـــاق المصري 
يشـــمل في مرحلته الثانيـــة ”مفاوضات عودة 
رفـــات الجنود اإلســـرائيليين الذيـــن قتلوا في 
حـــرب غـــزة 2014، مقابـــل تقديم المشـــروعات 
اإلنســـانية في قطاع غـــزة والممولـــة من قبل 

المجتمع الدولي“.

ولفتت إلى اللقاءات التي عقدها مالدينوف 
مـــع ممثلي حركـــة حماس في قطـــاع غزة، بعد 
اجتماعه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، الذي سلمه رسالة إلى الحركة.
وقـــال إيلـــي بن دهـــان نائب وزيـــر الدفاع 
اإلســـرائيلي أفيغـــدور ليبرمـــان، االثنيـــن، إن 
إسرائيل نقلت رسالة إلى حركة حماس، تتعلق 

بالوضع األمني المتوتر مع قطاع غزة.
وأكد بن دهان للقناة السابعة ”تدرك حماس 
جيـــدا أنـــه إذا كانت هناك جولـــة حرب أخرى 

فإنها ستدفع ثمنًا لم تدفعه من قبل“.
وخاضت إســـرائيل وحمـــاس ثالثة حروب 

منذ 2008. 

حماس في القاهرة مجددا لبحث المصالحة مع فتح والتهدئة مع إسرائيل

يبدي األكراد اســــــتعدادا للتحالف مع النظام في فتح معركة الشمال ضد الوجود التركي 
املباشر أو غير املباشر األمر الذي يضع أنقرة في مأزق، وتسعى األخيرة جاهدة للحيلولة 

دون ذلك عبر محاولة إقناع روسيا بعقد تفاهمات جديدة.

األكراد يبدون استعدادا للتعاون عسكريا مع األسد الستعادة الشمال

الهدف يتغير بتغير قواعد اللعبة
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واألكـــراد  النظـــام  بـــني  العالقـــة 

الحـــرب  خضعـــت طيلـــة ســـنوات 

املستمرة إلى حالة مد وجزر ولكنها 

لم تصل إلى قطيعة تامة

◄

الغمامة بين لبنان

والمغرب ال تزال موجودة

} بيــروت – قـــال ســـفير المغرب فـــي لبنان 
محمد كرين، إن الغمامة الرمادية ما بين لبنان 
والمغـــرب ال تزال موجودة في مكان ما، لكنها 
ال تمس بتاتا بجوهر العالقات ما بين البلدين 

الشقيقين، ولن تؤثر عليها.
وأوضـــح محمد كرين في حـــوار مع إذاعة 
”نحن نعرف  لبنان بمناســـبة ”عيد العـــرش“ 
الواقع اللبناني، ونتعامل مع الدولة اللبنانية، 
على أســـاس المواقف الرســـمية للدولة، وفي 
هذا اإلطـــار، هناك تناغم تام مـــا بين المغرب 
ولبنـــان في مـــا يتعلـــق بالقضايـــا موضوع 
اإلشكال والموقف اللبناني الرسمي تم تأكيده 
لي من أن لبنان، ال يعترف بالكيان االنفصالي 
الـــذي يريد أن يفصل الصحـــراء المغربية عن 
المغرب، وأن لبنان يدعـــم الجهود التي تقوم 
بها هيئة األمم المتحدة إليجاد حل سياســـي 

متوافق عليه لهذه المشكلة“.
وكانـــت الحكومة المغربيـــة قد اتهمت في 
مايو الماضي حزب الله وراعيته إيران بتقديم 
دعم لوجســـتي وعسكري لجبهة البوليساريو 

االنفصالية منذ العام 2016.
وقرر المغرب على ضوء هذا الكشـــف قطع 

عالقاته الدبلوماسية مع طهران.
} الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان يستقبل الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي الذي يزور لبنان رفقة زوجته العارضة واملطربة كارال 

بروني إلحياء حفل فني ضمن مهرجانات بيت الدين.



} بغــداد - كّثـــف رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
الســـابق نوري املالكي من حراكه السياســـي 
بشكل ملحوظ، في فترة يتواتر احلديث خاللها 
عن ضرورة التعجيل بإقرار نتائج االنتخابات 
األخيـــرة التـــي ال تـــزال رهن اســـتكمال العد 
اليدوي لألصوات في عدد من املراكز املشكوك 
فـــي ســـالمتها من التزويـــر، واملرور ســـريعا 
إلى تشـــكيل حكومة جديدة، نظـــرا لألوضاع 
الصعبة التـــي يواجهها العراق بفعل تصاعد 
االحتجاجات على ســـوء األوضاع االجتماعية 

وترّدي اخلدمات واستشراء الفساد.
ويوحي حراك املالكي الذي شمل، االثنني، 
زيـــارة الكويـــت واالجتماع مع عـــدد من كبار 
مســـؤوليها، بأّن مســـاحة األمل فـــي العودة 
مجّددا إلى ســـّدة احلكم في العراق، اّتســـعت 
مجّددا أمام زعيم حزب الدعوة اإلسالمية بعد 
أن كانت قد تضاءلت مع اخليبة التي مني بها 
في انتخابـــات مايو املاضي بحلـــول ائتالفه 
”دولـــة القانـــون“ في املرتبـــة الرابعة بســـتة 

وعشرين مقعدا برملانيا.
ونظريـــا ال يتيـــح هـــذا العدد مـــن املقاعد 
للمالكي أن يلعب دورا قياديا في تشكيل الكتلة 
البرملانية األكبر القادرة على تشكيل احلكومة، 
ومع ذلك ال شـــيء مينع، عمليا، من اتفاقه مع 
عدد من الكتل الفائزة في االنتخابات لتشـــكيل 

تلك الكتلة.

وهنـــا ميكـــن لعوامل خارجيـــة أن تتدّخل 
لتســـهيل ذلك من قبيـــل دفع إيـــران عددا من 
أتباعهـــا الفائزيـــن باالنتخابـــات، مثل هادي 
العامري الذي يتّزعـــم حتالف الفتح احلاصل 
على ٤٧ مقعدا نيابيا إلى التحالف مع املالكي.
ويجري املالكـــي اتصاالت مكّثفة من الكتل 
السياســـية من مختلف االنتمـــاءات إلقناعها 
بالتحالـــف معـــه حتـــت عنـــوان ما يســـميه 

”األغلبية السياسية“.

وورد فـــي بيان ملكتب املالكـــي صدر قبيل 
زيارتـــه للكويـــت أّن ”مشـــروع الكتلـــة األكبر 
يشق طريقه بوضوح وقوة، وجميع من ُيْؤِمن 
بتشكيل حتالف األغلبية مدعوون للمشاركة“.

وصـــدر البيان إثر اســـتقبال زعيم ائتالف 
دولـــة القانـــون لوفد سياســـي مـــن محافظة 
األنبار يضم النواب الفائزين باالنتخابات عن 

احملافظة.
وبحســـب مصادر سياســـية عراقيـــة فإّن 
إيـــران تدفـــع فعال باجتـــاه جتميـــع أتباعها 
املوثـــوق بهم، ملواجهة من هـــم أقل ثقة لديها، 
والقبـــض علـــى زمـــام الســـلطة فـــي العراق، 
في مرحلـــة بالغة الدّقة لطهـــران التي تواجه 
صراعا محتدما مع الواليات املتحدة، يجعلها 
مهتّمة بتأمني الســـاحة العراقية وضمان عدم 

خروجها عن دائرة النفوذ اإليراني.
ويؤّكـــد نائب عراقي فـــي البرملان املنتهية 
مّدتـــه، أن املالكي يســـعى بالفعـــل للعب دور 
مهّم في احلكومة القادمة والبقاء ضمن دائرة 
صنع القرار، دون أن يكون بالضرورة ســـاعيا 
لتولي رئاسة احلكومة مجّددا لعلمه بصعوبة 
األمر. ويعّلق على ذلـــك بالقول إّن زعيم حزب 
الدعوة ”يســـعى في التوقيت اخلطأ ألن يلعب 
دور رجل العراق القوي، رغبة منه في التماهي 
مع الصفات التـــي وضعتها املرجعية الدينية 
لشـــخص رئيس الوزراء املقبل. غير أن كل ما 
ميلكه املالكي هو أن يظهـــر باعتباره محاورا 
سياسيا في حني يحتاج العراق إلى اخلدمات 
األساســـية التي خرج من أجلها الشـــباب إلى 

الشارع احتجاجا“.
ويربط النائب ذاتـــه زيارة املالكي للكويت 
مبســـاعيه للبحث عن سند إقليمي في جهوده 
للعـــودة إلى الســـلطة مجـــّددا، قائـــال ”إّنه ال 
شـــيء ميكن أن تقّدمه الكويت للمالكي في ذلك 
املجال، إضافة إلى أنهـــا لن تقيم حوارا جادا 
مـــع رجل ال تثق مبســـتقبله السياســـي الذي 
صار مشتبكا بالكثير من ملفات الفساد ومنها 
ملـــف الكهرباء. فكل األمـــوال التي مت إنفاقها 
على مشـــاريع الكهرباء الوهمية مت هدرها في 
فترتي رئاسة املالكي للحكومة بني سنتي ٢٠٠٦ 

و٢٠١٤“.
وانتهـــى النائب، الذي طلب عدم الكشـــف 
عـــن هويته، إلى االســـتنتاج أّن ”املالكي ذهب 

للتشاور مع اجلهة اخلطأ، والكويت من جهتها 
تســـتقبل الرجل اخلطأ. وهي معادلة ميكن أن 
تشير إلى مدى التخبط الذي وقعت فيه الطبقة 
السياســـية العراقية وهي تسعى إلى مواجهة 

االحتجاجات بحلول لم تعد نافعة“.
وزار املالكي الكويت بصفته نائبا للرئيس 
العراقي، وهو منصب شـــرفي إلـــى حّد بعيد. 
وقد يكـــون الهدف األول من الزيـــارة محاولة 
ربط اســـم رئيس الوزراء الســـابق باملساعدة 
التـــي بذلتها الكويت للمســـاهمة في حّل أزمة 
الكهربـــاء بالعراق والتي متّثل أحد األســـباب 
العارمـــة  االحتجاجـــات  ملوجـــة  املباشـــرة 

مبحافظات جنوب ووسط العراق.
غيـــر أن األوســـاط السياســـية واإلعالمية 
العراقيـــة لم تعر اهتماما كبيرا للزيارة نتيجة 

األهداف الشخصية الواضحة في خلفيتها.

ويلفت متابعون للشأن العراقي إلى وجود 
دوافــــع قويــــة وراء رغبــــة نــــوري املالكي في 
احلفاظ على مكانته في الســــلطة، وأّن من تلك 

الدوافع ما هو مصيري فعال.
وشــــرح هؤالء أّن املالكي الذي قاد العراق 
لثماني ســــنوات متواصلة مســــؤول بشــــكل 
كامل عــــن األوضاع الســــائدة حاليا في البلد 

اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. 
فالفساد تغّول في فترة حكمه، وهدر املال 
العام بلغ ذروته خاللها، واملشــــاريع اخلدمية 
والتنمويــــة توّقفــــت في عهده بعــــد أن ُنهبت 
املوازنــــات املخصصــــة لها، وحتــــى األجهزة 
األمنيــــة َداَخَلَهــــا فســـــاد عظيــــم وبلـــــغ عـدد 
املجّنـدين الـوهميني في صفـوفها واملعـروفني 
والـذين يتقاضـــــون رواتـب  بــ”الفضائيــــني“ 
دون أدنــــى مشــــاركة فعليـــــة فــــي اخلـدمــــة 

ضمــــن تلك القــــوات، عشـــــرات اآلالف، فضـال 
عن فضـائح الفســــاد املشــــهـودة في صفقات 

التسّلح.
وُختم ذلك بكارثة انهيار القوات املســــّلحة 
العراقية أمام زحف تنظيم داعش ســــنة ٢٠١٤ 
ووقوع أكثــــر من ثلث مســــاحة العراق حتت 

سيطرة التنظيم املتشّدد.
املالكــــي  ضعــــف  أّن  ذلــــك،  كل  ويعنــــي 
وابتعاده عن الســــلطة خــــالل الفترة القادمة، 
وصعود خصوم لــــه مثل أتبــــاع زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، قد يعني آليا خضوع 
املالكي للمحاســــبة، خصوصا وأّن محاســــبة 
كبار الفاســــدين أصبحت مطلبا شعبيا ملّحا 
مرفوعا كشــــعار في املظاهرات االحتجاجية، 
وقد يكون مــــن الصعب على احلكومة القادمة 

جتاهله والقفز عليه.

منعطف مصيري لنوري املالكي.. البقاء في السلطة أو الخضوع للمحاسبة

ف لزعيم حزب الدعوة لتشكيل الكتلة األكبر  [ الكويت تستقبل الرجل الخطأ في المرحلة الخطأ
ّ
[ حراك مكث

[ النظام اإليراني الحالي مصدر فكرة تسييس الحج وقطر انضمت إليه بدفع من أزمتها
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أخبار

ــــــة الكارثية لســــــنوات حكم نوري املالكي في العراق، ال حتول دون ســــــعيه بقّوة  احلصيل
ــــــل إّن احلصيلة ذاتها هي ما  للعــــــودة إلى الســــــلطة والبقاء ضمن دائرة صنع القرار.. ب
ــــــن خصومه من احلكم، مــــــا يعني إخضاعه  يدفعــــــه دفعا في مســــــاعيه تلك، مخافة متّك
للمحاسبة على الفســــــاد الذي استشرى بشكل غير مسبوق في عهده واالنهيارات التي 
طالت مختلف مؤسســــــات الدولة بســــــببه، والتي ُتوجت بانهيار القوات املسّلحة وسيطرة 
تنظيم داعش على ثلث مســــــاحة العراق سنة 2014 آخر ســــــنوات الوالية الثانية للمالكي 

على رأس احلكومة العراقية.

«يجب إصالح الدستور والقوانني واعتماد املواطنة واالنتماء املطلق إلى الوطن وليس االنتماء 

الديني أو املذهبي. فالدول الحديثة ال تبنى على الطائفية واملحاصصة}.

الكردينال لويس روفائيل ساكو
زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم

«الحوثيون غير جادين في التعامل مع أي جهد دولي للوصول إلى تسوية عادلة.. كل ما يهمهم 

هو كسب الوقت إلعادة ترتيب أوراقهم على امليدان بعد خسائرهم األخيرة}.

منصور صالح
محلل سياسي ميني

محاولة متأخرة لكسب ود المحيط العربي

} الريــاض – جـــّددت الســـلطات الســـعودية 
تأكيدهـــا علـــى فصـــل فريضة الحـــّج عن أي 
أجندات سياســـية، واإلبقاء عليها في نطاقها 

الديني والروحي.
وجـــاء ذلـــك بينمـــا أتّمـــت المملكة وضع 
مخّطط شامل يســـتند إلى مقّدرات لوجستية 
ضخمة لتأمين موسم حج ناجح على مختلف 

المستويات بما فيها الخدمية واألمنية.
وتمّكنت المملكة على مدار مواســـم الحّج 
المتتاليـــة مـــن قطع الطريق علـــى منزع نحو 
تســـييس الحّج طرأ مع صعـــود الماللي إلى 
حكـــم إيران ســـنة 1979. وقد حاولـــوا تطبيق 
ذلـــك عمليا مـــن خـــالل تنظيم مســـيرات في 
البقاع المقّدســـة وهو ما تصّدت له السلطات 

السعودية بحزم.
وحديثـــا دخلـــت قطـــر على خـــّط محاولة 
تســـييس الحـــّج وإقحامـــه في األزمـــة التي 
تواجهها جـــّراء مقاطعتها من قبل أربع بلدان 
عربية من ضمنها الســـعودية بســـبب دعمها 

لإلرهاب.
ووضعـــت الدوحـــة عراقيـــل أمـــام حـــّج 
القطريين، متهمة الســـعودية بالمسؤولية عن 
ذلـــك، تمهيدا للدفع بخيار ”تدويل“ اإلشـــراف 
على البقاع المقّدســـة الـــذي تعتبر إيران أول 

من حاول الترويج له.
وأكـــد وزير اإلعالم الســـعودي عـــواد بن 
صالـــح العـــواد، أن فريضة الحـــج هي عبادة 
وتقديـــس فقـــط، وال مـــكان فيهـــا لمناقشـــة 

األجندات السياسية.
وجاء ذلـــك في لقاء الوزير الســـعودي مع 
وفـــد إعالمي من عـــدة دول عربيـــة وأفريقية 
وآســـيوية، في مكتبـــه بجدة غربـــي المملكة 
للحديث بشأن ترتيبات الحج لهذا العام (1438 

هجري، 2018 ميالدي).
وأوضح العواد أن جميع مؤسسات الدولة 
تعمـــل وفق منظومـــة واحدة مـــن أجل خدمة 

حجـــاج بيت الله منذ دخولهم أراضي المملكة 
وحتى عودتهم إلى ديارهم.

وقال الوزير ”نؤكد مرارا وتكرار أن الحج 
فريضة للعبادة فقط مصداقا لقوله تعالى ”فال 

رفث وال فسوق وال جدال في الحج“.
وأضاف ”ال مجال لتسييس الحج باعتبار 
أن مناســـكه عبادة يتوحد فيها المسلمون في 
لباس واحد ومكان واحد وعلى صعيد واحد ال 

فرق بينهم في األلوان والجنسيات“.
وتابـــع أن ”المملكـــة منذ عهد المؤســـس 
الملـــك عبدالعزيز وحتـــى اليوم تقـــوم بدور 
عظيم فـــي خدمة الحرمين الشـــريفين ونفذت 
مشاريع عمالقة كي يؤدي ضيوف الرحمن من 
الحجاج والمعتمرين والزوار مناســـكهم بكل 

أمن وراحة“.

وفـــي هذا اإلطار أشـــار وزيـــر اإلعالم إلى 
أهميـــة مشـــروع ”طريـــق مكـــة“ في تســـهيل 
إجـــراءات الحج للقادمين مـــن كل دول العالم، 

بإكمال إجراءاتهم كافة في بلدانهم.
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  وتخطـــط 
لتطبيق المبادرة بشـــكل دوري علـــى البلدان 
اإلســـالمية في األعوام القادمة، بعد تطبيقها 
هذا العام علـــى حجاج ماليزيا وإندونيســـا، 
لتسهيل رحلة الحجاج إلى األراضي المقدسة.

ولفت الوزير إلى أن مشـــروع ”طريق مكة“ 
هو إحـــدى المبـــادرات التي يجـــري تنفيذها 
ضمـــن برامج التحول الوطنـــي 2020، تحقيقا 
لرؤية المملكة 2030 لالرتقاء بخدمات الحجاج.
واختتم وزير اإلعـــالم حديثه بأن المملكة 
تســـعى بكل جهد لتوحيـــد الصفوف وتحقيق 

األمن والســـلم فـــي مختلف أرجـــاء المعمورة 
ومحاربـــة اإلرهاب الذي يســـتهدف اإلســـالم 

ويعمل على تشويه صورته.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في 
السعودية، االثنين، أن عدد الحجاج القادمين 
جوا عبر مطارين في جـــدة والمدينة المنورة 

بلغ 416 ألف حاج.
وأضافت الهيئة في بيان أن مطاري الملك 
عبدالعزيـــز الدولي بجـــدة، واألمير محمد بن 
عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، استقبال 

2010 رحالت حتى السبت الماضي.
وبلـــغ عدد الحجـــاج القادميـــن إلى مطار 
الملك عبدالعزيـــز الدولي بجدة 117 ألفا و441 
حاجا، و298 ألفا و645 حاجا عبر مطار األمير 

محمد بن عبدالعزيز الدولي.
وفـــي األول مـــن يوليـــو الجـــاري، أعلنت 
وزارة الحـــج والعمـــرة الســـعودية فـــي بيان 
”انتهـــاء ترتيبات قدوم حوالـــي مليوني حاج 

من مختلف دول العالم لموسم 1439 هجري“.
وبلـــغ عـــدد الحجاج مـــن الخـــارج العام 
الماضـــي نحـــو 1.75 مليون حـــاج، فيما عدد 

المعتمرين 6.53 مليون معتمر.
ومن جهتها قامت الرئاسة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الجزء 
الســـفلي مـــن كســـوة الكعبة بمقـــدار حوالي 
ثالثة أمتـــار وتغطية الجزء المرفوع بإزار من 
القمـــاش القطني األبيض بعـــرض مترين من 
الجهات األربع، وذلك اســـتعدادا لموســـم حج 

هذا العام.

دا على أي محاولة لتسييس الحج
ّ

السعودية تقطع الطريق مجد

روابط روحية ال سياسية تجتذب الحجاج من مختلف أصقاع األرض نحو البقاع المقدسة

المالكـــي يســـعى للعـــب دور رجل 

العراق القوي والتماهي مع الصفات 

التـــي وضعتها المرجعيـــة الدينية 

لشخص رئيس الوزراء القادم

 ◄

◄ جنا ضابط في القوات اليمنية 
اخلاّصة ”النخبة احلضرمية“ من محاولة 

اغتيال بكمني مسلح استهدف سيارته 
في وادي حضرموت جنوب شرقي اليمن. 
وجاءت محاولة االغتيال تلك غداة مقتل 
ضابط استخبارات برتبة عميد مبدينة 
عدن على يد مسلحْني مجهولْني أطلقوا 
عليه النار في حي أكتوبر مبديرية خور 

مكسر والذا بالفرار على منت دراجة نارية.

◄ تتواصل في مياه البحر األحمر 
فعاليات التدريب السعودي املصري 

اإلماراتي األميركي املشترك ”استجابة 
النسر 2018“ الذي تنجزه قوات خاصة 

من البلدان األربعة.

◄ ناشدت الهيئة االحتادية للهوية 
واجلنسية في دولة اإلمارات السفارات 

والبعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى 
الدولة التعاون معها في تنفيذ مبادرة 

”احم نفسك بتعديل وضعك“ التي 
ستطلقها اعتبارا من بداية أغسطس إلى 
نهاية أكتوبر، وتهدف إلى تعديل أوضاع 
مخالفي قانون دخول وإقامة األجانب في 
الدولة ومتكينهم من تصحيح أوضاعهم 

أو مغادرة الدولة بيسر.

◄ ورد االثنني في تقرير لصحيفة 
”السياسة“ الكويتية احملّلية، أنه في 
سياق اإلجراءات احلكومية لتطبيق 

سياسة ”اإلحالل“ وتقليل أعداد الوافدين 
في اجلهات احلكومية ّمت ”رصد نحو 
18 مليون دينار ملكافآت نهاية اخلدمة 

للوافدين الذين ُتنهى خدماتهم“، مشيرة 
إلى أن امليزانية املرصودة سيستفيد 

منها أوال نحو 3500 وافد تتبعهم دفعة 
ثانيا تشمل نحو 5 آالف موظف في 

أكتوبر املقبل.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

عواد العواد:

الحج عبادة وتقديس 

وال مكان فيه لمناقشة 

األجندات السياسية



} طبرق (ليبيا ) - مازال إصدار الدستور مطلبا 
صعب التحقيق في ليبيا ما بعد األحداث التي 
أطاحـــت بنظـــام العقيد الليبـــي الراحل معمر 

القذافي.
ورغـــم انتهـــاء هيئة الســـتين مـــن كتابة 
الدســـتور في يوليو 2017، عقب ثالث سنوات 
من الشـــد والجذب بين أعضائها، إال أن جملة 

من الصعوبات مازالت تواجه صدوره.
وتعـــد المصادقـــة علـــى مشـــروع قانـــون 
االســـتفتاء أحد أبرز التحديات التي يواجهها 

الدستور.
ومـــن بيـــن أبـــرز األســـباب التـــي تجعل 
التصويت على مشـــروع القانـــون أمرا صعبا 
اشـــتراط تصويـــت 120 نائبـــا مـــن أصل 200 
لصالـــح القانون ال ســـيما وأن مجلس النواب 
يجد صعوبة منذ شـــهور عديدة في عقد جلسة 

مكتملة النصاب (101 نائب على األقل).
ورغم أن وســـائل اإلعـــالم الليبية تحدثت 
عـــن توجه 50 نائبـــا من غربي ليبيـــا (أغلبهم 
مـــن المقاطعين) إلـــى طبرق لحضور جلســـة 
أن  إال  القانـــون،  مشـــروع  علـــى  التصويـــت 
النائـــب زيـــاد الدغيـــم، طالب نـــواب المنطقة 
الشـــرقية بمقاطعة جلســـة التصويـــت وعدم 
التصويت بنعم، حتى ال يتحصل على األغلبية 
الموصوفـــة؛ 120 صوتـــا المحـــددة باإلعـــالن 
الدســـتوري، والتي أقرتها اللجنة التشـــريعية 

ورئاسة المجلس.
وليـــس فقط نـــواب المنطقة الشـــرقية من 
يعارضون مســـودة الدستور، بل هناك دعوات 
من قبائل التبـــو واألمازيغ (األقليات) إلى عدم 
التصويـــت لصالح مســـودة الدســـتور، لعدم 
تضمنـــه، حســـب رأيهـــم، مطالبهـــم اللغوية 
والثقافيـــة، ناهيـــك عـــن النـــواب المطالبين 

بالفيدرالية في إقليم برقة.
وحتى إن تم إقرار مشروع قانون االستفتاء، 
فإن هناك نقطة أخيرة قد تجعل إقرار دســـتور 
دائم للبالد مســـألة في غايـــة الصعوبة، حيث 
تتحـــدث عن تقســـيم البالد إلى أربعـــة دوائر 
انتخابيـــة (طرابلـــس، برقة، فـــزان، الخارج)، 
ويشترط الحصول على ثلثي األصوات في كل 
إقليم إلقـــرار الدســـتور، وإذا فرضنا أن إقليم 
برقة مثال صوت أقل من الثلثين فهذا سينسف 
الدستور كامال ويعيد البالد إلى نقطة الصفر.

ورفع رئيس مجلس النواب االثنين الجلسة 
المخصصة لمناقشة مشروع قانون االستفتاء، 
معلنـــا تأجيـــل التصويت عليه إلـــى الثالثاء، 
وذلك بســـبب خالفات حول المادة الثامنة من 

مشروع القانون.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله 
بليحق االثنين، إن النواب ناقشـــوا في جلسة 
اليـــوم 46 مادة فـــي قانون االســـتفتاء، والتي 
تم تعديـــل بعض المفـــردات أو الكلمات فيها، 

واتفقوا عليها دون أي تعديالت جوهرية.
وأضـــاف بليحق فـــي تصريحات صحافية 
أن المالحظـــات جاءت على المادة الثامنة فقط 

والتي تم طرحها للنقاش في الجلسة.
وتنـــص المـــادة علـــى أنـــه في حالـــة تم 
رفض الدســـتور من الشـــعب ال تعتبـــر الهيئة 
التأسيسية مسؤولة على تعديلها وعرضها من 
جديد، فمجلس النواب هو من سيشـــكل لجنة 
لصياغة مســـودة الدســـتور في مـــدة أقصاها 

ثالثة أشهر.
وأوضح بليحق أن الجلسة تم تعليقها إلى 
يـــوم الثالثاء، ليأخذ أعضـــاء المجلس وقتهم 

في التشـــاور مع اللجنة التشـــريعية بمجلس 
النـــواب، ألنه فـــي حالة الموافقـــة على المادة 
الثامنـــة فإن إقرار القانـــون يحتاج الى تعديل 
دســـتوري، مشـــيرا إلـــى أنه فـــي حالة رفض 
مشروع الدستور فإن المادة الثامنة تعني حل 
الهيئة التأسيســـية، وهو مـــا يخالف اإلعالن 

الدستوري.
وتباينـــت ردود األفعـــال قبيل بدء جلســـة 
التصويـــت على مشـــروع قانون االســـتفتاء، 
حيـــث رحبت بعثـــة األمم المتحدة بالجلســـة 
للتأســـيس  ضروريـــة  خطـــوة  واعتبرتهـــا 

النتخابات نزيهة.
وقالت البعثة في تغريدة على موقع تويتر 
إنهـــا ”تتابـــع بانتباه شـــديد، مـــع المجتمع 
الدولـــي، هـــذه العمليـــة الديمقراطية لضمان 
عمليـــة انتخابيـــة حـــرة ونزيهة علـــى قانون 

االستفتاء من أجل مستقبل ليبيا وسالمها“.
وفـــي المقابل نبه المستشـــار السياســـي 
لرئيس المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي، الطاهـــر الســـني، إلـــى أن ”إصدار 
قانون استفتاء معيب وتكريس مفهوم األقاليم 

بثـــالث دوائـــر، هدفه إفشـــال المشـــروع“ في 
إشارة إلى التصويت وفقا لألقاليم التاريخية 

للبالد (برقة وطرابلس وفزان).
وتســـاءل المستشـــار السياســـي لرئيس 
المجلـــس الرئاســـي قائال ”أهـــذه المصالحة 
التـــي تدعـــون لها؟“، مشـــددا علـــى أن ”ليبيا 
دائـــرة واحدة حســـب اإلعـــالن الدســـتوري، 
وسنظل وطنا واحدا مهما فعل بعض مراهقي 

السياسة“.
وتدعـــم تدوينـــة الســـني نوقعـــات بعض 
المراقبين الذين يرجحون سقوط المسودة في 
إقليم برقة الذي يدعو أغلب سكانه إلى اعتماد 

النظام الفيدرالي.
ويلقى االســـتفتاء على الدســـتور عموما، 
رفضا من قبل التيـــار الداعي لضرورة إجراء 
االنتخابـــات قبل نهايـــة العام الجـــاري وفي 
مقدمته الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة 
حفتر وبعض الشـــخصيات السياسية كسفير 
ليبيا الســـابق لدى اإلمارات عـــارف النايض 
الذي ســـبق وأن أعلـــن ترشـــحه لالنتخابات 
الرئاسية باإلضافة، إلى بعض الموالين لنظام 

معمر القذافي .
إلجـــراء  رفضـــه  التيـــار  هـــذا  ويســـتمد 
االســـتفتاء قبـــل االنتخابات، مـــن أن الوضع 
الذي تشـــهده البالد لم يعد يحتمل المزيد من 
االنقسام خاصة في ظل تردي القدرة الشرائية 
للمواطنيـــن وتدنـــي الخدمات مقابـــل ارتفاع 

مؤشرات الفساد.
ويؤكد التيار نفســـه على أن اإلصرار على 
إجراء االســـتفتاء ليـــس إال محاولـــة من قبل 
بعض المســـتفيدين إلطالة األزمة السياســـية 
التـــي عجـــزت المفاوضـــات عن حلهـــا طيلة 
الســـنوات األربع الماضية، وفي مقدمته تيار 
اإلســـالم السياســـي الذي يصر علـــى إصدار 
الدستور كأساس قانوني إلجراء االنتخابات.

صابر بليدي

} الجزائــر – تفاجـــأ أنصـــار تيار اإلســـالم 
السياســـي في الجزائر، بإقـــدام حركة البناء 
الوطني على إطالق مبادرة سياســـية جديدة، 
بالتنســـيق مع حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكـــم، بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحركة 
عبدالقـــادر بـــن قرينة واألمين العـــام لجبهة 
التحريـــر جمال ولد عباس، على أن تســـتمر 
المشاورات في األيام القليلة المقبلة مع قادة 

مختلف القوى السياسية األخرى.
وأعلن الرجالن عن ميالد مبادرة ”الجزائر 
للجميع“، التـــي ينتظر أن تلتحـــق بها قوى 
سياســـية وجمعيات أهلية قريبا، تجمع على 
دعـــم وتأييد مواقـــف الحزب الحاكـــم تجاه 
التجديـــد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، خالل 
االنتخابات الرئاســـية المنتظـــرة في الربيع 

المقبل.
وكشـــف رئيس حركة البناء الوطني، في 
تصريحـــات للصحافيين عقـــب لقائه بجمال 
ولد عبـــاس، عن مواقـــف معارضة لتوجهات 
قيـــادة أكبـــر األحـــزاب اإلخوانيـــة (حمس)، 
تجاه الملفات المتعلقة باالنتقال السياســـي 
والديمقراطي، ودور الجيش في االســـتحقاق 

الرئاسي، والمرحلة االنتقالية.

وذكـــر بـــن قرينـــة أن ”حركتـــه تتوجـــه 
للمشـــاركة في االنتخابات الرئاسية المقبلة، 
وترفض إقحـــام المؤسســـة العســـكرية في 
التجاذبات السياســـية والحزبية، أو تجاوز 
شرعية المؤسسات القائمة“، لكنه لم يوضح 
طبيعـــة وكيفية المشـــاركة في االســـتحقاق 
الرئاســـي، قياســـا بحداثة حركته وهيكلتها 

المحدودة في المستوى القاعدي.

وأضـــاف أن لقاءه مع جمـــال ولد عباس، 
أثمـــر ميالد مبـــادرة الجزائـــر للجميع، التي 
عبرت عـــدة قوى سياســـية عـــن رغبتها في 
االلتحـــاق بها، وأنه ســـيلتقي قريبـــا بقيادة 
حـــزب الســـلطة الثانـــي ”التجمـــع الوطني 

الديمقراطي“. 
موازيـــة  أو  منافســـة  تكـــون  أن  ونفـــى 

للمبادرة التي أطلقتها حركة حمس.
وتعد حركة البناء الوطني، تيارا انشـــق 
عام 2012 عن الحركة اإلخوانية األم (حمس)، 
وتوجـــه إلـــى إطالق حـــزب سياســـي جديد 
يصفـــه قياديوه بـ“المعتـــدل والمنفتح“ على 
مختلف التيـــارات السياســـية والمرجعيات 

األيديولوجية.
وكانت الحركة تستعد للعودة مجددا إلى 
حمس خالل األشـــهر الماضية، قبل أن يتعزز 
االنشـــقاق الداخلي مع بدايـــة العد التنازلي 

لموعد االنتخابات الرئاسية المقبلة.
وال يـــزال التيـــار اإلخوانـــي المنضـــوي 
تحت لـــواء جبهة العدالة والتنمية واألحزاب 
المقربـــة منهـــا بقيـــادة عبداللـــه جـــاب الله 
يلتزم الصمـــت تجاه التطورات السياســـية 
األخيرة، ولم يبد إلى حد اآلن أي موقف تجاه 
الحـــراك المتضـــارب ألجنحة تيـــار اإلخوان 

الجزائريين.
وفي خطـــوة إلنقـــاذ مبـــادرة حمس دعا 
ســـعيدي  عبدالرحمـــن  الســـابق  القيـــادي 
المحسوب على تيار المعتدلين، إلى ”ضرورة 
مراجعـــة بنود مبادرة التوافـــق الوطني، من 
أجل أن تتماشى مع توجهات بعض األطراف 

الفاعلة في المشهد السياسي“.
وأكـــد فـــي تصريح صحافـــي أن ”أحزاب 
الســـلطة ممثلة في جبهـــة التحرير الوطني 
والتجمع الوطنـــي الديمقراطـــي، لم يرفضا 
تحفظـــات  أبديـــا  وإنمـــا  حمـــس  مبـــادرة 
عليها ”، وهـــو ما يســـتدعي مراجعة حمس 
لبعـــض األفـــكار والتصـــورات الـــواردة في 
المبادرة، قبل الشـــروع فـــي جولة جديدة من

المشاورات.
ويمهد تصريح عبدالرحمن ســـعيدي، إلى 
إمكانية تقديم حركة مجتمع الســـلم لتنازالت 

جديـــدة، إلرضاء ورفـــع تحفظـــات األحزاب 
المواليـــة للســـلطة، أو اصطـــدام المبـــادرة 

بجدار الرفض.
وهـــو مـــا قـــد يفرغهـــا مـــن محتواهـــا 
ويعرضها للفشـــل، خاصة مع ازدهار موجة 
المبـــادرات السياســـية في اآلونـــة األخيرة، 
وتوفـــر بديل آخر طرحـــه جناح آخر من تيار 
اإلخوان، يتمثل في مبادرة ”الجزائر للجميع� 

التي بادرت بها حركة البناء الوطني.
وقال عبدالرحمن ســـعيدي ”اآلن حصلت 
الشـــركاء  وتصـــورات  أراء  علـــى  حمـــس 
توجهـــات  علـــى  وتعرفـــت  السياســـيين، 
مختلف األطـــراف، وألجل أن تحقق المبادرة 

النجـــاح الـــالزم، ال يجـــب أن تتوقـــف عنـــد 
عرضها فقـــط، وإنما يجب أخذ آراء األحزاب 
للوصول إلى توافق نســـبي بدل التوافق في 

كل شيء“.
وشـــدد على أن مبادرة التوافق الوطني، 
تحمل مواصفات النجـــاح، حتى لو لم تصل 
إلـــى التوافـــق بين األحـــزاب، ألنهـــا مكنت 
الطبقة السياســـية من معرفـــة نقاط التوافق 
واالختـــالف، وهذه خطوة كبيـــرة في طريق 
حـــل لألزمة السياســـية التي تتخبـــط فيها، 
خاصة إذا لم ترتبط باالســـتحقاق الرئاســـي 
فقط، واســـتمرت فـــي حلحلة الوضـــع العام

بالبالد.

ويتهم تيار اإلسالم السياسي في الجزائر، 
بتفجيـــر المعارضـــة السياســـية فـــي البالد، 
بعـــد تجربـــة تنســـيقية الحريـــات واالنتقال 

الديمقراطي ولجنة المتابعة والمشاورات.
وسارعت األحزاب اإلخوانية للمشاركة في 
االنتخابات التشـــريعية والمحلية التي جرت 
في السداســـي األول من العـــام الماضي، دون 
العودة إلى بلورة موقف موحد مع شـــركائهم 
في التكتل المذكور، خاصـــة وأن إجماعا كان 
ســـائدا حينهـــا علـــى مقاطعة االســـتحقاقين 
االنتخابيين، بســـبب عدم اســـتجابة السلطة 
لتلبية مطلبها المتعلق بإنشـــاء هيئة وطنية 
مستقلة لإلشراف على االنتخابات وتنظيمها.

حراك االنتخابات الرئاسية يفجر تيار اإلخوان في الجزائر
[ حركة البناء الوطني تنقلب على حمس وتفتح مشاورات مع الحزب الحاكم  [ جناح المعتدلين في حمس يضغط لتقديم تنازالت

[ تأجيل التصويت على مشروع قانون االستفتاء بسبب خالفات على المادة الثامنة

يتجه تيار اإلخوان في اجلزائر إلى املزيد من االنشقاق والتفكك، في ظل التضارب املبكر 
الذي ظهر على مواقف األحزاب اإلســــــالمية جتاه االســــــتحقاق الرئاســــــي القادم، حيث 
ســــــارت حركة البناء الوطني املنشــــــقة في وقت ســــــابق عن حركة حمس األم، إلى إطالق 

مبادرة سياسية جديدة بالتنسيق مع احلزب احلاكم.

أخبار
«الحكومـــة الحاليـــة فاقدة للشـــرعية ألنها انبثقـــت عن وثيقة قرطـــاج1، وهـــي مطالبة اليوم 

بالمثول أمام البرلمان لمواصلة عملها أو تغييرها».

رمي جحموب
عضو مجلس النواب التونسي

«مصر تدعم الجيش الليبي بقوة ألنه الجهة الوحيدة التي تدافع عن الشـــعب الليبي. وال يدافع 

عن الميليشيات والعناصر المسلحة}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

التيـــار الفيدرالـــي فـــي إقليـــم برقة 

والتبـــو  األمازيـــغ  إلـــى  باالضافـــة 

يرفضون مشروع مسودة الدستور 

لتجاهلها ملطالبهم

◄

صعوبات تواجه صدور أول دستور لليبيا ما بعد القذافي

رؤى متضاربة

◄ أكدت الهيئة التونسية لمكافحة االتجار 
باألشخاص (حكومية)، االثنين، رصد 742 
حالة اتجار بالبشر في بالبالد خالل عام 

2017. جاء ذلك في تصريحات إعالمية، 
أدلت بها رئيسة الهيئة، روضة العبيدي، 

على هامش ندوة نظمتها الهيئة بمناسبة 
اليوم العالمي لمكافحة االتجار بالبشر.

◄ رست مدمرة أميركية بميناء الجزائر 
في إطار التعاون العسكري الجزائري 

األميركي، حيث ستقوم بمناورة عسكرية 
مع القطعة البحرية الجزائرية ”الرايس 

قورصو“.

◄ أكد المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن شركة 

”إيني“ اإليطالية أبدت استعدادها إلنشاء 
محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية 

للمساهمة في حل أزمة الكهرباء بليبيا.

◄ أعلنت نقابة تقنيي صيانة الطائرات 
للخطوط الجوية الجزائرية، االثنين، 

تجميد إضرابها المفتوح مؤقتا، والذي 
كان مقررا الثالثاء، بعد صدور حكم 

قضائي بتجميده إلى غاية الفصل في 
القضية األحد المقبل.

◄ أدى وزير الداخلية التونسي الجديد 
هشام الفراتي االثنين، اليمين الدستورية 
أمام الرئيس الباجي قائد السبسي بقصر 

الرئاسة في قرطاج.

◄ أعلنت السلطات الجزائرية، األحد، 
تغيير أوقات العمل في اإلدارات الحكومية، 

بمحافظات جنوبي البالد؛ وذلك بسبب 
موجة حر تضرب المنطقة.

◄ دعا المجلس التونسي لهيئة الصيادلة 
السلطات إلى تفعيل قرارات المجلس 

الوزاري المنعقد في يونيو الماضي من 
خالل صرف السيولة الالزمة للصيدلية 

المركزية حتى تتمكن من دفع مستحقات 
المزودين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بن قرينـــة وولد عبـــاس يعلنان عن 

التـــي  للجميـــع}  «الجزائـــر  مبـــادرة 

ســـتلتحق بها أطراف أخـــرى تدعم 

ترشح بوتفليقة للرئاسة

◄
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مطلب الدستور مازال بعيد التحقيق



} نيودهلــي - تراجعـــت مشـــتريات شـــركات 
التكريـــر الهنديـــة من النفـــط اإليراني نحو 12 
باملئة في يونيو مقارنة بالشـــهر السابق، حني 
أعلنـــت الواليـــات املتحدة أنها ســـتعيد فرض 
العقوبـــات على إيران، لكن املبيعات ظلت أعلى 

نحو 50 باملئة عنها قبل عام.
وتنأى شـــركات التكريـــر في الهنـــد، أكبر 
مشـــتر للخام اإليراني بعد الصني، بنفسها عن 
نفـــط طهران بعد انســـحاب الواليـــات املتحدة 
مـــن االتفاق النـــووي املبرم فـــي 2015، وإعالن 
واشـــنطن إعادة فرض العقوبـــات على طهران 

بحلول نوفمبر القادم.
وقلصت شـــركات التكريـــر اململوكة للدولة 
فـــي الهند، ومتثـــل 60 باملئة مـــن طاقة التكرير 
الكليـــة فـــي البلـــد والتي تبلغ خمســـة ماليني 

برميل يوميـــا، الواردات من إيـــران في 2017-
2018 بســـبب خـــالف على حقـــوق تطوير حقل 
غاز عمـــالق. وأضحت إيران ثانـــي أكبر مورد 
لشـــركات التكريـــر احلكوميـــة فـــي الهند بعد 
العراق فـــي الفترة من أبريل إلـــى يونيو، لكن 
الهنـــد حذرت من انخفاض حـــاد للواردات من 

إيران عضو أوبك.
وبحســـب بيانـــات وصول الناقـــالت التي 
نشرتها رويترز، فإن واردات الهند الشهرية من 

نفط إيران انخفضت نحو 16 باملئة.
وكشـــفت مصادر مطلعة أن شركات الطاقة 
في كوريا اجلنوبية أوقفت بالفعل شراء النفط 
اإليرانـــي قبل 4 أشـــهر من انتهـــاء املهلة التي 
حددتها الواليات املتحدة لدخول عقوباتها حّيز 
التنفيذ. وأكدت ثالثة مصادر أن بيانات الشحن 

البحري تظهر أن الشـــركات الكورية اجلنوبية 
لـــن حتصل علـــى أي نفط أو مكثفـــات إيرانية 
في شـــهر يوليو اجلاري، لتكون بذلك قد عّلقت 
جميع الشـــحنات ألول مرة منذ 6 سنوات وسط 
ضغـــط أميركـــي لوقف جميع صـــادرات النفط 

اإليراني اعتبارا من 4 نوفمبر املقبل.
ويأتـــي حتـــرك كوريا اجلنوبيـــة، وهي من 
أكبـــر زبائن إيران في آســـيا إلى جانب الصني 
واليابان، في وقت تخوض فيه العاصمة سول 
محادثـــات للحصول على اســـتثناء من القيود 
األميركيـــة علـــى شـــراء النفـــط اإليراني على 
نحـــو مماثل لإلعفاء الـــذي حصلت عليه خالل 
جولة العقوبات السابقة. ويستبعد العديد من 
احملللني حصول سول على إعفاء، بعد أن أكدت 
الواليات املتحدة أنها لن متنح أي اســـتثناءات 

وأنها تســـعى إلـــى إيصـــال صـــادرات النفط 
اإليرانـــي إلى الصفـــر من أجـــل إجبارها على 

تغيير سلوكها في املنطقة.
وأكـــد مصـــدر مطلـــع أن كوريـــا اجلنوبية 
ألغـــت حتميالت يوليو لشـــحنات النفط اخلام 
واملكثفـــات مـــن إيـــران، واســـتبعدت أن تعود 
لشرائه خالل ما تبقى من مهلة واشنطن لوقف 

شراء النفط اإليراني.
ويعنـــي إلغـــاء عقـــود التحميـــل أن كوريا 
اجلنوبيـــة لـــن تســـتورد نفطـــا إيرانيـــا فـــي 
أغســـطس، مبا ميثـــل أول شـــهر تنخفض فيه 
الواردات إلى الصفر منذ أغســـطس 2012 حني 
عّلق مشـــترون من كوريا اجلنوبية مشـــتريات 
نفـــط إيرانيـــة قبـــل احلصـــول على اســـتثناء 

الستيراد كميات محدودة من اخلام اإليراني.

{بريطانيـــا مســـتمرة فـــي دعم الحكومـــة األفغانية، وقد اتخذنـــا إجراءات حاســـمة كي ال يؤدي أخبار

الجفاف إلى نتائج سيئة وحتى نتجنب مزيدا من األلم والمعاناة}.

بيني موردونت
وزيرة التنمية الدولية البريطانية

{ترامب لم يكن تعامله مع حلفائنا في حلف شـــمال األطلسي جيدا، لذلك ندعم مشروع قانون 

لمنع انسحاب الواليات المتحدة من الحلف في أي حال من األحوال}. 

جون ماكني
سيناتور أميركي
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} دكار – قـــال اجليـــش األميركـــي االثنني، إن 
قواته بدأت نشـــر طائرات بدون طيار مســـلحة 
في النيجر، في وقت سابق هذا العام، ملهاجمة 
متشـــددين إســـالميني، فيمـــا يخفـــي االندفاع 
العســـكري األميركـــي نحـــو النيجـــر ومنطقة 
الساحل األفريقي عموما صراع نفوذ مع فرنسا 
التي تدير قاعدة عســـكرية في نيامي، عاصمة 

النيجر، لتعقب املتشددين.
ومنحـــت حكومـــة النيجـــر إذنـــا للقـــوات 
األميركية في نوفمبر املاضي بتسليح طائراتها 
املســـيرة بـــدون طيار لكن أيا مـــن اجلانبني لم 
يؤكد نشـــرها، حيث كانت الطائرات األميركية 

قبل ذلك تستخدم فقط في املراقبة.
وتوســـع نطاق الوجود العسكري األميركي 
في النيجـــر خالل الســـنوات األخيـــرة ليصل 
عدد أفرادها هنـــاك إلى 800 يصاحبون القوات 
النيجريـــة في عملية جمـــع املعلومات وغيرها 
مـــن املهام، األمر الذي يعكس مخاوف الواليات 
املتحـــدة مـــن تصاعد مد التشـــدد فـــي منطقة 

الساحل بغرب أفريقيا.
وقال متحدث باســـم القيـــادة األميركية في 
أفريقيا في بيان بالبريد اإللكتروني ”بالتنسيق 
مع حكومة النيجر نشرت القيادة األميركية في 
أفريقيا معدات اســـتخبارات ومراقبة وطائرات 

استطالع بالفعل في النيجر“.

وأســـفر كمني نصبه أفـــراد تابعون لتنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية في غرب النيجـــر عن مقتل 
أربعـــة جنود أميركيني في أكتوبر املاضي، كما 
اســـتهدفت جماعات جهادية متمركزة في مالي 
املجاورة أهدافا عســـكرية ومدنية حتى ساحل 

العاج.
ويـــرى محللـــون أن االندفـــاع العســـكري 
األميركـــي نحو النيجـــر يخفـــي صراعا حول 
النفوذ في املنطقة، مع فرنســـا التي تدير قوات 
برخان املشكلة من خمسة آالف جندي، من أجل 

بســـط االســـتقرار في املنطقـــة املضطربة التي 
تعاني من تنامي املتشددين اإلسالميني.

و أعلنت فرنســـا عن إطالقها عملية برخان 
فـــاحت أغســـطس 2014، حيـــث تغطـــي القوة 5 
دول مبنطقة الســـاحل، وهي مالي وموريتانيا 

والنيجر وبوركينافاسو والتشاد.
وقال قائد أركان اجليش الفرنسي اجلنرال 
فرانسوا لوكوانتر، إن عملية برخان الفرنسية 
ملكافحة اجلهاديني في منطقة الســـاحل ”عملية 

طويلة األمد“.
وأضـــاف لوكوانتر فـــي مقابلة مـــع إذاعة 
أوروبا 1 ”أعتقد أن العملية في منطقة الساحل 
هي عملية طويلة األمد نشارك فيها اليوم لدعم 
تنامـــي قوة الدول الشـــريكة فـــي املنطقة“، في 
إشارة إلى الدعم الفرنسي للقوة العسكرية في 

منطقة الساحل.
وتابـــع أن ”الفكرة تكمن في أنهم يتحملون 
املســـؤولية عن هـــذا األمن وإننـــا ندعمهم في 
القتـــال ضـــد هذا العـــدو املشـــترك، ال أرى أنه 

ميكننا أن نغادر اآلن بكل األحوال“.
وُفهمـــت تصريحـــات قائـــد أركان اجليش 
الفرنســـي على أنها إشـــارة غير مباشرة لبقاء 
القوات الفرنسية ملدة أطول في منطقة الساحل 
االســـتراتيجية والغنية بالثـــروات، ما يعكس 
الصـــراع على بســـط النفوذ فـــي املنطقة حتت 

شعار محاربة اإلسالميني املتشددين.
وميلك الفرنسيون قاعدة عسكرية كبيرة في 
العاصمـــة النيجرية نيامـــي، يتخذونها مركزًا 
لعمليـــة برخـــان العســـكرية حملاربـــة اإلرهاب 
في الســـاحل األفريقي، حيث تشـــن انطالقا من 
نيامـــي هجمات ضد اجلماعـــات اإلرهابية في 

شمال مالي.
ورغم تشتيت اجلماعات املرتبطة بالقاعدة 
وطردها إلى حد كبير من شمال مالي منذ العام 
2013، إال أن مناطـــق بأكملها من البالد ال تزال 
خارج نطاق سيطرة القوات املالية والفرنسية، 
التي تســـتهدفها بشـــكل منتظـــم هجمات رغم 
التوقيـــع في يونيو 2015 على اتفاق ســـالم من 
شأنه عزل اجلهاديني. ويؤكد مراقبون أن الدول 
العظمـــى تعمل على إيجاد موطـــئ قدم لها في 
منطقة الســـاحل، الغنية بالثـــروات الطبيعية 
(النفـــط واليورانيـــوم)، فيمـــا تشـــير تقاريـــر 

إعالميـــة أن الواليـــات املتحـــدة تخطط جللب 
20 باملئة مـــن حاجياتها من النفـــط من منطقة 
الساحل، وهذا يتطلب منفذا إلى املنطقة، التي 

تشهد غزوا غير مسبوق للنفوذ الصيني.
وال ميكن فصل الصراع األميركي الفرنسي 
حول مـــن يتحكم أكثر في املنطقة، فرغم الرغبة 
األميركيـــة في اختـــراق دول املنطقة، فإن حربا 
غير معلنة تدور رحاها على الســـاحة اإلقليمية 
بني فرنسا كقوة استعمارية والواليات املتحدة 
كقوة دولية تسعى لبسط هيمنتها على العالم.

و رغم تنامي الوجود العســـكري األميركي 
في النيجر، فإن الســـفارة األميركية في النيجر 
تصـــر على أن التعاون العســـكري بني البلدين 
يقتصر علـــى التكويـــن والتدريب، ثـــم الدعم، 
ضمن برامج أميركية معروفة على غرار برنامج 
”أكوتـــا“، وهـــو برنامـــج التدريب واملســـاعدة 

ضمـــن العمليات الطارئة في أفريقيا، باإلضافة 
إلـــى تدريب فلينتلوك الشـــهير، الذي نظم عدة 

مرات في النيجر خالل السنوات األخيرة.
وإضافة إلى الصراع األميركي الفرنسي في 
أفريقيا، تواصل الصني توسيع دائرة نفوذها، 
وتعزيز وجودها في جميع أنحاء أفريقيا، على 
ك  ق على الواليات املتحدة، وهو حترُّ أمـــل التفوُّ
يخشاه املسؤولون األميركيون، ويصفونه بأنه 
جزٌء مـــن جهد كبير مـــن بكني إلعادة تشـــكيل 

النظام العاملي.
وتزايد الدور الذي تلعبه الصني في مختلف 
املجاالت في القارة األفريقية؛ حيث أعطت بكني 
األهمية لعالقاتها الدبلوماســـية والسياســـية 
ـــع نفوذها وركزت  مع الـــدول األفريقية، فتوسَّ
طموحهـــا الكبيـــر فـــي القـــارة على الســـاحة 
االقتصاديـــة، ووضعـــت نصب عينهـــا املوارد 

الطبيعية الغنية في أفريقيا التي تستفيد منها 
ها االقتصادي احمللي. لتغذية منوِّ

وميثل نهـــج الصني جتـــاه أفريقيا حتديا 
رئيســـا للمصالـــح األميركيـــة، التـــي دائًما ما 
يلخصهـــا املســـؤولون األميركيون فـــي تعزيز 
الدميقراطية والتنمية املســـتدامة في أفريقيا، 
وذلـــك ألنَّ التمويل الصيني يتدفق إلى أفريقيا 
دون قيـــود؛ األمر الذي جعل بكني بديال ســـهال 
عـــن املســـاعدة اإلمنائية املشـــروطة، مما يقلِّل 
مـــن جهد الغـــرب للتحكم في الـــدول األفريقية 

ومؤسساتها.
فـــي  األميركيـــة  االســـتخبارات  وحـــّذرت 
ســـبتمبر 2017 مـــن أن أول قاعـــدة عســـكرية 
خارجية للصني، في دوراليه بدولة جيبوتي في 
شـــرق أفريقيا، قد تكون األولى التي ستتبعها 

العديد من نوعها.

النيجر بوابة واشنطن القتحام مراكز نفوذ فرنسا في أفريقيا
[ الواليات المتحدة تنشر طائرات لقتال الجهاديين في الساحل األفريقي  [ توسع صيني مزعج في القارة السمراء

ــــــات املتحدة كقوة عاملية  تشــــــهد منطقة الســــــاحل األفريقي صراع نفوذ محموم بني الوالي
وفرنسا كقوة استعمارية سابقة في املنطقة، إذ تتسابق القوتان إلى توسيع تواجدهما في 
املنطقة االستراتيجية الغنية بالثروات الطبيعية، على الرغم من أن املهمة األساسية املعلنة 

لتبرير التواجد العسكري في املنطقة ال تتجاوز محاربة اإلرهاب املتنامي.

فرانسوا لوكوانتر:

عملية برخان لمكافحة 

الجهاديين في الساحل 

عملية طويلة األمد

القوات الفرنسية في مالي

} إســالم آباد - يســـتعد زعيـــم حركة اإلنصاف 
الباكســـتانية عمـــران خـــان ألن يصبح رئيس 
وزراء الدولـــة النوويـــة التي تعـــد 207 ماليين 
نســـمة في وقت يتجه اقتصادهـــا نحو األزمة 
وتعاني نزاعـــا حدوديا مزمنا، حيث ســـيكون 

تشكيل ائتالف حكومي التحدي األول له.
وتتطلـــب إدارة البـــالد حنكـــة كبيـــرة من 
الحزب وزعيمه بطل الكريكت السابق المعروف 
عالميـــا، إذ أن المقاعـــد التي حصـــل عليها ال 
تخول له تشكيل الحكومة بمفرده، لكن منتقديه 
يقولون إن شعبيته تراجعت بسبب تعاطفه مع 
التنظيمات المتشددة وبعد أن صدرت أصوات 

تتهم الجنراالت بأنهم سهلوا له الفوز.
ويصفـــه خصومـــه بأنـــه ”صبـــي الجيش 
المدلـــل“ مـــع أنه لـــن يكون أول رئيـــس وزراء 
تربطه عالقات جيدة مع القوات المسلحة، لكن 
مصير رئيـــس الوزراء المنتخـــب األخير نواز 
شريف الذي كان محبذا لدى الجنراالت قبل أن 
يغرق في فضيحة فســـاد ويطـــاح به، يجب أن 

يجعله يعي أن األمور قد تنقلب.
و طرحت العديد من األســـئلة ســـابقا حول 
مـــدى رغبة الجيش الذي تولى حكم باكســـتان 
لنحـــو نصـــف تاريخهـــا فـــي العمل مـــع خان 
الزئبقـــي، ومـــدى رغبته ببســـاطة في تنصيب 
حكومة مطواعة ال تتحدى سلطاته وسياساته، 

بخالف حكومة شـــريف. ويتوقـــع محللون أن 
ال يواجـــه خان مشـــكالت في تشـــكيل ائتالف 
حكومي مع المســـتقلين واألحزاب اإلســـالمية 
الصغيرة التي تعلم بأنه يحظى بتأييد الجيش 
القوي، لكنه أثار بالفعل القلق من خالل إرضاء 

اإلسالميين خالل الحملة االنتخابية، ما يغذي 
المخـــاوف مـــن أن حكومتـــه ســـتخدم اليمين 

الديني.
ويتوقـــف نجاحـــه علـــى االئتـــالف الـــذي 
سيشكله وما إذا كان حزب الرابطة اإلسالمية- 

جناح نواز الذي شكل الحكومة السابقة وحزب 
الشـــعب الباكســـتاني الـــذي كان قويـــًا في ما 
مضى، ســـيتفقان على العمل ضده في صفوف 

المعارضة.
وتشـــير كل الدالئـــل إلـــى أن حكومـــة خان 
ســـتضطر علـــى الفور إلى االتصـــال بصندوق 
النقـــد الدولي لتطلـــب منه خطة اإلنقـــاذ الـ13 
لباكســـتان، لكن مـــن المرجـــح أن تعوق خطة 
إنقاذ صنـــدوق النقد الدولي هدفه في إرســـاء 
نظام الرفاه اإلســـالمي، على األقـــل في المدى 

القصير.
وأمـــا الخيـــار اآلخـــر فقد يكـــون اقتراض 
المزيـــد من الصين، لكن هنـــاك مخاوف بالفعل 
بشـــأن قدرة باكســـتان على تنفيذ حصتها في 
صفقـــة غامضة تضخ من خاللها بكين مليارات 

الدوالرات من االستثمارات في البالد.
ويقول بعض المحللين إن باكستان محاطة 
باألعـــداء وعالقاتهـــا متوتـــرة مـــع الواليـــات 
المتحـــدة، وباتت تعتمد أكثر مـــن الالزم على 
عالقتهـــا مع بكيـــن، لكن خـــان تعهـــد بإعادة 
التوازن إلى العالقة بين إسالم آباد وواشنطن 
بعد أشـــهر من تعليق الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب المســـاعدات األمنيـــة بعـــد أن اتهـــم 
باكســـتان بالفشـــل في القضاء على الجماعات 

المسلحة على حدودها.

الطريق ليست معبدة أمام عمران خان على رأس حكومة باكستان

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الحزب الحاكم في كمبوديا 
بزعامة رئيس الوزراء هون سين، االثنين، 

أنه فاز بكل المقاعد في البرلمان غداة 
انتخابات تشريعية سيطر عليها النظام 

في غياب أبرز قوة معارضة.

◄ أعلنت السلطات الهندية االثنين عن 
مشروع مثير للجدل ينص على سحب 

الجنسية عمليا من أربعة ماليين شخص 
في والية أسام شمال شرق البالد، وسط 

اتهامات باستهداف األقلية المسلمة.

◄ وقعت إريتريا والصومال، في أسمرة 
اتفاقا إلقامة عالقات دبلوماسية وتبادل 

السفراء، بحسب ما أعلنت الحكومة 
اإلريترية في بيان االثنين، فيما طلبت 
إثيوبيا رسميا من األمم المتحدة رفع 

العقوبات عن إريتريا، حيث لّمح األمين 
العام أنطونيو غوتيريش إلى أن هذه 
العقوبات قد ال تكون مبررة بعد اليوم.

◄ أصدر محققون االثنين، تقريرا عن 
الطائرة الماليزية التي اختفت وعلى 

متنها 239 شخصا وهي في طريقها من 
كوااللمبور إلى بكين في الثامن من مارس 

2014، وقالوا إن من المرجح أن أجهزة 
التحكم بالطائرة تم التالعب بها عمدا 

حتى تحيد عن مسارها.

◄ قال موقع سايت المتخصص في 
متابعة مواقع الجماعات المتشددة، إن 
فرع تنظيم القاعدة في الصحراء أعلن 
مسؤوليته عن إطالق عدة قذائف على 
قرية في شمال مالي أثناء االنتخابات 

التي أجريت األحد، مما عطل التصويت.

◄ يمُثل بول مانافورت، أول مساعد 
سابق للرئيس األميركي دونالد ترامب 
الثالثاء، أمام المحكمة بعد أن اتهمه 

محققون اتحاديون، يحققون في تدخل 
روسيا في االنتخابات الرئاسية األميركية 
عام 2016، بالتحايل المصرفي والضريبي.

شركات التكرير الهندية تنأى بنفسها عن نفط إيران

تحديات جسام



} لندن - يواجه فوز قطر باستضافة المونديال 
فـــي 2022 المزيـــد مـــن االتهامات، التـــي تعزز 
فرضية تجريدها من تنظيـــم البطولة العالمية 
القادمة، بعدما ذكرت صحيفة ”صنداي تايمز“ 
البريطانيـــة، األحـــد، أن الدوحـــة قامت بحملة 
دعائيـــة مضللة لنســـف ملفات عـــروض الدول 
المنافســـة، في انتهاك صـــارخ لقواعد االتحاد 

الدولي لكرة القدم. 
وطالـــب أعضاء مـــن البرلمـــان البريطاني 
الفيفا بإجراء تحقيق مســـتقل فـــي مزاعم بأن 
قطـــر خالفـــت القوانين فـــي حملتهـــا لتنظيم 
كأس العالم 2022، بإقدامها على حملة تشـــويه 
سرية ضد منافسيها، إثر كشف رسائل مسربة 
لعمليات سوداء سبقت تصويت الفيفا لصالح 

قطر في تنظيم كأس العالم.
وقـــال رئيس لجنـــة الثقافـــة والرياضة في 
مجلس العمـــوم البريطاني، داميان كولينز، إن 
”االدعاءات الخطيرة“ التي نشـــرت في صحيفة 
صنـــداي تايمز ســـتكون بمثابة خـــرق لقواعد 
الفيفا إذا ثُبت أنها صحيحة، مضيفا ”إن األمر 
يتطلب إجراء تحقيق مستقل لكشف الحقيقة“.

وتابع كولينز في حديثه إلى إذاعة ”بي بي 
ســـي“ ”إذا انتهك القطريـــون القواعد، فعليهم 

مواجهة بعض العقوبات“.
وفاجأت صنداي تايمز الرأي العام الدولي، 
األحد، بقولها إن رسائل إلكترونية سربها إليها 
أحد أعضاء فريق قطر المكلف بالملف، تشـــير 
إلـــى أن هـــذا الفريق دفع أمواال لمكتب شـــركة 
عالقـــات عامة يتمركـــز في الواليـــات المتحدة 
وعناصـــر ســـابقين فـــي وكالة االســـتخبارات 
المركزيـــة (ســـي آي ايه) لنشـــر دعاية مضللة 
تســـتهدف ملفات دول منافســـة مثل أستراليا 
والواليات المتحدة، خالل حملة قطر الستضافة 

مونديال 2022.

وكانت قطر فازت على أســـتراليا والواليات 
المتحدة وكذلك كوريا الجنوبية واليابان، بحق 
اســـتضافة مباريـــات كأس العالم لكـــرة القدم 
فـــي 2022، ما شـــكل مفاجأة. ومنحت روســـيا 
حينذاك حق تنظيم مونديال 2018، مع استبعاد 

بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن قطر اتبعت إستراتيجية 
توظيـــف أشـــخاص مؤثريـــن من أجـــل العمل 

داخـــل الدول األخرى المرشـــحة لخلق انطباع 
بأن ”الدعـــم معدوم“ بين مواطنـــي هذه الدول 
الســـتضافة مباريات كأس العالـــم لكرة القدم. 
ووصـــل األمـــر إلـــى التخطيـــط لقـــرار يصدر 
عـــن الكونغـــرس األميركي حول االنعكاســـات 
الســـتضافة  األميركـــي  للعـــرض  ”الضـــارة“ 
مباريات كأس العالم لكرة القدم خالل أســـبوع 

التصويت على الملفات.
وتنفـــي الدوحـــة هـــذه االتهامـــات وقالت 
”اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث“ المنظمة 
لمونديـــال قطر 2022 إنهـــا ”ترفض كل المزاعم 
التي تتحدث عنها صنداي تايمز“. وســـبق أن 
واجه فريق ملف قطر تهما بالفساد، لكن الفيفا 

برأ ساحته بعد عامين من التحقيق.

سحب التنظيم من الدوحة

يشـــير مراقبون إلى أن اتهامات الصنداي 
تايمز تعيد الشكوك السابقة حول مدى شفافية 
التصويـــت لصالح قطر بحق اســـتضافة كأس 

العالم 2022. 
ومنـــذ فوزهـــا الصـــادم في ســـباق تنظيم 
الحـــدث قبل ثماني ســـنوات، واجهـــت الدولة 
الخليجية تســـاؤالت حول كيفيـــة انتصارها، 
ومدى قدرتها على توفير التكلفة البشرية لبناء 

البنية التحتية المطلوبة.
ورغـــم تبرئة قطر العـــام الماضي من تهمة 
الفســـاد بعد أن أجرى الفيفا تحقيقات موسعة 
اســـتغرقت مدة العاميـــن، برئاســـة المحامي 
األميركي مايكل غارســـيا، إال أن هناك شـــكوكا 
في مدى مصداقية التحقيقات زادت بعد ظهور 
أدلة اإلدانة التي كشـــفت عنها الصنداي تايمز، 
وبذلـــك يتضـــح للعلن أن هنـــاك خرقا واضحا 

لقواعـــد الفيفـــا يرتبط مباشـــرة بفريق الملف 
القطري، األمر الذي ســـيزيد من فرضية حرمان 

قطر من تنظيم الحدث الرياضي. 
ويلفـــت المحلل الرياضـــي البريطاني دان 
رون إلى أنـــه مع بداية العـــد التنازلي لبطولة 
كأس العالـــم وبعد أن تم إنفـــاق المليارات من 
الجنيهـــات على االســـتعدادات، يبدو ســـحب 

التنظيم من قطر أمرا مستبعدا.
 ويضيـــف أن بعـــد قلـــق الفيفا مـــن خطر 
التعـــرض للمقاضـــاة بعـــد النبش فـــي الملف 
القطـــري الذي يشـــوبه الفســـاد، وأمـــام تعهد 
قياداتهـــا باســـتعادة الثقـــة بعد ســـنوات من 
الفضائح، تشـــعر أنهـــا ال تملك خيارا ســـوى 

االلتزام بإجراء تحقيق جديد.
ويتوقع متابعون أنه مع إجراء تحقيق ضد 
الدوحة فســـتزيد فـــرص البحث عـــن بلد بديل 
ينظم بطولة العالـــم القادمة. ويتوقع هؤالء أن 
تكـــون بريطانيا البديـــل المنافس لقطر خاصة 
أن البرلمـــان البريطانـــي حريـــص على معرفة 

حيثيات حملة التشويه القطرية.
ولـــم يســـتبعد موقـــع ذو ســـتندار الكيني 
المعنـــي بالرياضة أن تظهـــر إنكلترا كمنافس 
على استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022 
إذا قـــرر الفيفا تجريد قطر من حق اســـتضافة 
البطولة.  وأشـــار الموقـــع إلى أن الجدل أحاط 
بحـــق روســـيا في تنظيـــم بطولـــة 2018 وقطر 
بطولـــة 2022، حيـــث أدت معاملـــة العمال في 
مواقع بناء المالعب والســـالمة المشكوك فيها 
واألجـــور المنخفضـــة إلى انتقادات واســـعة، 
إضافـــة إلى المخـــاوف األمنية بســـبب تورط 

الدوحة في ملف اإلرهاب.
لكن الوثائق الجديدة تشكل ضغطا مضافا 
على الفيفا لســـحب ملف المونديـــال من قطر، 

يضاف إلى الجدل القائم بشـــأن تغيير توقيت 
المونديال إلى الشـــتاء والخسائر الهائلة التي 
سيتســـبب فيها للشـــركات الراعيـــة لبطوالت 

األندية المحلية.
وطالب اللـــورد تريزمان الرئيس الســـابق 
التحـــاد كرة القدم اإلنكليزي، الفيفا بالنظر إلى 
األدلة بشـــكل كامل وبســـرعة كبيرة وأن تكون 
لديه الشجاعة التخاذ ما قد يكون قرارا صعبا.

وقال اللورد تريزمان الذي سبق وأن ترأس 
ملف ترشـــح بالده لتنظيم المونديال ”إذا تبين 
أن قطـــر قـــد خرقت قواعـــد الفيفـــا، فإنه يجب 

حرمانها من استضافة بطولة كأس العالم“. 
وعبر عـــن أمله بأن يعيـــد الفيفا النظر في 
اختيار إنكلترا في هذه الظروف ”فنحن نمتلك 
القدرات وتنطبق علينا المواصفات“. وتكشف 
تصريحات اللورد تريزمان عن جاهزية المالعب 
اإلنكليزية الستضافة المونديال بمجرد سحب 
الملف من قطر، كبديل يحظى بدعم دولي كبير.
وتطالب وسائل اإلعالم البريطانية بتجريد 
قطر من تنظيم كأس العالم 2022، بعد الكشـــف 
عن الطرق القذرة التي استخدمتها الدوحة من 

أجل إقامة البطولة على أراضيها.

شبهة فساد بين قطر والفيفا

الحـــظ مراقبون أن غـــض نظـــر الفيفا عن 
تجاوزات قطر الالأخالقية خالل التنافس حول 
تنظيم كأس العالم يكشف ضمنيا دعمه للدوحة 
وأن هنـــاك شـــبهة تواطؤ بين قطـــر واالتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم، تمنعه من انتـــزاع حق 
استضافة كأس العالم 2022 من قطر، وذلك على 
الرغم من عوامل عديدة قد ُتعطي أعذارا مقبولة 
لســـحب التنظيم، ليس فقط لدعمها المســـتمر 

لإلرهـــاب وعناصره المتطرفـــة، بل أيضا لعدد 
من العوامـــل األخرى المتعلقة باســـتعداداتها 

الستضافة البطولة. 
وأشار الخبير الرياضي الدولي فيليب بوب 
فـــي تصريحات صحافية إلى أن هناك أســـبابا 
ملموسة تدفع الفيفا لسحب تنظيم كأس العالم 
مـــن الدوحة، أبرزها حصـــول الدوحة على حق 
استضافة البطولة بطرق ملتوية وهو ما أكدته 
الصنـــداي تايمـــز، في حيـــن ســـبق أن أثبتت 
التحقيقات األولية لتلك الملفات حصول العديد 
من المصوتين على رشاوى من أجل تصويتهم 

لصالح الملف القطري. 
وتســـاؤل بـــوب عن ســـر تغاضـــي االتحاد 
الدولـــي عن انتهـــاك قطر لقواعـــد الفيفا، وهو 
يرجح االعتقاد بأن األعضاء الحاليين يرتبطون 
أيضـــا بشـــبهات فســـاد واضحة مـــع الدوحة، 
تحول دون اتخاذ قرار بســـحب تنظيم مونديال 

2022 ومنحه لبلد آخر.

} بيــروت – منـــذ اندالع النزاع في ســـوريا، 
نجحـــت األقليـــة الدرزية في تحييد نفســـها؛ 
فلم تحمل الســـالح ضد النظام الســـوري وال 
وافقـــت على االنخراط فـــي معاركه، وقد كانت 
هدفا األسبوع الماضي لهجوم دام شنه تنظيم 
الدولة اإلســـالمية وتسبب بمقتل 250 شخصًا 

على األقل وخطف ثالثين آخرين.
وقـــد انقســـم دروز ســـوريا منـــذ بدايـــة 
النـــزاع بين مواليـــن للنظام الذي قدم نفســـه 
حاميـــا لألقليات في مواجهـــة التطرف، وبين 
متعاطفين وناشطين مع الحراك الشعبي ضد 
النظـــام، قبل تحوله نزاعا مســـلحا، فيما بقي 

آخرون على الحياد.
ويبلـــغ تعداد الدروز في ســـوريا نحو 700 
ألف نسمة، كانوا يشكلون نحو ثالثة في المئة 
فقط من إجمالي عدد السكان البالغ 23 مليونا 
قبل اندالع النزاع الذي أدى إلى نزوح وتشريد 
أكثر من نصف السكان داخل البالد وخارجها.

وتشـــكل محافظة الســـويداء فـــي جنوب 
ســـوريا المعقـــل الرئيســـي لـــدروز ســـوريا 
الموجوديـــن كذلـــك فـــي محافظـــة القنيطرة 
المجـــاورة، وفـــي جبـــل حرمـــون الممتد بين 
لبنان وسوريا، فضال عن مناطق في الضاحية 
الجنوبية لدمشـــق أبرزها جرمانا وصحنايا. 
كما يتواجدون في عدد من القرى في محافظة 
إدلب (شـــمال غرب). ونزح جزء كبير منهم من 
المحافظـــة مع ســـيطرة الفصائل اإلســـالمية 

والجهاديين عليها.

ويتوزع الدروز أيضا في دول الجوار: 200 
ألف فـــي لبنان و130 ألفا في إســـرائيل بينهم 
18 ألفـــا في هضبة الجـــوالن المحتلة. وتعود 
أصـــول الطائفـــة الدرزية التي ال تكشـــف عن 
تعاليمهـــا الدينية إلى المذهب اإلســـماعيلي، 
أحد مذاهب اإلسالم. وال يمكن لغير الدرزي أن 

يتحول إلى هذه الطائفة.
وفي بداية النزاع الســـوري، أّيد قســـم من 
الدروز االحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، 
لكن الممثلين الدينيين للطائفة رفضوا الدعوة 
إلى استخدام العنف ضد النظام. وكان خلدون 
زين الدين أول ضابط درزي انشّق عن الجيش 
الســـوري فـــي العـــام 2011، وقتل فـــي معارك 
خاضتها فصائل معارضة للتقدم في محافظة 

السويداء في العام 2013.
وفـــي المقابل، بـــرزت أســـماء ضباط في 
الجيش السوري عرفوا بوالئهم المطلق للنظام 
وعلى رأســـهم العميد في الحرس الجمهوري 
عصام زهرالدين الذي بقي محاصرا لســـنوات 
فـــي مدينة ديـــر الزور، خـــاض خاللها معارك 
ضارية ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية، ثم قتل 
جراء انفجار لغم بعد فك الحصار عن المدينة 

العام الماضي.
كمـــا برز اســـم الشـــيخ وحيـــد البلعوس 
الذي تزعّم ما عرف بـ“مشـــايخ الكرامة“، وهي 
مجموعة ضمت رجـــال دين وأعيانا ومقاتلين 
وعملـــت علـــى حمايـــة المناطـــق الدرزية من 
تداعيات النـــزاع. وعرف البلعـــوس بمواقفه 

الرافضـــة لقيام الـــدروز بالخدمة العســـكرية 
اإللزامية خـــارج مناطقهم. كما كان من أشـــد 

المعارضين للتنظيمات اإلسالمية المتطرفة.
وقتل البلعوس في تفجير ســـيارة مفخخة 
في ســـبتمبر 2015 في مدينة السويداء. واتهم 
مناصروه النظام السوري بقتله، إال أن دمشق 
أعلنـــت اعتقالهـــا عنصرا من جبهـــة النصرة 

قالت إنه اعترف بتنفيذ التفجير.
وتخلـــف اآلالف من الدروز خالل ســـنوات 
النـــزاع عـــن االلتحـــاق بالخدمة العســـكرية، 
بعضهم بســـبب معارضتهم للنظام، والغالبية 
بســـبب رفضهـــا القتـــال فـــي مناطـــق خارج 

المناطق الدرزية.
والتحق عدد كبير منهم في لجان شـــعبية 
تم تشـــكيلها خالل ســـنوات النزاع للدفاع عن 
مناطقهـــم خصوصا فـــي الســـويداء، أبرزها 
التي تشكلت في أبريل  مجموعة ”درع الوطن“ 
2015 وضمـــت حينهـــا ألفي عنصـــر. وتغض 
الســـلطات النظر عن المتخلفيـــن عن الخدمة 
العســـكرية في حال انضمامهم إلى ميليشيات 
موالية للنظام مثل قوات الدفاع الوطني ودرع 

الوطـــن. وتعرض الـــدروز لبعـــض الهجمات 
خالل سنوات الحرب.

ففي نوفمبر 2012، تعرضت ضاحية 
جرمانـــا قرب دمشـــق، ذات الغالبية 
لتفجيـــر  والمســـيحية،  الدرزيـــة 

انتحاري أودى بحياة 54 شخصا.
وبقيـــت محافظـــة الســـويداء 
نسبيا بمنأى عن الحرب باستثناء 
عمليـــات عســـكرية محـــدودة بين 
فصائـــل  شـــنتها  و2015   2013
متطرفة  إسالمية  بعضها  معارضة 

وصدتهـــا قـــوات النظـــام بمســـاندة 
السكان الدروز.

وسيطرت الفصائل المعارضة على 
بعض القرى عند أطـــراف المحافظة 
الغربية المحاذية لمحافظة درعا، إال 
أن قوات النظام طردتهم منها خالل 
هجومهـــا األخير الســـتعادة كامل 
األسابيع  خالل  السوري  الجنوب 
األخيرة. وفي يونيو العام 2015، 
قتل 20 مواطنـــا درزيا برصاص 

عناصر من جبهـــة النصرة في قرية قلب لوزة 
في محافظة إدلـــب. وأفاد المرصد الســـوري 
لحقوق اإلنســـان أن عناصر النصرة اتهموا 
الدروز بـ“الكفر“ قبل إطالق النار عليهم.

وفي العام 2016، أعدم تنظيم الدولة 
اإلســـالمية أربعة عمال النتمائهم إلى 

الطائفة الدرزية.
تســـعة  قتـــل   ،2017 العـــام  وفـــي 
أشـــخاص فـــي تفجيـــر انتحاري 
بســـيارة مفخخة في بلدة حضر 
ذات الغالبية الدرزية في هضبة 

الجوالن.
وفي 25 يوليو 2018، قتل 
نحو 250 شخصا بينهم 
135 مدنيا في هجوم 
واسع تخللته عمليات 
انتحارية لتنظيم 
الدولة اإلسالمية في 
محافظة السويداء. 
وخالل الهجوم، 
خطف التنظيم 
المتطرف 36 
سيدة وطفال قبل 
أن يتراجع إلى 
نقاط سيطرته 
في منطقة 
صحراوية عند 

أطراف المحافظة.

الفيفا تحت الضغط الدولي لتجريد قطر من تنظيم المونديال

دروز سوريا أقلية اختارت الحياد في زمن الحرب 

هل تتغير سياسة قطر أم يتغير بلد املونديال

[ بريطانيا تطالب بفتح تحقيق مستقل في انتهكات الدوحة  [ إنكلترا جاهزة الستضافة المونديال عند تجريد قطر

في 
العمق

{تقرير صحيفة الصنداي تايمز البريطانية حول فســـاد حملة قطر الستضافة كأس العالم من 
خالل استهداف المنافسين، يشبه التوجه القطري الذي نراه سياسيا}.

أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون اخلارجية اإلماراتي

{المجزرة التي لحقت بالمئات من الدروز في الســـويداء على أيدي داعش يجب أن تدفع التحالف 
بقيادة الواليات المتحدة إلى التدخل وحماية هذه األقلية في سوريا}.

وليد الفارس
 املستشار السابق للرئيس األميركي

أعــــــادت اتهامات صحيفة الصنداي تاميز 
البريطانية إلى قطــــــر بالتجائها إلى دعاية 
ــــــة في حملتهــــــا للفوز باســــــتضافة  مضلل
ــــــال، تهم الفســــــاد الســــــابقة التي  املوندي
ــــــف القطري،  شــــــككت فــــــي مصداقية املل
األمــــــر الذي يرجح صحتهــــــا أمام صمت 
أشبه بتواطؤ من قبل االحتاد الدولي لكرة 
القدم. ويصر البرملان البريطاني على فتح 
حتقيق مستقل للتعرف على حقيقة احليل 
القطرية وشــــــرائها لذمم كبار املســــــؤولني 

لتشويه ملفات الدول املنافسة.
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حرب.
2012، تعرضت ضاحية
شـــق، ذات الغالبية
لتفجيـــر ـــيحية، 
حياة 54 شخصا.
فظـــة الســـويداء
 الحرب باستثناء
ية محـــدودة بين
فصائـــل ـــنتها 
متطرفة إسالمية 

ت النظـــام بمســـاندة 

صائل المعارضة على 
أطـــراف المحافظة 
ة لمحافظة درعا، إال
طردتهم منها خالل 
الســـتعادة كامل  ر
األسابيع  خالل  ي
نيو العام 2015،
درزيا برصاص

في محافظة إدلـــب. وأفاد المرصد
لحقوق اإلنســـان أن عناصر النص
قبل إطالق ا الدروز بـ“الكفر“
6وفي العام 2016، أعدم تن
اإلســـالمية أربعة عمال الن

الطائفة الدرزية.
قت  ،2017 العـــام وفـــي 
أشـــخاص فـــي تفجيــ
بســـيارة مفخخة في
ذات الغالبية الدرزية

الجوالن.
25 يوليو وفي
شخ 250 نحو
مدني 135
واسع تخل
انتحا
الدولة اإل
محافظة
وخال
خط
ا
سيدة
أن ي
نقا

صح
أطراف ا

انقسم دروز سوريا منذ بداية النزاع  السوري بني موالني للنظام الذي قدم 
نفســـه حاميا لألقليات في مواجهـــة التطرف، وبني متعاطفني مع الحراك 

الشعبي ضد النظام، فيما بقي آخرون على الحياد

◄

بالتر: تواطؤ سياسي وراء 
احتضان قطر للمونديال

} علـــق جوزيـــف بالتر الرئيس الســـابق 
لالتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم ”فيفا“ على 
الجدل المتصاعد بشـــأن تنظيم قطر لكأس 

العالم 2022.
وكتب بالتر من خالل حســـابه الرسمي 
عبر تويتـــر ”أخبار ســـيئة.. قطـــر متهمة 
بالتشـــهير على الدول األخرى التي تقدمت 

الستضافة مونديال 2022“.
وأضاف ”الحقيقة هي أن قطر استخدمت 
التدخالت السياسية من أجل الفوز بشرف 
تنظيـــم كأس العالـــم، كان ذلـــك عن طريق 
تدخل الرئيس الفرنســـي الســـابق نيكوال 
ســـاركوزي لـــدى ميشـــيل بالتينـــي نائب 
رئيس الفيفا الســـابق“. وختم السويسري 
تغريداته ”لمزيد من المعلومات ستجدونها 

في الفصل العاشر من كتابي (حقيقتي)“.

الحملة القطرية لتشويه 
املنافسني

} كشفت صحيفة صنداي تايمز عن مالمح 
حملة التشويه القطرية ضد منافسيها على 

سباق تنظيم كأس العالم وتتمثل في:
[ دفع 9 آالف دوالر ألكاديمي مهم ليكتب 
تقريـــرا ينتقد التكلفـــة االقتصادية الكبيرة 
لتنظيـــم الواليات المتحـــدة لنهائيات كأس 
العالـــم، ثـــم توزيـــع التقرير على وســـائل 

اإلعالم في العالم.
[ توظيـــف وشـــراء ذمـــم  صحافييـــن 
ومدونين وشـــخصيات مرموقـــة في كل بلد 

للكتابة عن مساوئ ملف البلد المعني.
[ توظيف مجموعة من أســـاتذة التربية 
البدنيـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة لمطالبة 
باالعتراض  البرلمـــان (الكونغرس)  أعضاء 

على تنظيم نهائيات كأس العالم.
[ تنظيم احتجاجات في أســـتراليا أثناء 
مباريات رياضة الرغبي اعتراضا على ملف 

تنظيم نهائيات كأس العالم.

جوزيف بالتر:
    قطر استخدمت التدخالت 

السياسية من أجل الفوز 
بتنظيم كأس العالم

    ق
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في 
العمق

{الملك محمد الســـادس يجّســـد تطلعات الشـــعب وطموحاته في التنميـــة والنماء، وفي ربط 
الماضي الحافل بالحاضر المجيد، وفي الحفاظ على الوحدة الترابية والوطنية}.

عبداحلق املريني
الناطق الرسمي باسم القصر امللكي املغربي

{إلقاء خطاب العرش من الحســـيمة له دالالت خصوصا عندما نســـتحضر عددا من االحتجاجات 
التي كان لها أسباب اجتماعية واقتصادية وذات مطالب مشروعة بتوفير ظروف مالئمة}.

إبتسام عزاوي
نائبة بالبرملان املغربي

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - بعث العاهل المغربي الملك محّمد 
السادس بالعديد من الرسائل السياسية القوية 
بإلقائه خطاب العرش في مدينة الحســـيمة أو 
مـــا بات يعرف بـ“حراك الريف“، وعلى رأســـها 
دعوته إلى الوحدة والتضامن بين كل المغاربة.
وأكد مراقبون أن إلقاء الخطاب الملكي من 
الحســـيمة يعد رســـالة قوية مـــن الملك بأنه ال 
يتدخل في القضاء وفي إصدار األحكام رغم أنه 
الضامن الستقالليته بنص الدستور، معتبرين 
أن الزي الذي اختاره والظهور بعمامة ســـوداء 
تتوسطها نجمة حمراء تحيل إلى شارة القوات 
المسلحة الملكية كانت بمثابة إشارة إلى هيبة 
وسلطة الدولة وأن مجرد االقتراب منها يعتبر 

خطا أحمر.
وقـــال عبدالحق المريني، مـــؤرخ المملكة 
والناطق الرســـمي باســـم القصر الملكي، إن 
الملك محمد الســـادس يجّسد تطلعات الشعب 
وطموحاتـــه فـــي التنمية والنمـــاء، وفي ربط 
الماضـــي الحافـــل بالحاضـــر المجيـــد، وفي 
الحفاظ على الوحـــدة الترابية والوطنية وفي 
تقوية الروابـــط، وتمتين األواصـــر بين كافة 

المواطنين.

كما شـــدد على أن العاهل المغربي حريص 
على توّطد أركان الدولـــة المغربية، وعلى فتح 
آفاق جديـــدة للمغاربة للتمتـــع بكافة الحقوق 
المخّولـــة لهم، ولمحـــو أســـباب التخلف بكل 
أنواعه وأشـــكاله، والســـير على نهج التجديد 
ومســـايرة تطور العصر ونهضتـــه على أرض 

المغرب.

مكسب الوحدة

 شدد الملك محمد السادس في خطابه على 
أن ”البيعة التي تجسد ذلك التالحم بين الملك 
والشـــعب المغربـــي بمثابة العهـــد والحصن 
المنيع الذي يحمي المغرب من مناورات األعداء 
ومن مختلـــف التهديدات. كما مكننا من تجاوز 
الصعـــاب، ومـــن تحقيق العديد من المكاســـب 
والمنجـــزات، التي نعتز بها، فـــي ظل الوحدة 

واألمـــن واالســـتقرار“. وأضـــاف أن ”الوطنية 
الحق تعـــزز الوحدة والتضامـــن، وخاصة في 
المراحل الصعبة، وأن المغاربة األحرار ال تؤثر 
فيهم تقلبات الظروف رغم قســـاوتها أحيانا بل 
تزيدهم إيمانـــا على إيمانهـــم، وتقوي عزمهم 

على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات“.
وقال الملـــك المغربي ”إنـــي واثق أنهم لن 
يســـمحوا لدعاة الســـلبية والعدمية، وبائعي 
األوهام، باستغالل بعض االختالالت، للتطاول 
على أمـــن المغـــرب واســـتقراره، أو لتبخيس 
مكاســـبه ومنجزاته، ألنهم يدركون أن الخاسر 
األكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن 

والمواطن، على حد سواء“.
وأكدت ابتســـام عزاوي، البرلمانية وعضو 
في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون 
اإلســـالمية والمغاربـــة المقيميـــن بالخـــارج، 
لـ“العـــرب“، أن إلقاء خطـــاب العرش من مدينة 
الحسيمة له دالالت خصوصا عندما نستحضر 
عـــددا من االحتجاجات التي كانت لها أســـباب 
اجتماعية واقتصادية وذات مطالب مشـــروعة 
بتوفير ظروف مالئمة لشـــباب المنطقة إليجاد 
فرص الشغل والتعليم والصحة وظروف عيش 

كريمة تضمن الكرامة والعدالة االجتماعية.
واعتبرت البرلمانيـــة المغربية، أن خطاب 
العـــرش الملكي هو خطاب البرنامج الذي حدد 
أولويـــات االشـــتغال ضمن األجنـــدة الوطنية 
بمختلـــف الفعاليات والمتدخليـــن من حكومة 
وجهـــات وبرلمان واألطـــراف األخرى، مضيفة 
بأنه كان هنـــاك مقترحـــات برغماتية واضحة 
مرقمـــة تالمس مواضيـــع دقيقة وهو ما لوحظ 
في خطابات الملك األخيـــرة ببصمة برغماتية 

وعملية وقوية جدا.
من جهته، أكد تاج الدين الحسيني، أستاذ 
العالقـــات الدوليـــة بجامعة محمـــد الخامس 
بالرباط، لـ“العرب“، أن اختيار مدينة الحسيمة 
إللقـــاء خطاب العرش حمـــل رمزية قوية في ما 
يرتبـــط بمحتـــوى الخطـــاب أو الظرفية التي 
القـــي فيهـــا، موضحـــا أن هناك جـــوا متوترا 
كانت تعيشـــه البالد يتعلق باألحكام القضائية 
التـــي كانت قاســـية ضد الذين مثلـــوا الحراك 
في مدينة الحســـيمة بالخصوص، عالوة على 
االشـــمئزاز من تدهـــور األوضـــاع االجتماعية 
على عدة مســـتويات ولهذا يعتقد الحسيني أن 
الخطاب جاء بالضبط في إطار رمزية الحسيمة 
متمحورا حول اإلصالح االجتماعي باألساس.

وكان الملك محّمد الســـادس قد شـــدد على 
مواصلـــة العمـــل ســـويا، لتجـــاوز المعوقات 
الظرفيـــة والموضوعيـــة، وتوفيـــر الظـــروف 
المالئمة لمواصلة تنفيذ البرامج والمشـــاريع 
التنموية، وخلق فرص الشغل، وضمان العيش 
الكريم، معتبرا أن تحقيق المنجزات، وتصحيح 
االختالالت، ومعالجة أي مشـــكل اقتصادي أو 
اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط 

والتنسيق بين مختلف المؤسسات والفاعلين، 
وخاصـــة بيـــن أعضـــاء الحكومـــة، واألحزاب 
المكّونـــة لهـــا، ألن قضايـــا المواطـــن ال تقبل 

التأجيل وال االنتظار.
كما رّكز الملك محمد الســـادس،على الشأن 
االجتماعـــي والتنمـــوي، موضحا أنـــه رغم أن 
االنجـــازات التـــي تمت في العقديـــن األخيرين 
تبعـــث على االرتيـــاح واالعتـــزاز إال أن ”حجم 
الخصاص االجتماعي، وســـبل تحقيق العدالة 
االجتماعية والمجالية، من أهم األســـباب التي 
دفعتنا للدعوة، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى 

تجديد النموذج التنموي الوطني“.
وشـــّدد العاهـــل المغربـــي علـــى وجـــوب 
التنســـيق بيـــن جميـــع المتدخلين فـــي تنفيذ 
الفئـــات  واســـتهداف  االجتماعيـــة  البرامـــج 
المســـتحقة، قائـــال ”ليـــس مـــن المنطـــق أن 
نجد أكثـــر من مئـــة برنامج للدعـــم والحماية 
االجتماعية من مختلـــف األحجام، وترصد لها 
عشـــرات المليـــارات من الدراهم، مشـــتتة بين 
العديد مـــن القطاعات الوزاريـــة، والمتدخلين 

العموميين“.
كمـــا أشـــاد الخطـــاب الملكـــي بالمبادرة 
الجديدة إلحداث الســـجل االجتماعي الموحد، 
إذ قـــال الملـــك إنها بدايـــة واعدة لتحســـين 
مردودية البرامج االجتماعية، تدريجيا وعلى 
المدى القريب والمتوســـط. وهو نظام وطني 
لتسجيل األســـر، قصد االســـتفادة من برامج 
الدعم االجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي 
تســـتحق ذلك فعال، عبر اعتماد معايير دقيقة 

التكنولوجيـــات  وباســـتعمال  وموضوعيـــة، 
الحديثـــة. وأضاف أن األمر يتعلق بمشـــروع 
اجتماعـــي اســـتراتيجي وطمـــوح، يهم فئات 
واســـعة من المغاربة، فهو أكبر من أن يعكس 
مجرد برنامج حكومي لوالية واحدة، أو رؤية 

قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي.
وأكـــدت عـــزاوي، أن الملـــك أعطـــى آجاال 
لتنفيذ البرامج المقترحـــة مثل إخراج ميثاق 
الـــّال تمركـــز فـــي أكتوبـــر المقبـــل وأن هناك 
والرهانـــات  األولويـــات  وتحديـــد  وضوحـــا 
الحقيقيـــة التي من المفـــروض أن نتجّند لها 
جميعا وننهض لالشـــتغال عليها، مشيرة إلى 
أن الخطاب رفع أيضا ســـقف الرهانات وال بد 
لمختلـــف الفرقاء أن يذهبـــوا في ذات الطريق 

ألجل تحقيق التنمية واألهداف المرادة.
كما اعتبر تاج الدين الحسيني، أن اإلصالح 
الذي أكد العاهل المغربي أنه سيطال التعليم 
ومطالـــب األساســـية لألســـر المغربيـــة التي 
تتمثل في مشـــاكل النقل والمطاعم المدرسية 
ومواكبة الدراســـة من طـــرف األبناء وغيرها، 
كذلـــك بالنســـبة لقطـــاع الصحة هـــو عنصر 
أساســـي في تدهـــور األوضـــاع االجتماعية، 
وبالتالـــي وضع مخططات اســـتعجالية بهذا 

الخصوص لها أهميتها القصوى.
ولترتيـــب جدول أعمال مضبـــوط بالوقت 
لتنزيـــل مـــا جاء فـــي خطاب العـــرش، ترأس 
العاهل المغربي بعد إلقائه الخطاب اجتماعا 
بحضـــور كل من رئيـــس الحكومـــة والوزراء 
المعنيين وتدارس معهم أهـــم القضايا، التي 

تطرق لها الخطاب الملكي.
وتعلقت القضايا بوضعية منظومة الدعم 
والحماية االجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها 
الشـــاملة، وتســـريع تنزيـــل اإلطـــار المتعلق 
باالســـتثمار ومواكبة المقاوالت، ال ســـيما من 
أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذلك خطة 
العمـــل 2025 في مجال المـــاء ودعم التمدرس، 
وإطالق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية 
للتنمية البشـــرية، وتصحيـــح اختالالت نظام 

.“RAMED” التغطية الصحية
ودعـــا الملـــك محمـــد الســـادس الـــوزراء 
بضـــرورة التنســـيق والتضامـــن الكامـــل في 
العمـــل بيـــن مختلـــف الفاعليـــن المعنييـــن، 
واعتمـــاد مقاربـــة تشـــاركية، والتركيـــز على 
تحقيـــق األهـــداف. ألن ”المواطنين ينتظرون 

العمل الجاد والنتائج الملموسة“.

العناية باالستثمار

قال رضا الفالح أســـتاذ العالقات الدولية 
لـ“العـــرب“، إن الخطاب الملكي لهذه الســـنة 
ركز على التمييز بين اإلصالحات والمبادرات 
التي تتطلب نفســـا طويال من جهة وأصبحت 
ملّحة اليوم وهي النمـــوذج التنموي الجديد، 
المتمثل في إصالح األحزاب ودعم االســـتثمار 
والمخطط الوطني للماء من أجل ضمان األمن 
المائي، ومـــن جهة ثانية المبادرات والتدابير 
المرحليـــة المســـتعجلة والتي تهـــم الحقوق 

االجتماعية واالقتصادية للمواطنين.
وأشـــار إلى أن العاهـــل المغربي دعا إلى 
اتخـــاذ إجراءات عملية في ما يخص مثال دعم 
التمدرس وبرنامج تيســـير عن طريق السجل 
االجتماعـــي الموحد أو في ما يتعلق بإصالح 
االســـتثمار عبر تجميع اللجـــان المتدخلة في 
لجنة واحدة، ووضع ســـقف أجل شـــهر واحد 
للـــرد على الطلبات. من جهته قـــال تاج الدين 
الحسيني، إن االستثمار يعتبر رافعة للتنمية 

وتوفير فرص الشـــغل بالنســـبة للشباب دون 
استثمار، مضيفا أنه الحظ أن الملك وضع في 
الخطاب نقاط مركزية فـــي ما يتعلق بإصالح 
شـــبابيك االســـتثمار والتوجه نحو الشـــباك 
الواحد وإصالح المراكز الجهوية لالســـتثمار 
التـــي تبين أنـــه رغـــم النصـــوص القانونية 
ظلـــت تعاني مـــن رداءة الخدمات والتأخر في 

إنجازها.

قـــال الحســـيني، إن هنـــاك اقتراحا مهما 
متعلقـــا بالمســـتثمر الذي أصبح لـــدى تقديم 
ملفه ليـــس مجبرا على اإلدالء بـــكل الوثائق، 
إذ يصبح على مكتب االســـتثمار أن يطلب كل 
الوثائق مستفيدا من التطور التكنولوجي في 

قطاع المعلومات.

دعوات إلى تجدد األحزاب

 دعـــا الملك المغربي محمد الســـادس في 
خطابه األحزاب السياســـية الستقطاب نخب 
جديدة، وتعبئة الشـــباب لالنخراط في العمل 
السياســـي، ألنه وفق رؤيته فـــان أبناء اليوم 
هـــم الذيـــن يعرفـــون المشـــاكل والمتطلبات 
الراهنة، مشـــددا علـــى أن ”قضايا المواطن ال 
تقبـــل التأجيـــل وال االنتظار، ألنهـــا ال ترتبط 
بفتـــرة دون غيرها. وألح بالقـــول إن الهيئات 
السياســـية الجادة، هي التي تقف إلى جانب 

المواطنين، في السّراء والضّراء“.
وحســـب تاج الدين الحسيني، فانه ينبغي 
على األحزاب السياسية التي يجب أن تستعيد 
مكانتها أن تلعب دورها بعدما همشت ولم تعد 
تلعب دورها الدســـتوري األساسي في تأطير 

المواطنين 
مـــن جهته، أكـــد رضا الفـــالح أن الخطاب 
يعطي رســـالة قوية لألحـــزاب بوجوب إطالق 
مشـــروع إصالحي طويل النفس ألنها وصلت 
إلـــى عنق الزجاجـــة ويجب أن تجـــّدد نخبها 
وآليات اشـــتغالها عبر وضـــع برامج للتعبئة 
والتواصـــل مـــع المواطنين.كما أكـــد على أن 
الملك رّكز على الدعوة إلى الحوار االجتماعي 
ضروريـــا  بوصفـــه  أهميـــة  يكتســـي  الـــذي 
ومســـتعجال الســـتعادة الثقة بيـــن الحكومة 
والنقابات وبناء أرضية مشتركة للتحاور بين 

الفرقاء االجتماعيين.
وقالت ابتســـام عـــزاوي،  ”يجـــب تجويد 
الخطـــاب  آليـــات  وتجديـــد  العمـــل  طريقـــة 
والتواصـــل وطريقـــة االشـــتغال بمـــا يوافق 
طموح المغاربـــة“، مضيفة أن المغرب يتجدد 
ومـــن الضـــروري أن تتجـــدد هـــذه األحـــزاب 
والنقابات وذلـــك للقيام بأدوارهـــا في تأطير 

الحركات االجتماعية. 
وتأّســـف تاج الدين الحسيني، لما يعيشه 
المغـــرب من قطيعـــة واضحة بيـــن المجتمع 
السياســـي والمجتمـــع المدنـــي وذلـــك ظهر 
فـــي التظاهرات الشـــعبية  مؤّكدا أن األحزاب 

السياسية لم تعد مؤطرة.
وأشـــار الملك محمد السادس إلى أن هذه 
المعضلة تتطلب من األحزاب أن تعود مجددا 
إلى ممارسة دورها بتجديد نخبها واستبعاد 

الشعبوية وتطبيق الديمقراطية الداخلية.

الملك محمد السادس يقدم برامج إصالحية من مدينة {حراك الريف}

دعوة ملكية إلى الوحدة والتضامن

[ دالالت رمزية لخطاب العرش في الحسيمة  [ رسائل إصالحية قوية لألحزاب السياسية
اســــــتأثر خطاب العرش لهذه الســــــنة باملغرب ومــــــكان إلقائه باهتمــــــام املتابعني وغالبية 
املواطنني الرتباطه مبا حتمله الظرفية الداخلية من خصوصية على املستويات االجتماعية 
والسياســــــية واالقتصادية، خاصة حني اســــــتهل العاهل املغربي امللك محمد الســــــادس 
خطاب الذكرى الـ19 لعيد العرش، من مدينة احلسيمة شمال املغرب، بحديثه عن الوحدة 

والتضامن وما ميثالنه من رابطة قوية للمغاربة قاطبة ضد اخلصوم.

تاج الدين الحسيني:
اختيار الملك لمدينة 

الحسيمة إللقاء خطاب 
العرش حمل رمزية قوية

الملك يصغي لنبض مجتمعه
يوسف محادي

} الربــاط – في إشارة قوية، اعتبرها البعض 
تضامنية، أطلق العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس أهم خطابـــات المملكة مـــن مدينة 
الحســـيمة، أرض إقليم ما بات يعرف بـ“حراك 
الذي احتـــج من خالله شـــباب على  الريـــف“ 

األوضاع االجتماعية واالقتصادية.
وحســـب المراقبيـــن، فـــإن الملـــك محمد 
الســـادس، قـــام كعادتـــه بإرســـال إشـــاراته 
السياسية القوية مباشـــرة بعد دخوله مدينة 
الحســـيمة بحرا على عادة الريفيين القدامى، 
وكأنه يعلن تضامنه، مـــع أبناء حراك الريف، 
ليختـــار مناســـبة عيد العرش التـــي لها داللة 
رمزيـــة قويـــة فـــي ثقافـــة الدولـــة المغربية 

وسالطينها منذ قرون.

وكما طالب سكان إقليم الحسيمة بالعيش 
في ظروف اجتماعية محترمة، أكد الملك محمد 
الســـادس في خطاب عيد العرش التاسع عشر 
أن الشـــأن االجتماعي يحظى عنـــده باهتمام 
وانشـــغال بالغين، ســـواء كملـــك أو كمواطن، 
الفتا إلى أنه ومنـــذ اعتالئه عرش البالد وهو 
”دائم اإلصغاء لنبض المجتمع، ولالنتظارات 
المشـــروعة للمواطنين، ودائم العمل واألمل، 

من أجل تحســـين ظروفهـــم“. وبينما تتجّول 
”العـــرب“ فـــي مدينة الحســـيمة، أكـــد لنا هذا 
اإلصغاء شاب يدعى ميمون الريفي، بقوله إن 
”الملك جاء ليستمع إلينا، وقد استقبلناه قرب 
البحر، وعدنا بالتعـــاون معنا إليجاد الحلول 
لقضايانـــا االجتماعيـــة واالقتصاديـــة وبأنه 
ســـيجعل من الحســـيمة منارة للبحر األبيض 

المتوسط“.
كالم ميمون جّســـده خطـــاب الملك، الذي 
تســـاءل فيه وهو يلقيه مـــن مدينة الحراك أنه 
إذا كان مـــا أنجزه بلده ومـــا تحقق للمغاربة 
علـــى مـــدى عقدين مـــن الزمـــن يبعـــث على 
االرتيـــاح واالعتـــزاز، فإنه في نفـــس الوقت، 
يحس أن شـــيئا ما ينقص المغرب في المجال 

االجتماعي.
وحملـــت ”العرب“ العديد من التســـاؤالت 
إلى الدكتور عبدالرحيم منار السليمي، أستاذ 
العلوم السياســـية والخبير في شؤون األمن، 
الذي أفـــاد أن الملك محّمد الســـادس يمارس 
اختصاصه الدســـتوري كامـــال لحماية البالد 
ومواطنيهـــا وأنه دائما يعطي إشـــارات قوية 
وفعالـــة في الوقت المناســـب، وهي إشـــارات 
تكـــون دائما بمثابـــة كوة الهـــواء المنقذ من 

االختناق.
وقـــال الســـليمي، إن الحكومـــة رغم حالة 
الغـــدو والـــرواح التي تقـــوم بها بيـــن إقليم 
الحســـيمة والعاصمة الرباط، محاولة إيجاد 
الحـــل لقضايـــا التنميـــة التـــي يطالـــب بها 
المواطنون هنـــاك، إال أنها لم تســـتطع ألنها 
فـــي بداية أحداث ما يعـــرف بـ“حراك الريف“ 
تســـرعت وقالت قوال ”مبتورا غير ذي معنى“. 

مضيفا أن منارة الحسيمة المتوسط، تتشكل 
إيجابيـــا برؤيـــة ملكيـــة بمـــا يخـــدم الناس 

والمجتمع في الريف المغربي.
وأوضح السليمي أن الملك محمد السادس 
أكد بوضوح ال لبس فيه، أن ”حجم الخصاص 
االجتماعي، وسبل تحقيق العدالة االجتماعية 
والمجالية“، التي هي من أهم األســـباب التي 
دفعته للدعوة في خطاب افتتاح البرلمان، إلى 

تجديد النموذج التنموي الوطني للمغرب.
وشـــدد على أن جملة ”ليس من المنطق“، 
التي جاءت في خطاب الملك، تشـــبه تلك التي 
قالها في األحزاب السياســـية والسياســـيين 
بمناســـبة عيد العرش العـــام الماضي 2017، 
حين قـــال ”كفى، اتقـــوا الله فـــي وطنكم، إما 
أن تعملوا وإما أن انســـحبوا“. متأســـفا على 
برمجة أكثر من مئـــة برنامج للدعم والحماية 
االجتماعية من مختلـــف األحجام وترصد لها 
عشـــرات المليارات من الدراهم، مشـــتتة بين 
العديـــد من القطاعات الوزاريـــة، والمتدخلين 

العموميين.
ونصح السليمي المتلقين للخطاب بالتأمل 
فيه بإمعان، خصوصا في تساؤل الملك بقوله 
“ كيـــف لهذه البرامج، في ظـــل هذا الوضع، أن 
تســـتجيب بفعالية لحاجيات المواطنين وأن 
يلمسوا أثرها؟“، مضيفا أنه ”ال داعي للتذكير 
هنا، بأننا ال نقوم بالنقد من أجل النقد، وإنما 
نعتبر أن النقد الذاتي فضيلة وظاهرة صحية، 
كلما اقترن القـــول بالفعل وباإلصالح“، معلنا 
أن المغرب هو الوطن والبيت المشترك، الذي 
”يجب علينا جميعا أن نحافظ عليه، ونســـاهم 

في تنميته وتقدمه“.

عبدالرحيم منار السليمي:
الملك أعطى إشارات 

قوية منقذة من االختناق 
في الوقت المناسب

دعوة ملكية جديدة لألحزب السياسية 
الستقطاب نخب جديدة، وتعبئة 

الشباب لالنخراط في العمل السياسي 
ألن أبناء اليوم هم الذين يعرفون 

المشاكل والمتطلبات الراهنة  
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} لعل احلراك السياسي في األسابيع 
القليلة املاضية من قبل القوى الفارسية 

املتمثلة مبنظمة مجاهدي خلق اليسارية 
واملَلكيني القوميني واستعانتهم بالشعوب 

غير الفارسية إلسقاط نظام اجلمهورية 
اإلسالمية، من أهم األحداث التي طرأت بعد 
الشروط األميركية اإلثني عشر التي تهدف 
للحد من السلوك اإليراني املزعزع للمنطقة 

برمتها.
هذه االستعانة أو باألحرى هذا 

االستجداء السياسي الفارسي من الشعوب 
األخرى في جغرافية إيران السياسية، إذا 
صح التعبير، والذي أثار جدال واسعا في 
األوساط الفارسية ذات التوجه الشوفيني 

التي لطاملا كانت دائما ترفض االعتراف 
باحلقوق القومية واالجتماعية والسياسية 
لهذه الشعوب والواقع السياسي في البالد، 
تعتبر نقلة نوعية ال بد من دراستها وفهمها 
بشكل جيد. وذلك جتنبا ملا قد يحدث ثانية 

مع الشعوب غير الفارسية كما حدث بعد 
انتصار الثورة اإلسالمية في العام 1979، 
حيث أنكر اخلميني، مؤسس اجلمهورية 

اإلسالمية، كافة الوعود القومية والسياسية 
التي قطعها ملمثلي الشعوب آنذاك.

ومن هذا املنطلق، فإننا إذا ما تعمقنا 
قليال فسنجد أن كلمة الفصل في أي تغيير 

محتمل في إيران هي بيد الشعوب غير 
الفارسية التي تشكل 70 باملئة من مجموع 
السكان في إيران. وللداللة على هذا، فإن 
جتربة احلركة اخلضراء في العام 2009 

والتي انحصرت فقط في الوسط اإليراني 
(طهران وإصفهان وشيراز) مازالت ماثلة في 

العقول والذهان.
إال أنه وبالرغم من هذا التغيير فإن 
الذهنية الفارسية احلالية مازالت هي 

تلك الذهنية التي أوجدت الدولة واألمة 
الفارسيتني على حساب التنوع القومي، 

وأسست الدولة البهلوية العنصرية في العام 
1926 بعد عام من احتالل احملمرة، عاصمة 
األحواز آنذاك. وعليه، فال بد من أن يكون 
التغيير احملتمل في إيران مقرونا بضمان 
أممي يكفل احلقوق القومية والسياسية 
واالقتصادية للقوميات، وهذا األمر بحد 

ذاته سينعكس، حتما، باإليجاب على اإلقليم 
برمته.

ومع تسارع وتيرة الضغوط االقتصادية 
والسياسية األميركية على طهران التي تبلغ 

مداها في 4 نوفمبر القادم، ورغبة إدارة 
دونالد ترامب وصناع القرار هناك، وكذلك 

رغبة دول اإلقليم املتضررة من نشاطات 
احلرس الثوري اإليراني (فيلق القدس) في 

تغير سلوكه املزعزع الستقرار املنطقة، ال 

سيما رغبة الشعوب في إيران بالتخلص 
من نظام اجلمهورية اإلسالمية، فقد يتساءل 

البعض عن نوعية النظام السياسي الذي 
سيحل محل اجلمهورية اإلسالمية في إيران 

في حال سقطت.
وعلى ضوء ما تقدم، فهناك ثالثة 

مسارات قد حتدد نوعية النظام السياسي 
في إيران.

فاملسار األول، يتشكل من القوى 
الفارسية. فهذه القوى تسعى لبناء دولة 

قومية فارسية شديدة املركزية. وتكمن 
خطورتها في عدائها الشديد للعرب. كما 

يعتقد الفارسي أن العرب (اإلسالم) هم من 
دمروا احلضارة الفارسية، وكثيرا ما يحن 

هؤالء لألوهام القدمية التي أوجدتها الدولة 
البهلوية (الشاه األب). وبالتالي، في حال 
سقط نظام اجلمهورية اإلسالمية، واستلم 
هؤالء احلكم، فإنهم سيشكلون خطرا على 

العالم العربي ال يقل خطورة عما يشكله 
النظام احلالي.

وأما املسار الثاني، فيتشكل من الشعوب 
غير الفارسية (األذربيجانيون والعرب 
واألكراد والبلوش وغيرهم). منهم من 

يطالب بالتحرير، واآلخر يسعى إلقامة نظام 
فيدرالي. وعليه، إذا حتررت األقاليم فهذا 

يعني أن إيران احلالية تتفكك أو تتجزأ إلى 
عدة دويالت، وهذا بالتأكيد، سيخدم األمن 
القومي العربي واخلليجي في املقام األول. 

وأما النظام الفيدرالي، فهذا يعني بالضرورة 
إضعاف املركز الفارسي سياسيا وعسكريا، 

وهذا لصالح الشعوب في إيران واملنطقة 
عموما. 

وبالتالي، فإذا ما حكمت هذه الشعوب 
نفسها بنفسها في إطار الدولة الفيدرالية، 
فهذا يعني، أن القرار السياسي للحكومات 

احمللية يخضع لعدة اعتبارات قد ال تتماشى 
كليا مع املصالح الفارسية التوسعية منذ 

تسعة عقود على األقل.
املسار الثالث يتشكل من التيار الثالث 
(جريان سوم)، والذي نعت نفسه بالشعب. 

فهذا التيار يهدف إلى بناء دولة دميقراطية 
ليبرالية تضمن احلقوق القومية والسياسية 
للشعوب في إطار جغرافية إيران السياسية.
هذا املسار إذا ما حتقق فقد يدفع بإيران 

في املستقبل إلى أن تكون بالفعل دولة 
طبيعية حتترم مختلف املواثيق واألعراف 

الدولية.
وأخيرا وليس آخرا، من املهم أن تقوم 
الدول العربية، وال سيما اخلليجية كونها 
املتضرر الرئيس من السياسات التوسعية 

اإليرانية، بدفع املسار الثاني أو الثالث على 
األقل. 

فالتغيير في إيران أصبح ضرورة ملحة 
جدا وال بد منها، لكن هذا التغيير لن يحصل 

إال بدعم الشعوب في إيران ومتكينها من 
التخلص من نظام اجلمهورية اإلسالمية، من 

خالل إيجاد آلية سياسية واضحة املعالم، 
وبإشراف منظمة األمم املتحدة لضمان هذا 

التغيير املفترض والذي بالضرورة يخدم 
األمن والسلم الدوليني.

ماذا لو سقط نظام الجمهورية اإلسالمية في إيران.. وهل من بديل؟

8
{أيـــام نظام الماللي باتـــت معدودة تحت وطأة الضغـــوط الدولية. هذا النظـــام يحتضر فتارة 

يهدد بإغالق مضيق هرمز وأخرى يهدد دول المنطقة عن طريق مرتزقته الحوثيين}.
مهدي عقبائي
عضو املجلس الوطني للمقاومة اإليرانية

{على روســـيا أن تعيد حســـاباتها، وتعرف أن النظام غير قابل إلعادة اإلنتاج، وأن مصالحها في 
سوريا على المدى البعيد لن تتحقق إال إذا انحازت إلى الشعب السوري}.

ياسر الفرحان
عضو الهيئة السياسية في االئتالف الوطني السوري املعارض

} عندما دخل اجليش السوري إلى مناطق 
اجلنوب السوري خالل األسابيع املاضية، 

كان ينجز عملية الدخول بعدما اتفقت القوى 
الدولية واإلقليمية املؤثرة ضمن اتفاق خفض 

التوتر الشهير في اجلنوب السوري، على 
انتشار اجليش النظامي وإنهاء دور قوى 

املعارضة السورية املسلحة، وكانت على رأس 
هذه القوى الدولية واشنطن وموسكو وتل 

أبيب. 
وقد أّدى هذا االتفاق الذي عكس 

توجها صريحا لواشنطن بإنهاء دور قوى 
املعارضة السورية، إلى متكني اجليش 

السوري بإشراف موسكو من الدخول إلى 
درعا وغيرها من املناطق في سهل حوران 

واألرياف، وحتى القنيطرة على حدود 
اجلوالن، وّمت ذلك إما بخوض معارك عنيفة 

كما حصل في درعا وأريافها، وإما عبر 
اتفاقات أّدت إلى تقدمي الروس ضمانات ملن 

بقي من املقاتلني لم حتترم، وإما بخروج 
املقاتلني إلى مناطق الشمال السوري وال 

سيما إلى مدينة إدلب.
دخل اجليش السوري والذي يتوزع على 

فرق عدة تسيطر روسيا على جزء أساسي 
منها، فيما تتحكم طهران بجزء آخر منه 

إلى جانب الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر 
األسد، شقيق الرئيس السوري بشار األسد، 

وواكبت هذه الفرق مجموعات ميليشيوية 
تعد بالعشرات وتعتمد على دعم مالي من 

إيران ومن النظام، واألهم أّنها تقوم في 
مجملها مبهمات السلب والنهب والعمليات 

القذرة التي يأبى اجليش النظامي القيام 
بها. 

بعد دخول اجليش السوري إلى درعا 
وإلى غيرها من البلدات والقرى التي كانت 

حتت سيطرة املعارضة منذ بدء الثورة 
وحتى األمس القريب، قامت تلك امليليشيات 
بتنفيذ عمليات نهب واسعة وتنفيذ جرائم 

ضد املدنيني، بعدما كانت قوى املعارضة قد 
سلمت سالحها إلى اجليش السوري بإشراف 

روسي، ويروي بعض أبناء درعا تفاصيل 
عن عمليات مريعة تعرضوا لها من قبل 

امليليشيات.

 إذ أكد هؤالء أّن النظام كان قد تقّصد 
إطالق يد امليليشيات التابعة له في السويداء 
الرتكاب عمليات خطف وقتل ونهب العشرات 

من احلواضر والقرى في درعا وريفها، 
وبحسب هذه املصادر فإّن ما فعلته هذه 
امليليشيات أّنها نقلت أثاث البيوت وكل 
ما وقعت عليه قواتها من املقتنيات، إلى 

مدينة السويداء، وعمدت إلى عرضه وبيعه 
بشكل علني في أسواق املدينة بطريقة علنية 

ومستفزة ألبناء درعا وأريافها ومنهم من كان 
قد نزح منذ سنوات إلى هذه املدينة.

إطالق يد ميليشيات درزية لتنفيذ مثل 
هذه العمليات القذرة في درعا وريفها وفي 

سهل حوران، لم يكن عفويا، بل تقصد النظام 
وداعموه ذلك كل في سياق حساباته. فالنظام 

السوري الذي تفنن في لعبة إثارة املخاوف 
لدى األقليات والعمل على خلق وتعميق 

الشروخ الطائفية واملذهبية، كان يعاني من 
السيطرة والتحكم على الدروز في منطقة 

السويداء، وكان من داخل الطائفة الدرزية من 
جنح في منع النظام من إلزام الشباب الدروز 
باالنخراط في اجليش السوري، وظّل الشباب 

الدرزّي، على وجه العموم، نائيا بنفسه 
عن االنخراط في احلروب التي مت خوضها 
ضد املعارضة السورية على امتداد األرض 

السورية.
لكن ذلك ال مينع من القول إّن بعض 

الفئات الدرزية التي راهنت على النظام، 
عملت على استقطاب املقاتلني من خالل 

إيجاد أطر ميليشيوية وعسكرية لعب جزء 
منها دورا في استفزاز محيطه من خالل 
استغالل سقوط مناطق اجلنوب في يد 

النظام، عبر تنفيذ عمليات انتقامية أراد 
النظام أن تنفذها مجموعات درزية بغاية 

إثارة الفتنة، واستثمارها إلعادة تقدمي نفسه 
كحام لألكثرية السنية في درعا واجلنوب 

السوري وحام أيضا للدروز في السويداء. 
ويجب اإلشارة هنا إلى أّن الطبيعة 
العشائرية في درعا ومحيطها جتعلها 

بخالف مدن سورية أخرى أكثر التصاقا بقيم 
عشائرية وقبلية وبالثأر. ومن جانب آخر 

لم تكن روسيا عاجزة عن ضبط امليليشيات 

القادمة من السويداء نحو درعا، بل لم 
متنعها وغضت الطرف عن ارتكاباتها، ولعل 

دعوة الزعيم الدرزي وليد جنبالط روسيا إلى 
حماية أبناء السويداء، انطوت خاصة مع 

تكراره لهذه الدعوة، على أّن روسيا تتحمل 
مسؤولية على هذا الصعيد، ألن جنبالط 
يدرك أّن الدروز في السويداء هم عرضة 

لتنازع إيراني-إسرائيلي. فإيران جنحت 
في استقطاب بعض امليليشيات الدرزية، 
وإسرائيل تريد ضمن االتفاق مع روسيا 
إبعاد النفوذ اإليراني عن حدودها، وهي 
تستثمر إلى حّد بعيد عالقاتها مع بعض 

دروز إسرائيل في تقدمي نفسها كطرف قادر 
على حماية الدروز في سوريا أيضا. 

الغاية الروسية واإلسرائيلية ضمنا في 
اجلنوب السوري هي إبعاد النفوذ اإليراني، 

وإنهاء كل ما ميكن أن يربط إيران بأهل 
السويداء، وجعل العالقة مع إيران مكلفة 

لهم.
من هنا تأتي اجلرمية التي ارتكبها 

تنظيم داعش في قرى جبل العرب وفي محيط 
السويداء، لتلبي مصالح إسرائيلية وروسية 

في الدرجة األولى، وللنظام الذي يريد أن 
يفرض وجوده اجتماعيا كطرف ال ميكن 
أن يضمن الناس باحلّد األدنى من أمنهم 

وأمانهم مبعزل عنه.
تنظيم داعش نفذ جرميته بقتل نحو 

ثالثمئة مدني وعسكري من بينهم النساء 
واألطفال الدروز في جرمية بشعة، يؤكد 

بعض أبناء درعا أّن بعض الذين شاركوا في 
تنفيذ هذه اجلرمية، هم من الضباط واجلنود 

في اجليش السوري ومن الذين يقاتلون في 
صفوفه في مناطق سورية خارج اجلنوب 
السوري، ويضيف هؤالء أّن بعض أهالي 

هؤالء تعرضوا العتداءات من بعض أتباع 
النظام في السويداء، وهم نفذوا جرميتهم 

هذه بعلم مسبق من النظام السوري وحتى 
من القوات الروسية، وتنظيم داعش لم يكن 

إال الستارة التي ال بد منها إللصاق اجلرمية 
بتنظيم ميكن أن تلصق به كل اجلرائم.

جرمية السويداء البشعة هي أعقد من أن 
تكون نتاج تنظيم داعش، يسميها البعض 

عملية ثأر وانتقام ضد ما ارتكب في درعا 
وريفها، دفع ثمنها مدنيون أبرياء بالدرجة 

األولى، وهي في نفس الوقت عملية مدروسة 
ومقررة منذ أن دفع النظام السوري وحلفاؤه 

مبيليشيات من السويداء الرتكاب جرائم 
ضد ”الدرعاويني“، مدركا أّنه سيدير عملية 

انتقامية بطريقة غير مباشرة ضد السويداء، 
فيما إسرائيل من جانبها وبتنسيق ضمني 

مع روسيا، تستهدف من خالل ما جرى إنهاء 
العالقة بني بعض الدروز وإيران.

تعميق الشرخ بني السويداء ذات 
الغالبية الدرزية وبني محيطها السني، أمر 
كفيل بجعل البيئة االجتماعية في اجلنوب 

السوري والتي انطلقت منها الثورة في حالة 
هلع من شريكها في الوطن، ومدفوعة بحكم 

غريزة البقاء واحلماية، نحو مصدر حماية ال 
يبدو أّنه متوفر سوى لدى إسرائيل وروسيا، 

وما بينهما النظام الذي حظي انتشاره في 
اجلنوب برعاية روسية - إسرائيلية شرطها، 
الذي لم يكتمل بعد، التطهر من إيران والتي 
بدورها لن توفر ما لديها من قوة ونفوذ في 

سوريا في سبيل حماية وجودها ودورها 
ومصاحلها. 

جرمية السويداء وما سبقها من جرائم 
في اجلنوب السوري هي أدوات املواجهة 

املتاحة حتت سقف التفاهم األميركي الروسي 
حول سوريا.

الفتنة وحرب تطويع الجنوب السوري

الجريمة التي ارتكبها داعش في 
السويداء، جاءت لتلبية مصالح 

إسرائيلية وروسية في الدرجة األولى، 
وللنظام الذي يريد أن يفرض وجوده 
اجتماعيا كطرف ال يمكن أن يضمن 

الناس أمنهم بمعزل عنه

تعميق الشرخ بين السويداء ذات 
الغالبية الدرزية وبين محيطها السني، 

أمر كفيل بجعل البيئة االجتماعية 
في الجنوب السوري في حالة هلع من 
شريكها في الوطن، ومدفوعة  نحو 

مصدر حماية ال يبدو أنه متوفر سوى 
لدى إسرائيل وروسيا

التغيير في إيران أصبح ضرورة ملحة 
جدا وال بد منها، لكن هذا التغيير لن 

يحصل إال بدعم الشعوب في إيران 
وتمكينها من التخلص من نظام 
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} وأخيرا جنحت صرخات احملتجني 
العراقيني في الوصول إلى مسامع املرجع 

الشيعي األعلى علي السيستاني، الذي 
أدرك خطورة املوقف وسارع إلنقاذ شعبية 

مرجعيته، التي جعلها من أفتى سابقا 
بانتخابهم وحماهم على كف عفريت، حتى 
أن من كانوا يقدسون املرجعية خرجوا في 

اجلنوب العراقي، قبل سنوات، يهتفون ”باسم 
الدين باكونا احلرامية“، و“قشمرتنا املرجعية 

وانتخبنا السرسرية“، ومعنى األول ملن ال 
يعرف اللهجة العراقية ”باسم الدين سرقنا 

اللصوص“، ومعنى الثاني ”خدعتنا املرجعية 
وجعلتنا ننتخب سيئي اخللق“، وتلك سابقة 
لم يشهدها تاريخ املرجعية كله، حتى جاءت 

خطبة اجلمعة 27 يوليو 2018 في كربالء، 
التي حملت إلى مقلدي السيستاني تأييده 
لالحتجاجات الشعبية بلغة مخاتلة حتمل 
أكثر من معنى ويراد منها الشيء وضده.

من يفهم في صياغة املرجعية خلطاباتها 
عرف أن السيستاني وأد أمل رئيس الوزراء 

احلالي حيدر العبادي في والية ثانية كان 
يصارع للحصول عليها، حتى لو اضطره 

ذلك للخروج من حزب الدعوة، إذ قال ممثل 
املرجعية في كربالء، عبداملهدي الكربالئي، 

إن على رئيس الوزراء القادم أن يتحمل 
كامل املسؤولية عن أداء احلكومة وأن يتمتع 

بالشجاعة والقوة ويجب تطبيق ضوابط 
صارمة في اختيار الكابينة الوزارية املقبلة 
واملناصب العليا والدرجات اخلاصة، مؤكدا 
أن على احلكومة احلالية أن حتقق ”بصورة 

عاجلة مطالب املتظاهرين وتخفيف معاناتهم 
وشقائهم، وأن تتشكل احلكومة القادمة 

بأقرب وقت ممكن بأسس صحيحة بكفاءات 
فاعلة وصحيحة ويتحمل رئيس احلكومة 

كامل املسؤولية ويكون حازما وقويا ويتسم 
بالشجاعة ملكافحة الفساد املالي، وهو ما 
يعاني منه البلد ويعتبر ذلك واجبه األول 

ومهمته األساسية ويشن حربا ال هوادة فيها 
على الفساد“.

وهذه صفات ال يتوافر عليها العبادي، 
الذي سبق للمرجعية أن منحته دعمها عند 

توليه واليته، فخرج إلى الناس يقول سنضرب 
الفساد بيد من حديد، ثم لم يفعل شيئا، حتى 
راجت بني العراقيني طرفة تقول إن العبادي 
عرف خالل أقل من 24 ساعة أن التظاهرات 

الشعبية فيها مندسون، ولكنه طوال مدة 
واليته املنتهية لم يقدم فاسدا واحدا إلى 

القضاء، ويالحظ من هذا الكالم أن املرجعية 
الشيعية باركت، في الوقت نفسه، املعاجلات 

الترقيعية، التي يتخذها العبادي تاركة 
املعاجلات اجلذرية لرئيس الوزراء القادم.

وتريد املرجعية أن تكون وسطا بني 
احلكومة واألحزاب املتسلطة لتحوز على رضا 
اجلميع، عندما قال ممثلها في خطبة اجلمعة 

”لقد نصحنا كبار السياسيني مرارا وتكرارا 
بأن يعملوا لإلصالح وميتنعوا عن حماية 

الفاسدين“، مستدركا ”كما نصحنا املواطنني 
كلما حلت االنتخابات أن اإلصالح والتغيير 

نحو األفضل هو مطلب اجلميع وحاجة ماسة 
للبلد لن يتحقق إال على أياديكم وإذا لم 

تعملوا له بصورة صحيحة فإنه لن يحصل“.
ولم ينس العراقيون كيف كرست املرجعية 

حكم األحزاب الطائفية عندما حّرمت على 
مقلديها زوجاتهم إن هم لم ينتخبوا تلك 

األحزاب، وكيف أسهمت في والدة دستور غير 
عراقي هو اآلن أساس أزمات املواطن، بل لم 
ينس امتناعها عن إعالن اجلهاد على احملتل.

اتهم النائب عن التحالف املدني 
الدميقراطي فائق الشيخ املرجعية الشيعية، 
في تصريح صحافي، بدعم الفساد عن طريق 
تدخلها في الشأن السياسي منذ 2003 لغاية 
اليوم، وقال إن مرجعية النجف وعلى رأسها 

السيستاني هي رأس الفساد في العراق.
وفي حركة مضللة للتقليل من القرار 

الشعبي مبقاطعة االنتخابات، طالب ممثل 
املرجعية أن يرعى قانون االنتخابات أصوات 

املنتخبني وال يلتف عليها وأن تكون املفوضية 
مستقلة وال تخضع للمحاصصة احلزبية، 

محذرا من أن عدم توفير هذين الشرطني 
سيؤدي مبعظم املواطنني للعزوف عن هذه 
العملية، ولكن مثلما يعلم اجلميع لم جتر 

األمور مثل ما متنتها املرجعية وسعت إليها، 
بل استمرت وازدادت أزمات معظم املواطنني.

ومن خالل هذه اللغة املخاتلة، والتي 
تصور وكأن املقاطعة لم حتدث فعال، وإمنا 

ستحدث، أعفت املرجعية نفسها من االعتذار 
ملقلديها واالعتراف مبا وقعت فيه من أخطاء 

قادت إلى هذا الثمر املر، كما أنها أرادت 
أن حتمي نفسها بعد أن وصلت غضبة 

التظاهرات الساخطة إلى عقر دارها وإلى قرب 
بيت السيستاني نفسه، من انقالب مقلديها 
عليها وهم رأس مالها، وهو أمر إن حدث، 

سيكون فراقا ما بني املرجعية ومقلديها، إذا 
ما استمر املقلدون ال يجدون لصيحاتهم صدى 

في إصالح يقنعهم، واستمرت املرجعية في 
صمتها املثمر للفاسدين.

السيستاني يبدد 

الطاعة الشكلية لمرجعية السيستانيأمل العبادي

قناة الجزيرة في المهرة.. كيف ولماذا؟

} رغم اللغة التأديبية القاسية التي 
وجهتها املرجعية الشيعية للسياسيني، 

إال أنهم تسارعوا خالل دقائق بعد خطبة 
اجلمعة إلعالن تأييدهم املطلق للمبادئ 

واإلرشادات التي وردت فيها في مخادعة 
تقليدية للتعاطي املعنوي معها، بل إنهم 

جميعا بحالة من الفرح الغامر ألن املرجعية 
كرست وجود العملية السياسية التي 

تقودها هذه األحزاب، وبعضها وجد أن 
بعض تلك النصائح واإلرشادات تصب في 

تكتيكاتهم اخلاصة بضرورة اإلسراع بإعالن 
النتائج النهائية لالنتخابات وإخراج الكتلة 

األكبر لتعيني رئيس الوزراء اجلديد، وهي 
العقدة الرئيسية التي تواجه قيادات هذه 

األحزاب في صراع يتجدد كل أربع سنوات 
ال عالقة له بالنجاح أو الفشل في مصالح 

وحاجات الناس، وإمنا مبا يجلبه هذا املوقع 
السياسي في احلكم من سلطة ونفوذ.

شكوى املرجعية من السياسيني أنهم لم 
يستمعوا سابقا إلى نصائحها في محاربة 

الفساد وتنفيذ برامج اإلصالح، وقد انحازت 
إلى املظاهرات وهم عادوها وشككوا مبطالب 

احملرومني، وهي تهددهم بسيف الشعب 
إذا ما تعاظم اجلور والظلم. لقد أجهضوا 

املظاهرات بإعالنات التأييد الشكلي، لكنهم 
نفذوا برامج تشتيت أهداف املتظاهرين 

لكي تبتعد عن املساس بنظامهم السياسي 
الذي قاد إلى هذه النتائج، وحتويلها إلى 

إعالنات ملطالب خدمية، وكأن اخلدمات 
تطلب وليست واجبا أساسيا ألي حكومة في 
الدنيا. واجلميع يعلم بأن احلكومة احلالية 
لم تقدم شيئا خالل األربع سنوات املاضية، 
وقبلها عجزت حكومات حزب الدعوة التي 
ال ميكنها وال ميكن لرئيسها حيدر العبادي 
تقدمي احللول السحرية خالل أيام، والذي 

زاد من إحراج األخير بيان مرجعيته 
”املذهبية“ الذي أشار بصورة غير مباشرة 

إلى عدم توّفر األهلية القيادية الالزمة له 
لقيادة املرحلة املقبلة، بعد عدم تنفيذ وعوده 
مبحاربة الفاسدين ومباشرة برامج اإلصالح 

اجلذرية رغم ما قدمته املرجعية واجلمهور 
والعالم من دعم.

ما قالته املرجعية مهم ويشكل 
إستراتيجية عمل إرشادية لألحزاب الشيعية 

لكنها ال تبدو إستراتيجية ملزمة، والدليل 
على ذلك خرق تلك األحزاب لتوجيهاتها 

السابقة حسب ما ذكرت في بيانها األخير، 
وسبق ملرجعية السيستاني أن غضبت 

وقاطعت استقبال قادة األحزاب واحلكومة 
منذ أكثر من ثماني سنوات.

إن ضجيج التقديس نحو املرجعية في 
اإلعالم غير حقيقي وغير صادق، وهو يقع 
في باب ”التقّية“ عند الشيعة، وهناك أمثلة 

عديدة على ذلك. 
ففي عام 2014 حني أطلق السيستاني 

فتواه باجلهاد الكفائي حلرب داعش 
نفذها جميع أبناء الشيعة العراقيني 

وتطوعوا للقتال، لكن نوري املالكي نسب 
لنفسه أسبقية تشكيل احلشد الشعبي 
قبل السيستاني، كما أن بعض قيادات 
امليليشيات املسلحة شكلت تنظيماتها 

وفصائلها بتوجيهات من إيران ومرجعية 
ولي الفقيه، وانقسمت الفصائل املقاتلة 

حسب والءاتها للنجف أو طهران، وحتولت 
في ما بعد نهاية احلرب على داعش إلى 

قطب سياسي دخل االنتخابات وفاز فيها، 
مقابل القطب اآلخر املتمثل مبقتدى الصدر 

وعمار احلكيم اللذين يواليان مرجعية 
السيستاني. وهذا مظهر من مظاهر الصراع 
حول التقليد في املراجع وشكل نظام احلكم 

السياسي، فنظرية السيستاني تؤمن بالدولة 
املدنية على خالف دولة والية الفقيه القائمة 
في إيران باعتبار اخلامئني هو نائب اإلمام 

الغائب وهو احلاكم باسمه.
تعمل طهران على وضع هذا اخلالف 

الفقهي واستقطاب مرجعيتي قم والنجف في 
اخللف أمام االستحقاقات السياسية التي 
تفرضها بضرورة عدم خروج سلطة احلكم 

في بغداد من نفوذها بواسطة قادة األحزاب 
الشيعية، واستمرارهم باحلكم ومبنهجه 
احلالي وليس ملصالح شعب العراق، وال 

تتساهل مع أي محاولة تقترب من محّرمات 
املساس بالنظام السياسي القائم، رغم أن 
بيانات مرجعية السيستاني تكرس مبدأ 

احلفاظ على هذا النظام لكنها ال تستطيع 
الصمت على الكوارث الفظيعة واملأساة التي 

حتل بالعراق من فساد مالي وإداري.
إن قوة لهجة املرجعية الشيعية جتاه 
السياسيني ال يتوقع أن جتبر السياسيني 

على تخليهم عن الوصفة السحرية 
”احملاصصة الطائفية“ التي قدمها 

لهم احلاكم بول برمير منذ عام 2003، 
فاحملاصصة تضمن االحتفاظ بقيادة السلطة 
للشيعة ومبشاركة األكراد والسنة، ولو متت 
ترجمة فعلية لألغلبية السياسية أو الوطنية 

وفق ما يعلنون، ملاذا تتم احلوارات على 
تشكيل الكتلة الشيعية األكبر في البرملان 
املقبل على أساس طائفي وليس سياسي. 

ليست املشكلة وفق املنهج السياسي الوطني 
أن يكون احلاكم شيعيا أو سنيا أو كرديا، 

ألن املهم هو البرنامج ولكن ما يحصل 
حاليا هو إعادة إنتاج ذلك املنهج الذي أدى 

بالكوارث في العراق.
وهناك نداءات انطلقت لإلسراع 

باحلوارات، ولكن األحزاب تواجه إحراجا 
حتى وإن كان ظاهريا أمام اشتراطات 

املرجعية ومواصفاتها للسياسي املسؤول 
بأن تتوفر فيه النزاهة والكفاءة واإلخالص، 
وتشترط إلغاء الكثير من قوانني االمتيازات 

للمسؤولني وتنفيذ مطالب اجلمهور املنتفض 
الغاضب، فذلك يعني ذهابهم إلى املعارضة 

في البرملان املقبل، وهذا ما ال يفكر به 
اجلميع، فهم حكام ومعارضون في آن واحد، 
فعالم إذن طلب اجللوس للحوارات العقيمة. 

القصة لن تخرج عن الوصول إلى تسوية 
بني القادة الشيعة حول من يكون رئيسا 

للوزراء من بني قوائم الفتح ودولة القانون 
والنصر أو سائرون، أما مسألة املناهج 

والبرامج واملواصفات السياسية فال وجود 

لها سوى في اإلعالم. وبعد ذلك يأتي األكراد 
والسنة ومعهم مطالبهم التي أصبحت 

معروفة ألبسط مواطن عراقي في توزيع 
منصبي رئيس اجلمهورية والنواب وبعض 
الوزارات، وإذا ما عجز السياسيون، وهذا 

متوقع، فسيدخل املاردان اإليراني واألميركي 
للحسم بالتوافق املباشر أو غير املباشر 

حسب اللعبة القدمية.

عمار احلكيم صرح بعد بيان املرجعية 
بأن رئيس الوزراء املقبل سيعني بعد 

مصادقة املرجع السيستاني على اسمه. 
وهذا ليس جديدا ولم يسجل في السابق 

اعتراض السيستاني على أحد ممن استلم 
هذه املسؤولية. لو كان السياسيون الشيعة 

صادقني في والئهم وطاعتهم ملرجعية النجف 
ألعلنوا تخليهم عن مسؤولية السلطة، 

ووضعوا برنامج اختيار احلكومة اجلديدة 
ملن تنطبق عليه مسطرة مرجعية السيستاني 

ومرجعية الشعب لكنهم يكذبون. كذبوا 
وخدعوا الشعب العراقي وأذلوه وأهانوه، 

ويخادعون مرجعية السيستاني، وهم 
اليوم يشتغلون في اخلفاء لتوزيع املواقع 

واحلصص وتأمني الغنائم واالمتيازات، أما 
شباب العراق احملبطون فليتظاهروا طاملا 

ال تصل تلك التظاهرات إلى النقطة احلرجة 
التي تالمس مواقعهم.

} في أبريل 2016 حدث انقالب على حكومة 
الكفاءات الوطنية ومت إسقاط خالد بحاح من 

على رأس احلكومة والسلطة، واستحوذت 
عناصر حزبية على مفاصل الشرعية 

بشقيها الرئاسي واحلكومي، وأخذت تبعات 
ما حدث تنعكس على مختلف اجلوانب 

السياسية والعسكرية واالقتصادية نتيجة 
تغول املتحزبني خاصة املنتمني حلزب 

التجمع اليمني لإلصالح في مفاصل الدولة. 
وتكفي اإلشارة إلى أن ما حققته الشرعية 

من إجنازات عسكرية متثلت مبا نسبته 
حترير 85 باملئة من جغرافية اليمن كان 

خالل فترة بحاح، بينما منذ اإلطاحة به لم 
تتغير النسبة املئوية حتى تقدمت ألوية 

العمالقة اجلنوبية بإسناد إماراتي لتحرير 
مطار احلديدة في يونيو 2018، أي أن عامني 
لم تتحقق فيهما انتصارات ميدانية وظلت 

قوات الشرعية في جبهات نهم وصرواح 
واجلوف تقدم انتصارات إعالمية فقط.

املتغير الذي حدث في يونيو 2017 كان 
بإعالن اململكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية املتحدة ومملكة البحرين وجمهورية 
مصر العربية قطع العالقات الدبلوماسية مع 
دولة قطر نتيجة إصرار النظام القطري على 
دعم ومتويل اجلماعات اإلرهابية في املنطقة 
العربية، كما أن من أهم املسببات التي أدت 
لقطع العالقات العربية مع قطر كانت قناة 

اجلزيرة وما تقوم به من حتريض وبث 
للكراهية ضد حكومات عربية معينة، إضافة 
إلى أنها تقدم أجندة تخدم توجهات إقليمية 

معادية وعلى رأسها األجندة اإليرانية.
كانت الرئاسة اليمنية من أوائل 

الدول التي قامت بإعالن قطع العالقات 
الدبلوماسية مع قطر، وجاء اإلعالن حسب 
ما نشرته وكالة األنباء اليمنية سبأ ”تعلن 
احلكومة اليمنية تأييدها للخطوات التي 
اتخذتها قيادة حتالف دعم الشرعية في 
اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية، 

وكذلك تعلن قطع عالقاتها الدبلوماسية 
بدولة قطر وذلك بعد اتضاح ممارسات قطر 
وتعاملها مع امليليشيات االنقالبية ودعمها 
للجماعات املتطرفة في اليمن، مما يتناقض 

مع األهداف التي اتفقت عليها الدول 
الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، وإنها 

على ثقة بحول الله أن األشقاء في التحالف 
سيستمرون في بذل كافة جهودهم لتحقيق 

األمن واالستقرار للشعب اليمني ودعم 
الشرعية واستعادة سيادة الدولة اليمنية من 

االنقالبيني واالستمرار في محاربة اإلرهاب 

على األراضي اليمنية كافة“، هذا ما جاء 
نصا عبر وكالة األنباء اليمنية، ولكن أن 

يقطع اليمن عالقاته مع قطر بسيطرة إخوان 
اليمن على الشرعية، فإن ذلك يعد مسألة 

أصعب من أن تتم فالنظام القطري واإلخوان 
والناصريني وغيرهم مرتبطون باملال القطري 

وبتنفيذ األجندات اإليرانية والتركية في 
اليمن.

بعد املقاطعة أعادت قناة اجلزيرة فتح 
مكتبها في صنعاء وعادت وجوه احلوثيني 
تظهر من خاللها، وفي املقابل انطلقت أذرع 

قطر في إسطنبول بالتصعيد اإلعالمي 
وشنت توكل كرمان هجوما كبيرا على 

السعودية واإلمارات متهيدا ملا أطلقته قناة 
اجلزيرة من حملة عدائية شرسة بافتعال 

قضية السجون السرية في عدن وحضرموت، 
وحتى تكتسب احلملة الزخم املطلوب 

فلقد استندت على تقرير من منظمة مينية 
(وهمية) ممولة من قطر تدعى منظمة سام 

للحقوق واحلريات، وعبر الذباب اإللكتروني 
ومئات اآلالف من احلسابات في مواقع 
التواصل االجتماعي (تويتر وفيسبوك) 

حتولت القضية إلى ما كانت تريده قطر، 
على الرغم من نفي الرئاسة اليمنية ووزير 
الداخلية ونائبه كل هذه االفتراءات، إال أن 
قناة اجلزيرة والقنوات اإلخبارية املوالية 

إلخوان اليمن مازالت على موقفها.
إال أن افتعال أزمة سقطرى وما صاحبها 

من أحداث كشف ما أكثر حول عالقة قطر 
املشبوهة بأطراف في الشرعية اليمنية، فلقد 
كشف بيان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر 
جانبا الفتا في الهوة الواسعة بني التحالف 

العربي والشرعية التي اتهمت التحالف 
بخرق السيادة في سقطرى، بعد أن مهدت 

قناة اجلزيرة عبر تغطيتها ملظاهرات واسعة 
في مدينة تعز مايو 2018 طالبت بخروج 

السعودية واإلمارات من اليمن، ولم تتوقف 
األمور السيئة عند بيان حكومة بن دغر بل 
بلغت أقصاها مع توجيه وزارة اخلارجية 

اليمنية لرسالة ملجلس األمن الدولي واصلت 
فيها احلملة القطرية حول ادعاءات السيادة 

في سقطرى.
وجدت قناة اجلزيرة فرصة أخرى في 

محافظة املهرة، بعد أن استعانت قطر بخاليا 
إخوانية في السلطة احمللية بافتعال أزمة 

أخرى مبطالبة السعودية إجالء قواتها 
العسكرية من املهرة.

 ولم تكتف قناة اجلزيرة بإظهار قلة تعد 
بالعشرات على أنها حشود جماهيرية كبيرة، 
بل أظهرت شخصية موالية للشرعية اعتبرت 

الوجود السعودي أنه احتالل في ضرب 
باألعراف القبلية واالجتماعية الرابطة بني 

السعودية وأهالي املهرة الذين يحظون على 
مدار عقود بعالقة خاصة تربطهم بالسعودية 

اجتماعيا وسياسيا.
ما يثار عبر قناة اجلزيرة القطرية من 

حتريض بدأ يطرق أبواب حضرموت ويفتح 
الباب األوسع أمام تساؤل كبير.. كيف دخلت 

قناة اجلزيرة إلى املهرة وسقطرى؟ تساؤل 
يعمق العالقة املشبوهة بني أطراف في 

الشرعية والنظام القطري، وهو ما يفرض 
تساؤال آخر هل بالفعل قطعت العالقات 
مع قطر أم أن الشرعية اليمنية تستخدم 

التقّية للتملص من استحقاقات التزاماتها 
مع التحالف العربي، هذه النوعية من 

التساؤالت باتت تطرح نفسها أمام احلكومة 
الشرعية بل وعلى الرئيس عبدربه منصور 

هادي نفسه.
تقابل هذا حملة االحتقان الشعبية في 

العاصمة اجلنوبية عدن ضد النظام القطري، 
وهي باملناسبة احلملة األولى التي تنطلق 
شعبيا ضد التحريض القطري الذي أفرز 

جرائم قتل وتصفية استهدفت خطباء وأئمة 
مساجد ونشطاء سياسيني موالني للتحالف 
العربي، وهي سياسة مستمرة بدأتها قطر 
منذ منتصف التسعينات انتقاما من موقف 

اليمن اجلنوبي عام 1974 والذي رفض 
االعتراف بدولة قطر عندما أعلنت استقاللها 

آنذاك، وهذا يفسر حجم التمويل الهائل 
الذي حظيت به جماعة اإلخوان في اليمن 

بعد حرب صيف 1994 لتكريس التطرف في 
احملافظات اجلنوبية عبر إنشاء احلواضن 
لهم بعد استقطاب العشرات من اإلرهابيني 

في أفغانستان والبوسنة والصومال 
وغيرها من البلدان، وتوطينهم في اجلنوب 
واستخدامهم في تهديد احلدود السعودية 

وتصدير اإلرهابيني إليها.
ما حدث من النظام القطري خالل 

السنوات العشرين األخيرة سواء بدعم 
ومتويل اإلرهاب أو بالتحريض على اليمن 
جنوبه وشماله وشرعنة الوجود احلوثي 

سياسيا، هي جرائم تستدعي من احلكومة 

اليمنية مقاضاة النظام القطري وقد يكون 
هذا هو السبيل الوحيد أمام الشرعية 

إلثبات أنها قطعت عالقاتها مع قطر وأنها ال 
تستخدم التقّية.

وهذا ما سيضع حدا لتيارات اإلسالم 
السياسي في اليمن من أن حتصل على 

التمويل الذي من خالله تواصل مساعيها 
للوصول إلى السلطة السياسية لتنفيذ 

األجندات اخلارجية.
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د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

د. باهرة الشيخلي

أمل ا

كاتبة عراقية

ما يثار عبر الجزيرة يفتح الباب األوسع 

أمام تساؤل كيف دخلت قناة الجزيرة 

إلى المهرة وسقطرى؟ وهل قطعت 

العالقات مع قطر أم أن الشرعية 

ة للتملص من 
ّ
اليمنية تستخدم التقي

التزاماتها مع التحالف العربي

لو كان السياسيون الشيعة صادقين 

في والئهم لمرجعية النجف ألعلنوا 

تخليهم عن مسؤولية السلطة، 

ووضعوا برنامج اختيار الحكومة 

لمن تنطبق عليه مسطرة مرجعية 

السيستاني ومرجعية الشعب



اقتصاد
[ تخصيص ملياري دوالر لدعم البنية التحتية والمشاريع التنموية  [ محاوالت إليقاف نمو المستويات الخطرة للدين العام

[ الرئيس التركي يتجه لفرض إجراءات مالية قمعية  [ اتساع المخاوف من خضوع االقتصاد لشروط إنقاذ قاسية
أردوغان يضع تركيا في قبضة صندوق النقد الدولي

شريزان أومت

} يحـــاول حـــزب العدالة والتنميـــة في تركيا 
تصوير فوزه في االنتخابات والذي نقل البالد 
إلى النظام الرئاسي ووضع مستقبل البالد في 
قبضـــة الرئيس رجب طيب أردوغـــان على أنه 
إثبات لصحة الرؤيـــة االقتصادية للحزب الذي 

يحكم البالد منذ 16 عاما.
لكـــن الواقع يشـــير إلـــى أن االقتصاد على 
شفا أزمة حادة بســـبب عجز املوازنة وامليزان 
التجـــاري في ظل مســـتويات أســـعار الفائدة 

والتضخـــم املرتفعـــة والتـــي تنـــذر بســـقوط 
االقتصاد في حفرة الركود التضخمي.

ويرى ســـيزاي تيميلي، اخلبير االقتصادي 
والرئيس املشترك حلزب الشعوب الدميقراطي 
املعارض املؤيد لألكـــراد، أن أردوغان يريد أن 
يدير كل شـــيء ويتخذ كل القرارات مبســـاعدة 
صهره وزيـــر اخلزانة واملاليـــة اجلديد بيرات 
البيـــرق. ويؤكـــد خطـــورة الوضـــع وضرورة 
حتليل الظروف الراهنة جيدا حلل املشـــكالت 
االقتصاديـــة، لكنـــه يرى أن أردوغـــان ال ميلك 
املواصفـــات املطلوبة لتلـــك املهمة ويصر على 

أن يرى اقتصادا يتوافق مع رغباته اخلاصة.
ويقـــول تيميلـــي إن أردوغـــان ناقض رؤية 
معظم اخلبراء االقتصاديني وأصر على الدعوة 
باســـتمرار إلـــى خفض أســـعار الفائـــدة رغم 
انحـــدار قيمة الليـــرة وارتفـــاع التضخم، وأن 

عناده لم يسفر سوى عن تفاقم تلك املشكالت.
ووجه حـــزب العدالة والتنمية أمواال هائلة 
إلى قطاع اإلنشـــاء من خالل مشـــروعات عامة 
ضخمة، لكن تيميلي يرى أن ”النتيجة النهائية 
كانت اقتصادا مغطى باخلرسانة، وسيكون من 

املستحيل انتشاله من أزماته اخلانقة“.

ويجمـــع احملللون علـــى أن حـــزب العدالة 
والتنميـــة أســـس إدارتـــه علـــى ذلـــك النظام 
االقتصادي وأنه غير قادر على تغيير سياساته. 
ويـــرى تيميلـــي أن الشـــرط األول لتغييـــر تلك 
الهياكل القائمة هو الســـيطرة علـــى امليزانية، 
والتـــي انتزعها أردوغان مـــن البرملان مبوجب 

النظام الرئاسي اجلديد.
وقـــال إن ”االســـتيالء علـــى حق الشـــعب 
فـــي حتديـــد امليزانية مينـــع الدولة مـــن إدارة 
وأن أردوغـــان أصدر منذ بدء واليته  مواردها“ 
اجلديدة كرئيس مطلق الصالحيات سلسلة من 
املراســـيم متنحه صالحيات غير مســـبوقة في 

التحكم مبؤسسات البالد االقتصادية.
وأكـــد أن البنـــك املركـــزي يجـــب أن يكون 
مســـتقال لكي يكون فعاال، لكنه لم يعد مستقال 
وال ميلك الســـلطة للقيام مببادرة على مستوى 

املؤسسات.
وبدأ أردوغان منذ عام 2013 بانتقاد أسعار 
الفائدة املرتفعة، التي يقول إنها تخرب اقتصاد 
تركيـــا، لكـــن البنـــك املركزي اضطـــر ملضاعفة 
أســـعار الفائدة 4 مرات إلى 17.75 باملئة خالفا 

لرغبات الرئيس.
ويقـــول تيميلي إن ســـبب اختـــالل توازن 
االقتصـــاد التركـــي هـــو اســـتغالل احلكومـــة 
وأصدقائها ملوارد البالد من خالل مشـــروعات 
إنشـــاء عمالقـــة مثل املطـــار الثالـــث العمالق 

ومشروع القناة املقترح في إسطنبول.
ويـــرى أن االقتصـــاد يتجـــه صـــوب حلقة 
جديـــدة مـــن االرتفاعات فـــي أســـعار الفائدة 
بســـبب خســـائر الليرة في ظل ترجيح نضوب 
االســـتثمارات األجنبية بسبب املخاطر العالية 
املرتبطة بالوضع السياســـي في البالد. ورجح 
أن يقتصـــر االســـتثمار األجنبي علـــى ”أموال 
وهي اســـتثمارات قصيـــرة األجل  املضاربـــة“ 
تهدف إلى حتقيق أقصى اســـتفادة من أسعار 

الفائدة املرتفعة في تركيا.
ويتوقع تيميلي أن يتجاوز الدوالر حاجز 5 
ليرات قبل موعـــد االنتخابات احمللية في 2019 
وأن تصل أســـعار الفائدة إلـــى 25 باملئة. وأكد 
أنه ما لم يحدث فـــي االنتخابات احمللية تطور 
يزيل املخاطر السياسية، فسوف يستمر ارتفاع 

التضخم وأسعار الفائدة.
وأضـــاف أن مثـــل هذا التطـــور ال ميكن أن 
يأتـــي إال مـــن خـــالل الدميقراطيـــة ومعارضة 

شـــعبية قويـــة إلدارة حزب العدالـــة والتنمية، 
وبعكـــس ذلـــك ”ســـيدخل االقتصاد فـــي حلقة 

مفرغة وينهار“.
وذكر تيميلي أن شـــبح االنهيار يطل برأسه 
بالفعـــل في بنوك البالد. وقال إن نســـبة الدين 
احملفـــوف باملخاطر املســـتحق ألغلبية البنوك 
التركيـــة تقتـــرب أو تتجـــاوز 4 باملئة وهو رقم 

يدق أجراس اخلطر.
وقال إن ”الشـــركات والبنوك التي تقرضها 
تتحمل ديونا كبيـــرة. فقد حصلت البنوك على 
قروض من اخلارج وقدمت تلك الديون بدورها 
إلى مقترضني محليني استخدموها لالستثمار 

في شركات اإلنشاء والطاقة“.
وحـــذر من أنـــه إذا تداعت تلـــك القطاعات 
وعجزت الشـــركات عن ســـداد قروضهـــا، فإن 
البنوك ســـتواجه وضعا ال ميكنها فيه السداد 
للدائنـــني األجانـــب فـــي الوقت الـــذي تتحمل 
فيـــه بالفعل ديونا كثيرة بدرجة ال تســـمح لها 
باقتـــراض املزيـــد للســـداد، مما ســـيؤدي إلى 

انهيارها.
فـــي ظل تلك الظروف، ســـوف تضطر تركيا 
على األرجح للجـــوء إلى صندوق النقد الدولي 
من أجل اإلنقاذ، لكن احلكومة ستحاول تأجيل 

أي خطوات إلى ما بعد االنتخابات.
وقـــال تيميلـــي ”إذا متكنـــت احلكومة من 
الصمود حتى االنتخابات احمللية، فعندئذ، على 
حسب النتائج سوف يطبقون إجراءات تقشف 
شديدة وإصالحات هيكلية. وهذا ينطوي على 
تكاليف باهظة، ستحتاج على األرجح إلى نظام 

قمعي للغاية لتطبيقها“.
وأكـــد أنـــه إذا لـــم يصمـــد الوضـــع حتى 
االنتخابات، فســـوف جتـــد احلكومة نفســـها 
مضطرة التخاذ إجراءات ســـريعة مع صندوق 
النقـــد الدولي لتعزيز االقتصـــاد. وحذر من أن 
الشروط التي ســـيفرضها الصندوق هذه املرة 
ستكون أشـــد قســـوة من تلك التي فرضت في 

األزمتني السابقتني في 1994 و2001.
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} بــريوت - كشـــف البنك الدولـــي أمس عن 
تخصيـــص متويـــالت بقيمة مليـــاري دوالر 
لدعـــم البنيـــة التحتية واملشـــاريع التنموية 
واإلنتاجيـــة في لبنان بهدف مســـاعدته على 
جتـــاوز األزمـــة االقتصاديـــة احلـــادة التي 
يعيشـــها، وخاصـــة ارتفاع الديـــن العام إلى 

مستويات خطرة.
وال يســـتبعد املراقبون أن تكـــون موافقة 
البنـــك الدولـــي علـــى منـــح لبنـــان التمويل 
اجلديد بعيدة عن خضوع بيروت الشتراطات 
البنك والتي مـــن بينها خفض عجز امليزانية 
العامة، لكنها تشـــير إلى أن البنك سيشـــارك 
في اإلشــــراف على تنفيذ إصالحـــات إدارية 

عاجلة.
وأكـــد فريد بلحـــاج، نائب رئيـــس البنك 
الدولـــي ملنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، أن تخصيص البنـــك حملفظة بقيمة 
مليـــاري دوالر يســـتهدف متويـــل املشـــاريع 
التنمويـــة واإلنتاجيـــة واملصروفـــات التـــي 
يحددها لبنان، وذلك وفق ما ذكره بيان صادر 

عن الرئاسة اللبنانية.
وكان الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون قد 
التقـــى بلحاج أمس في قصر الرئاســـة. وأكد 
بيان أن الطرفني بحثا استعداد البنك الدولي 
ملســـاعدة لبنان علـــى إجناز املشـــاريع التي 
تســـتهدف تعزيز التنميـــة واإلنتاج من خالل 

توفير التمويالت الضرورية.
وشدد عون، خالل لقائه مع مسؤول البنك 
الدولي، على أن ”اإلصالحات السياسية التي 
حتققت بعد االنتخابات النيابية ســـتواكبها 
إصالحـــات اقتصاديـــة تســـاعد على حتقيق 
النهـــوض االقتصـــادي“. وبـــدأت احلكومـــة 
اللبنانيـــة بتنفيـــذ حزمـــة مـــن اإلصالحات 

االقتصاديـــة فـــي وقـــت كثفت فيـــه جهودها 
ملكافحة الفساد، في محاولة الحتواء التباطؤ 
الشـــديد في النمو االقتصـــادي وتفاقم أزمة 

ارتفاع الدين العام للبالد.
وأكد عون أن مـــن أهم أولويات لبنان في 
هذه املرحلة، إجناز املشـــاريع التي تســـاعد 
على تفعيل النمو االقتصادي وحتديث البنية 
التحتية، ومن ضمنها حتسني شبكات الطرق 

والكهرباء وقنوات الصرف الصحي واملياه.
وأشـــاد بلحاج خالل اللقاء ”باإلصالحات 
التي يحققها لبنان على الصعيدين السياسي 
واالقتصادي، والتي من شـــأنها تعزيز الثقة 

الدولية في البالد“.
وتشـــكو موازنة لبنان للعـــام اجلاري من 
عجـــز يبلغ 7.3 تريليون ليـــرة وهو ما يعادل 
4.8 مليار دوالر، في وقت تتفاقم فيه املشكالت 

املالية في ظل النمو االقتصادي الضعيف.
وكان رياض ســـالمة حاكم مصرف لبنان 
املركزي قـــد توقع في 12 يوليـــو اجلاري، أن 
تصل نســـبة منو االقتصاد إلـــى 2 باملئة في 

مجمل العام احلالي.
وتشـــير تقديرات صنـــدوق النقد الدولي 
إلى أن نســـبة منو اقتصاد لبنان ســـتتراوح 
بـــني 1 و1.5 باملئـــة في العـــام احلالي في ظل 
ركود قطاعات التشييد والعقارات التي تعتبر 

احملركات التقليدية القتصاد البالد.
وقال مدير إدارة الشـــرق األوســـط وآسيا 
الوســـطى في صنـــدوق النقـــد الدولي جهاد 
أزعـــور في وقت ســـابق من الشـــهر اجلاري، 
إن الصنـــدوق يـــرى أن ”الثقـــة واالســـتقرار 
سيتحققان عبر تسريع اإلصالحات، والسعي 
لضبـــط التوازنات املالية وإصـــالح الهياكل 

البنيوية التي تعـــوق االقتصاد اللبناني عن 
النمو وتزيد العبء على املالية العامة“.

ويؤكـــد صنـــدوق النقـــد علـــى ضـــرورة 
الوصول إلى ضبط ”فوري وكبير“ للمؤشرات 
املالية الرئيسية من أجل حتسني القدرة على 
خدمة الدين العام، الذي جتاوز 150 باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي في نهاية 2017 وهي 

من أعلى مستويات الدين في العالم.
ويقـــول مراقبـــون إن تعهـــدات املانحني 
الدوليني التـــي مت اإلعالن عنها خالل مؤمتر 
”ســـيدر“ فـــي العاصمـــة باريس لدعـــم لبنان 
فـــي أبريل املاضي، والتـــي بلغت أكثر من 11 
مليار دوالر، ســـوف تبقى رهن الشـــروع في 
تنفيـــذ اإلصالحـــات اإلدارية التـــي تعطلها 

االنقسامات السياسية.

وفـــي يونيو املاضي، قالـــت وكالة موديز 
للتصنيـــف االئتماني إن الوضـــع االئتماني 
للبنـــان يعكس عبء الدين العـــام الكبير جدا 

الذي يتحمله.
وتفاقمـــت األزمة االقتصاديـــة في لبنان، 
الـــذي يعد ثالث أكبر بلد مدين في العالم بعد 
اليابـــان واليونان بســـبب تداعيات احلروب 
في املنطقة وخاصة في ســـوريا وتدفق أعداد 
كبيرة مـــن الالجئني إلى البـــالد، إضافة إلى 

إغالق منافذ التصدير احلدودية.
وبـــاع مصرف لبنـــان املركزي، في شـــهر 
مايـــو املاضي، ســـندات دولية تبلـــغ قيمتها 
3.022 مليـــار دوالر مبا يزيـــد عن ثالثة أمثال 
ما كان يعتـــزم جمعه أصال وهو مليار دوالر. 
وباع البنك تلك الســـندات التي تستحق بني 

عامي 2028 و2034 بعائد يتراوح بني 7 و8.25 
باملئة.

واستحوذ املصرف املركزي على السندات 
الدوليـــة من خالل صفقتـــني لتبادل الدين مع 
وزارة املاليـــة، التـــي أكـــدت أن املبادلة أمنت 
احتياجاتهـــا التمويلية مـــن العملة األجنبية 
حتـــى نهايـــة العـــام احلالـــي، كمـــا عـــززت 
االحتياطيات الدوالرية للبنك املركزي. وجرت 

مبادلة مماثلة للدين في نوفمبر 2017.
ورغم محافظة النظام املالي في لبنان على 
نســـب النمو وارتفاع االحتياطيات األجنبية، 
إال أنه يواجه مخاطر كبيرة تزيد احلاجة إلى 
تنفيـــذ احلكومة إلصالحـــات إدارية تتمحور 
أساســـا حول خفـــض عجـــز امليزانية لوقف 

ارتفاع الدين العام.

خصص البنك الدولي محفظة بقيمة ملياري دوالر لدعم البنية التحتية واملشاريع التنموية 
ــــــل إدارة وإنقاذ االقتصاد  في لبنان، في خطوة تســــــمح له باملشــــــاركة في صياغة تفاصي
ــــــد إصالحات إدارية ضرورية تســــــتهدف خفض عجز امليزانية  ــــــي من خالل حتدي اللبنان

العامة.

البنك الدولي يدخل في تفاصيل إدارة وإنقاذ االقتصاد اللبناني      

سيزاي تيميلي: 

أردوغان استحوذ على 

صالحيات غير مسبوقة 

في التحكم بالمؤسسات

ميشال عون:

اإلصالحات السياسية 

ستواكبها أخرى اقتصادية 

تساعد على النهوض

{قيمـــة أصول المصارف الصينية بلغت ما يعـــادل 37 تريليون دوالر حتى نهاية يونيو الماضي 

بزيادة نسبتها 7.1 بالمئة على أساس سنوي}.

بيانات رسمية
البنك املركزي الصيني

{هنـــاك عرض ســـعودي يتضمن بناء محطة طاقة شمســـية في المملكة بهـــدف بيع الكهرباء 

للعراق بربع ما تدفعه بغداد مقابل شراء الكهرباء من إيران}.

مصعب املدرس
املتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية

االقتصاد التركي في منحدر خطير

النظام المصرفي خط الدفاع األخير عن االقتصاد اللبناني

فريد بلحاج:

محفظة البنك الدولي 

ستوجه لتمويل المشاريع 

والمصروفات في لبنان
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{وزارة البتـــرول وقعت اتفاقية مع شـــركة بريتيش بتروليوم البريطانيـــة (بي.بي) للتنقيب عن 

النفط والغاز وإنتاجهما في خليج السويس تتضمن حفر 3 آبار}.

طارق املال
وزير البترول والثروة املعدنية املصري

{االقتصاد المغربي يخسر ما بين 5 إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي بسبب الفساد. وهو 

رقم ضخم، يعني أننا بحاجة لبذل المزيد للحد من نسبة الفساد}.

سعدالدين العثماني
رئيس احلكومة املغربية

} البــرصة (العراق) – أكـــد مراقبون عراقيون 
اتســـاع حالـــة االرتباك في النشـــاط التجاري 
في املوانئ واملنافذ احلدودية وأسواق السلع 
بســـبب االحتجاجات املستمرة في مدن وسط 
وجنوب العـــراق، والتي شـــهدت أعمال عنف 
في األســـابيع األخيرة وخاصة فـــي محافظة 

البصرة.
وأشاروا إلى أن التجار يشكون من تراجع 
الطلب بسبب حالة تراجع في القوة الشرائية 
وتباطؤ النشاط االقتصادي والتجاري، إضافة 
إلـــى عرقلـــة احملتجـــني للحركة علـــى الطرق 
ومـــا تبعهـــا مـــن عنف قـــوات األمـــن إلخماد 

االحتجاجات.
مطالـــب  بتحقيـــق  احملتجـــون  ويطالـــب 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة ومحاربـــة الفســـاد 
وتوفير الطاقـــة الكهربائية، في بلد تصل فيه 
درجـــة احلرارة في ذروة الصيف إلى 50 درجة 

مئوية.
واندلعت شـــرارة االحتجاجات األولى في 
محافظـــة البصـــرة بتاريخ 9 يوليـــو بعد يوم 
واحـــد مـــن مقتـــل متظاهر في جتمـــع صغير 
للمحتجني، وســـرعان ما امتدت الشـــرارة إلى 
بقيـــة محافظـــات وســـط وجنوب البلـــد ذات 

الكثافة السكانية الشيعية.
وال تـــزال االحتجاجـــات مســـتمرة بني مد 
وجـــزر بعد مقتـــل 14 متظاهـــرا وإصابة أكثر 
من 700 بجروح بينهم عناصر أمن، رغم إعالن 
احلكومـــة عن تخصيص وظائف وأموال لعدد 
مـــن محافظات اجلنـــوب، إضافة إلـــى وعود 
بتســـريع تنفيذ مشـــاريع خدميـــة على املدى 

القصير واملتوسط.
وأكدت غرفة جتارة بغداد أن االحتجاجات 
أربكت احلركة التجاريـــة بعد إغالق ميناء أم 
قصر، وهـــو أكبر موانئ العـــراق، ألربعة أيام 

متواصلة بدءا مـــن 13 يوليو، نتيجة اعتصام 
مفتوح للمئات من احملتجني.

ونســـبت وكالة األناضول إلى قاسم عسكر 
مستشـــار الغرفـــة قولـــه إن ”إغـــالق املينـــاء 
تســـبب بتكـــدس البضائـــع في بدايـــة األمر، 
وتفاقمـــت تداعياتـــه بســـبب حـــرارة اجلو، 
ما أدى إلـــى تعرض بضائع تقـــدر بنحو 100 
مليون دوالر إلى التلف، معظمها مواد غذائية 

واستهالكية“.
وأضاف أن ”أحد التجار أبلغ غرفة جتارة 
بغداد بأن بضاعته التي استوردها من اخلارج 
بقيمـــة مليوني دوالر، تعرضت للتلف بســـبب 
التأخيـــر في مينـــاء البصـــرة، نتيجة للوضع 

األمني والسياسي املضطرب“.
وأكد عسكر أن ”الوضع السياسي واألمني 
املضطرب في اجلنوب والوسط، ترك تأثيراته 
السلبية أيضا على الشـــركات األجنبية، التي 
كانت تخطط لبدء استثمارات في تلك املناطق 
ومنها شـــركات أوكرانيـــة ومجرية، اضطرت 

لتعليق خططها حاليا“.
وتضم محافظة البصرة 7 موانئ مطلة على 
اخلليـــج العربي منهـــا 5 مخصصة لألغراض 

التجارية واثنان لتصدير النفط اخلام.
ويقـــول حيدر عمـــران، وهو أحـــد التجار 
املتضررين من األوضاع التي شهدها محافظة 
البصـــرة إن ”جميع التجار الذين اســـتوردوا 
بضائع ووصلت إلـــى ميناء البصرة بالتزامن 

مع االحتجاجات، تكبدوا خسائر كبيرة“.
وانتقد طريقة تعامل املؤسســـات احلكومة 
مـــع التجار الذيـــن كانوا مجبريـــن على ”دفع 
غرامات مليناء البصرة، بســـبب بقاء البضائع 
علـــى أرض امليناء وغرامات أخرى لشـــركات 

اســـتالم  تأخـــر  بســـبب  األجنبيـــة  الشـــحن 
البضائـــع“. وأضـــاف أن ”االحتجاجات أثرت 
أيضـــا علـــى احلركـــة التجارية في الســـوق، 
شـــهدت  التـــي  احملافظـــات  فـــي  خصوصـــا 
تظاهـــرات، فاحلركـــة التجارية شـــبه متوقفة 

بسبب مخاوف الناس من تفاقم األحداث“.
وقال إن جميع اجلهات احلكومية تتجاهل 
اخلســـائر التي تعّرض لها التجار العراقيون 
وتداعيات األحداث األمنية والسياســـية التي 

تنعكس بشكل سريع على حركة السوق.
واضطـــر بعـــض التجـــار العراقيـــني إلى 
خيارات أكثر كلفة مثـــل حتويل وجهة إدخال 
البضائع من موانئ البصرة جنوب البالد إلى 
موانئ تركيـــا ومنها إلى املعابر احلدودية في 

إقليم كردستان شمالي العراق.

وأكد التاجر العراقي عبداحلســـن كامل أن 
جملة من األسباب دفعت املئات من التجار إلى 
حتويـــل وجهة إدخال بضائعهـــم إلى املوانئ 
التركية منها اإلجراءات املبّسطة في تخليص 
البضائع وانخفاض عنصر املخاطرة. وأضاف 
أن ”هناك جتارا يســـتوردون بضائع مباليني 
الدوالرات، وال ميكنهم املجازفة بإدخالها عبر 
موانئ البصرة، واملخاطرة بالتعّرض خلسائر 

مادية كبيرة بسبب االحتجاجات“.
يـــرى عبداملنعم جبر، أحد الناشـــطني في 
التظاهـــرات في محافظة البصـــرة، أن اللجوء 
إلـــى االعتصامـــات وإغالق الطـــرق واحلقول 
النفطيـــة واملوانـــئ، ليس الغايـــة منه تعطيل 
املؤسسات وشـــّل احلركة في البالد. وأضاف 
أنـــه ”على مـــدى الســـنوات األربـــع املاضية، 

تظاهرت أعداد كبيرة من العراقيني أســـبوعيا 
في غالبية احملافظـــات طلبا لتوفير اخلدمات، 
لكـــن احلكومة لم تهتم لتلـــك التظاهرات، ولم 
تقم لها أي وزن، باعتبارها تظاهرات مسيطرا 

عليها“.
وأكـــد أن املتظاهريـــن يئســـوا من حتقيق 
نتائج من اســـتمرار املظاهرات بتلك الوتيرة، 
ولذلك ”جلأوا إلى إغالق املؤسسات احلكومية 
وحقـــول النفـــط واملنافذ احلدوديـــة، للضغط 
علـــى احلكومة لتلبية املطالـــب“.  وأوضح أن 
”االحتجاجات لثالثة أســـابيع حققت أشـــياء 
كثيـــرة، عجزت عـــن حتقيقهـــا االحتجاجات 
الســـابقة على مدى 4 ســـنوات، والفرق هو أن 
احلكومة شعرت باخلوف من املتظاهرين، لذا 

بدأت بالتحرك لتوفير اخلدمات“.

} تونــس – قـــال مســـؤول في نقابـــة االحتاد 
التونســـي للشـــغل أمـــس إن موظفـــي ديوان 
الطيران املدنـــي واملطـــارات يعتزمون تنظيم 
إضراب عـــن العمل يومي األربعاء واخلميس، 
األمـــر الذي ينـــذر بتعطيـــل حركة الســـياحة 
املنتعشـــة، إذا لـــم تســـتجب احلكومة ملطالب 

بتحسني أوضاع العمل.
ويـــرى محللـــون أن النقابـــات تدفع نحو 
مواجهة حرجة مع احلكومة، بســـبب برنامج 
التقشـــف الـــذي اضطـــرت لتطبيقـــه مبوجب 
اتفـــاق مـــع املانحـــني األجانب مثـــل صندوق 
النقـــد الدولي والـــذي ترفـــض النقابات عددا 
من بنـــوده. ويرفض املســـؤولون احلكوميون 

مطالب االحتاد بزيادة األجور، في وقت يطالب 
فيـــه صندوق النقد بخفض أعداد العاملني في 

اجلهاز اإلداري املتضخم للدولة.
وقـــال املنصـــف بـــن رمضـــان كاتـــب عام 
النقـــل في االحتاد التونســـي للشـــغل ”قررنا 
تنفيـــذ إضـــراب يومـــني فـــي األول والثانـــي 

مـــن أغســـطس احتجاجـــا على عـــدم احترام 
السلطات اللتزاماتها بعد االتفاقات السابقة“ 

بني النقابات واحلكومة.
وأضـــاف أن ”مســـتقبل ديـــوان الطيـــران 
املدني أصبح مهددا بســـبب عـــدم قدرته على 
حتصيل ديونه من الشـــركات األخرى، إضافة 
إلى املطالبة بتحســـني وضع العمال وظروف 

العمل“.
وأكـــد أن احتـــاد الشـــغل يـــدرك الظـــرف 
احلساس ويعي املســـؤولية لذلك سوف يبقى 
منفتحا على كل االقتراحات ويأمل في التوصل 

إلى حلول واتفاقات قبل موعد اإلضراب.
وأوضـــح أن االحتـــاد يريـــد أن حتّســـن 
احلكومة أوضـــاع العمل وتســـوي ديونا في 
صورة رســـوم غير مســـددة من جانب شـــركة 
اخلطـــوط التونســـية التي تديرهـــا احلكومة 
وغيرها من شركات الطيران ُمستحقة لديوان 

الطيران املدني.

ولـــم يخض بـــن رمضان فـــي تفاصيل تلك 
املطالـــب لكنـــه قـــال إن احملادثـــات جارية مع 
احلكومة التي لم يصـــدر عنها أي تعليق حتى 

اآلن.
ويقول محللون إن قوة النقابات الشـــديدة، 
أصبحـــت العقبة الكبرى أمام البوادر املتزايدة 
على حتســـن مناخ االستثمار واجتاه االقتصاد 
للخـــروج مـــن أزماتـــه املزمنـــة، وأنهـــا تلجأ 
إلـــى جبهة حساســـة في مواجهاتهـــا الطويلة 
مـــع احلكومة من خـــالل تهديد ذروة املوســـم 

السياحي شديد األهمية القتصاد البالد.
وتخوض احلكومة مواجهـــة مع النقابات، 
التـــي كانـــت وراء معظـــم االضطرابـــات فـــي 
قطاعات اقتصادية كثيرة، والتي أدت إلى رحيل 
بعض الشـــركات األجنبية وعزوف املستثمرين 

احملليني واألجانب عن إقامة مشاريع جديدة.
وحتظـــى تونـــس باإلشـــادة مـــن املجتمع 
الدولـــي باعتبارهـــا النموذج الوحيـــد لنجاح 
التحـــول الدميقراطي الوحيد بـــني الدول التي 
شـــهدت انتفاضـــات ”الربيع العربـــي“ في عام 
2011. لكـــن احلكومـــات املتعاقبـــة فشـــلت في 

تقليص عجز امليزانية وخلق منو اقتصادي.
وتشهد البالد حاليا مؤشرات متزايدة على 
حتســـن مناخ األعمـــال وحركة االســـتثمارات، 
وحتـــاول احلكومـــة إصـــالح مواطـــن اخللـــل 
مبوجـــب برنامج ملحق بقـــرض قدمه صندوق 
النقـــد الدولـــي بقيمة 2.8 مليـــار دوالر في عام 

.2016
وميكن إلضراب املطـــارات أن يلحق ضررا 
بالغا بقطاع الســـياحة الذي يشـــهد انتعاشـــة 
كبيرة مـــن تداعيـــات هجمات إرهابية شـــّنها 
مســـلحون فـــي عام 2015 وتســـببت فـــي مقتل 
عشـــرات األجانـــب وإيقـــاف كثير مـــن البلدان 

لرحالتها السياحية إلى تونس.
وزار تونس نحو 3.229 مليون سائح خالل 
النصـــف األول من العام احلالـــي بزيادة تصل 
إلـــى أكثر من 26 باملئـــة مقارنة مع نفس الفترة 
من العـــام املاضي وفقا ألرقام رســـمية اطلعت 
عليها رويترز هذا الشهر، وأدى ذلك إلى ارتفاع 
إيرادات القطاع السياحي في تلك الفترة بنحو 

40 باملئة لتصل إلى 522 مليون دوالر.

ــــــون جتاهل احلكومــــــة ملعاناتهم من شــــــلل احلركة التجارية بســــــبب  انتقــــــد جتار عراقي
االحتجاجات املتواصلة في مدن وسط وجنوب العراق. وأكدوا أنها تفرض عليهم غرامات 

بسبب تأخر بضائعهم في املوانئ، رغم أن األمر خارج عن إرادتهم.

النقابات تهدد بتعطيل مطارات تونس في ذروة الموسم السياحي

االحتجاجات تربك النشاط التجاري في موانئ وأسواق العراق
[ غرامات حكومية على تأخر البضائع في الموانئ تفاقم محنة التجار  [ المستوردون يتحولون إلى منافذ أقليم كردستان  

التجار العراقيون في تقاطع النيران

مواجهة حرجة في ذروة الموسم السياحي

اختارت النقابات التونســــــية مواجهة حرجة مع احلكومــــــة بالتهديد بتعطيل املطارات في 
ذروة املوسم السياحي شديد األهمية القتصاد البالد، ويقول محللون إن النقابات القوية 
ــــــرى أمام البوادر املتزايدة على حتســــــن مناخ االســــــتثمار واجتاه  أصبحــــــت العقبة الكب

االقتصاد للخروج من أزماته املزمنة.

المنصف بن رمضان:

قررنا تنفيذ إضراب في 

مطارات تونس يومي األول 

والثاني من أغسطس

التجـــار العراقيون يدفعون غرامات 

لشركات الشحن األجنبية والموانئ 

بســـبب تأخـــر اســـتالم البضائع أو 

بقائها في الموانئ

 ◄

مليون دوالر قيمة البضائع 

التي تعرضت للتلف في 

إغالق االحتجاجات لميناء 

أم قصر

100

بالمئة نسبة ارتفاع أعداد 

السياح في النصف األول 

من العام الحالي لتصل إلى 

3.229 مليون سائح
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سيناريو جديد لطرح 

أرامكو السعودية
رجحت تقارير دولية أن تبحث  } الريــاض – 
لطـــرح حصة في  الســـعودية عن ”خطة بي“ 
شـــركة أرامكـــو في أســـواق األســـهم ودفع 
صنـــدوق ثرواتهـــا الســـيادي إلـــى صفوف 

العمالقة العامليني.
وذكرت وكالة بلومبيرغ األميركية لألخبار 
االقتصاديـــة أن الســـيناريو البديـــل لطـــرح 
أرامكو يســـتند إلـــى إعادة هيكلـــة األصول 
احلكوميـــة وبيع ما يصل إلـــى 70 باملئة من 
شـــركة البتروكيماويات العمالقة ســـابك إلى 

أرامكو.
وميكن لهـــذا الســـيناريو أن يتيح أمواال 
كبيرة لصندوق االســـتثمارات العامة لتمويل 
مشـــاريع البنية التحتية والتنمية ويســـمح 
للريـــاض بتأجيل طرح أرامكو لعام أو عامني 

أو حتى إلغائه.
الرئيســـي  الســـيادي  الصندوق  وميلـــك 
للبـــالد حصصا تصل قيمتهـــا إلى 150 مليار 
دوالر في أكبر الشـــركات السعودية املدرجة، 
الســـعودية  واالتصاالت  ســـابك  وبضمنهـــا 
والبنك األهلـــي التجاري، أكبر بنك في البالد 

من حيث األصول.
وتشـــير تقديـــرات معهـــد أس.دبليو.أف 
املتخصص في دراسة استثمارات احلكومات 
والصناديـــق الســـيادية العامليـــة إلـــى قيمة 
أصول صنـــدوق االســـتثمارات العامة تصل 
إلى 250 مليار دوالر، وأنه يحتل بذلك املرتبة 

12 عامليا.
وكانت اخلطة املبدئية، هي جمع ما يصل 
إلـــى 100 مليار دوالر من خالل طرح عام أوّلي 
حلصة صغيرة تبلغ 5 باملئة من أسهم أرامكو 
اململوكـــة للدولة في النصف الثاني 2018 لكن 
األســـواق لم تعـــد متأكدة من موعـــد الطرح 
خاصة بعد الكشـــف عن خطط هيمنة الشركة 

على سابك.
وتزيـــد اخلطـــط البديلـــة إلعـــادة هيكلة 
األصول احلكومية من قدرة الســـعودية على 
حتقيـــق هدفها املتمثـــل في جعـــل صندوق 
االستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في 
لتنويع  العالم في إطار ”رؤيـــة اململكة 2030“ 
اقتصادها وخفـــض االعتماد علـــى إيرادات 

النفط.
وميكـــن الســـتحواذ شـــركة أرامكو على 
حصة مســـيطرة في ســـابك أن يعـــزز تكامل 
نشـــاطاتها مع قطاع البتروكيماويات ويعزز 
فـــرص تقييمها عنـــد تريليونـــي دوالر، وفق 

تقديرات صادرة عن احلكومة السعودية.
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} علـــى إثر األصـــداء اإلعالمية التـــي أحدثها 
اإلفراج عن الشـــابة الفلسطينية عهد التميمي،  
ومـــا رافقها من تضخيم، حـــذر مراقبون من أن  
تصبح عهد هـــي القضية على حســـاب قضية 

بلدها مع االحتالل.
ونبهـــوا إلى أنه يجب أال تنزلق في النهاية 
طفلـــة في مزايـــدات سياســـية الن موقفها كان 

لحظيا لكنها تحولت الى إيقونة فلسطينية.
وعبر مراقب سياســـي فلســـطيني عن أمله 
بـــان ال يتم اســـتغالل طفولـــة التميمي بحيث 
تصبـــح هي القضيـــة وليس قضيـــة بلدها مع 

االحتالل اإلسرائيلي.
وطالـــب المراقـــب بعـــودة عهد إلى دراســـتها 
وأســـرتها بدال أن تصبـــح رمزا مكـــررا لهدف 

االستهالك اإلعالمي.
 الفتاة الفلســـطينية عهد التميمي ليســـت 
أكثر جرأة وشجاعة من فتيات كثيرات سبقنها 
إلى سجون االحتالل، وال هي تعرضت لمثل ما 
تعرضت له ناشـــطات أخريات، ســـواء كان ذلك 
في السجون اإلســـرائيلية أو حتى في سجون 
حمـــاس وغيرها ضمـــن حالة التصـــدع داخل 
الصف الفلســـطيني، لكن الـــذي جعل من هذه 
الفتاة ذات الـ17عاما أيقونة في اإلعالم العربي 
والدولي هو انتماؤها إلى العصر بكل تفاصيله 
ومفرداتـــه، وكســـرها لتلك الصـــورة النمطية 
للفتاة العربية المســـلمة التـــي يحاول اإلعالم 
الغربي تســـويقها ويتمنى الجانب اإلسرائيلي 
رؤيتهـــا لكـــي تعطيه نوعـــا من المشـــروعية 

والتبرير حين يركن إلى آلة القمع والقتل.
عهد ليســـت فتـــاة محجبـــة وال منقبة، وال 
تتحـــدث بلغـــة الجهادييـــن والتكفيريين؛ عهد 
فتـــاة عاديـــة، منطلقـــة وتشـــبه تلـــك اللواتي 
نشـــاهدهن في شـــوارع تونس وبيـــروت على 
وجـــه الخصوص، فالفتاة مـــن ذلك النوع الذي 
يطلق عليه بالعامية المشـــرقية اسم ”كدعة“ إذ 

تصدت للجندي اإلسرائيلي وصفعته غير آبهة 
بالســـالح، لكنها -وعلى ما يبدو- متفطنة إلى 
ســـالح آخر يقف إلى جانبها ويدافع عنها على 

نطاق أوسع.. أال وهو كاميرا التصوير.
أو  تبريـــر  فـــي  هنـــا  الســـقوط  يمكـــن  ال 
قراءة من شـــأنها أن تســـيء للـــروح النضالية 
المتوثبـــة حين نزعم بأن البطولة في ”مشـــهد 
عهد الفلســـطينية والجندي اإلسرائيلي“ كانت 
للصـــورة التي لوالهـــا لما تبـــوأت الفتاة هذا 
المقام األيقوني، وهو ما يذكرنا بصورة الطفل 
محمد الدرة وأبيه في االنتفاضة الفلســـطينية 
منذ ما يقارب العقدين، والتي التقطتها كاميرا 
قناة تلفزيونية فرنســـية، لكن اإلعالم وقف إلى 
جانب الحق الفلســـطيني ســـواء تقّصد ذلك أو 

لم يتقصد.
االنتماء إلى العصر  عهد التميمي ”أتقنت“ 
بكل مـــا تمتلكه مـــن عفوية وتلقائيـــة فكافأها 
العصـــر بأن جعلها واحدة مـــن أنجح النماذج 
التي يحـــق للعربي أن يفتخر بها بعد الصورة 
القبيحـــة والمنحطـــة التـــي روج لهـــا داعش 

وأمثاله من التنظيمات اإلرهابية.
بعـــد نجـــاح الجماعـــات اإلســـالمية فـــي 
تســـويق النموذج األكثر تخلفـــا عن المرأة في 
المجتمعات اإلسالمية، تأتي عهد لتصفع -إلى 
جانب الجندي اإلســـرائيلي- اإلسالميين ومن 

صّدقهم وروج لهم.
وألن اإلســـالم السياسي يدرك قوة الصفعة 
التـــي وجهتهـــا الفتـــاة عهـــد إليه مـــن خالل 
والواضح للفتاة المسلمة  النموذج ”الســـافر“ 
فقد ســـارع الحتوائهـــا كعادته وشـــهدنا أكثر 
من جهـــة تحاول توظيف هذا النجاح اإلعالمي 
والحقوقي لصالحها. وفـــي هذا اإلطار، هاتف 
الرئيـــس التركي رجـــب طيب أردوغـــان الفتاة 
الفلســـطينية عهـــد التميمـــي و“هنأهـــا على 

شجاعتها وصمودها في سجون االحتالل“.
} عهد التميمي التي أفرجت عنها السلطات 
اإلســـرائيلية فجر يوم األحـــد الماضي، بعد 
ثمانية أشهر من االعتقال، ال تشبه إال نفسها 
وباقـــي بنـــات جيلهـــا المنتميات إلـــى هذا 
العصـــر والحامالت لـــكل مفرداته على الرغم 
من طغيـــان الخصوصية الفلســـطينية التي 
ما انفكـــت بدورها تعيد تشـــكلها والتعريف 
بنفســـها وفق المتغيرات المحلية واإلقليمية 

والدولية.
الفتـــاة ذات الشـــعر األشـــقر المنكـــوش 
تشـــبه  ال  الغاضـــب،  الشـــبابي  والمظهـــر 
مناضالت أخريات ســـبقنها ويشتركن معها 
فـــي الوقـــوف تحت رايـــة الدفاع عـــن عدالة 
القضيـــة الفلســـطينية، ال في زاويـــة النظرة 
والتقييم وال في طريقة االحتجاج والتصعيد، 
وال حتـــى فـــي درجات تفاعـــل الـــرأي العام 

المحلي والدولي.
عهد التميمي ليســـت شـــادية عبدالسالم 
التي تعتبر أول شـــهيدة عسكرية بعد نكسة 
1967 وال دالل مغربـــي التـــي تمكنـــت عـــام 
1978 من االســـتيالء على حافلـــة تقل جنودا 
إسرائيليين في تل أبيب، وال ليلى خالد التي 
تمكنت من خطف طائرة إسرائيلية عام 1969.
كل واحدة من هؤالء الفتيات الفلسطينيات 
تنتمي إلى مرحلة تتميز عما يسبقها أو يأتي 
بعدها بأفكار وشعارات ال يمكن لها أن تعّمر 
بالضرورة وتبقى عابرة للزمان والمكان. وما 
تصنيف عهد التميمي ضمـــن قائمة النضال 
النســـوي الفلسطيني إال نوع من التوثيق أو 
األرشفة التي قد تنفع وتفيد الذاكرة الوطنية 
الفلســـطينية، لكنهـــا تبقـــى خـــارج القراءة 
التي تأخذ التجربة الفردية والنفســـية بعين 

االعتبار.
مغالطة كبرى للتاريخ والجغرافيا، وظلم 
لبعـــض الرموز النضالية ومـــن الجهتين، أن 
نجعل من بعض األسماء -ومهما عال شأنها- 

مقاييـــس وتوصيفـــات نطلقها علـــى تجارب 
تماثلهـــا أو تقاربها في بقع أخرى من األرض 
وأثناء فتـــرات الحقة من العصر، فنيلســـون 
مانديال الـــذي احتفل العالم منـــذ أيام قليلة 
بالمئوية األولى لميالده، ال يشـــبه، مثال، آدم 
الذي  ديماتشي، الملقب بـ“مانديال كوسوفو“ 
ظل ســـجينا سياســـيا لفترة طويلة في بالده 
لنضالـــه ضد الحكم الصربي، ورحل منذ أيام 

عن عمر يناهز 82 عاما.
ليـــس هـــذا األمـــر حطا مـــن قيمـــة أحد 
المشـــبهين أو المشـــبهين بهم، لكنه نوع من 
اإلنصـــاف والتقدير لخصوصيتـــي المرحلة 
والتجربة، كما أن القضايا النضالية ليســـت 
قيمـــا ثابتة بالضرورة، فالكثيـــر منها يتغير 
بتغيـــر الظروف والمعطيات والمســـتجدات، 
عالوة على وجـــوب األخذ في االعتبار وجود 
سياسات ومؤامرات وتشويهات تلعب بسلم 
المفاضالت فتعلي من شـــأن قضية لتحط في 

المقابل من شأن قضية أخرى.
مـــا تقدم من نقـــاش ال يعني أن نجعل من 
توضع في  كل القضايا اإلنســـانية ”ســـلعة“ 
خانة النســـبية وميزان األســـواق السياسية 
والمصالـــح االقتصاديـــة لكـــن ينبغـــي لفت 
االنتبـــاه إلى وجود مناضلين كثيرين لقضية 
واحـــدة وإمكانيـــة وجود مناضـــل واحد في 
قضايا إنســـانية كثيرة دون الوقوع في شيء 

من التناقض أو االنفصام.
هموم اإلنســـان كثرت وتشعبت، ولم تعد 
مختصـــرة فـــي مفاهيـــم عامـــة وبدائية مثل 
العبودية وغيرها، فهـــذه القضايا أصبحت، 
مـــع تقـــدم التشـــريعات الحقوقية، مســـائل 
بديهيـــة ال جـــدال فيهـــا، وصار مـــن األجدر 
أن تلتفت البشـــرية إلى ما يهدد مســـتقبلها 
مثـــل االحتباس الحـــراري وتلـــوث الكوكب، 
والمناضلـــون الحقوقيـــون لم يعـــودوا فقط 

أولئك المدافعين عن المسجونين.

قضايا اليوم لبست قضايا األمسالشعلة واحدة والقبضات متعاقبة

هل انتهى زمن األيقونات النضالية أم تغيرت أشكال ومضامني الكفاح
أضداد

«نموذج املقاومة الســـلمية الذي ســـطرته الفتاة عهـــد التميمي وأهالي قريتهـــا وجميع القرى 

واملدن الفلسطينية يثبت للعالم أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

«مبـــروك الحريـــة للصبية التي واصلت صفع العدو بابتســـامتها، واحتفظـــت بدموعها للحظة 

الحرية، نضمك طويًال يا طويلة الصبر، يا عصية على االنحناء}.

أحالم مستغامني
كاتبة جزائرية

  [ تحذير من تحويل عهد التميمي إلى قضية بديلة عن فلسطين [ مهام مناضلي العصر تتوسع  في اتجاه البيئة وحماية الكوكب

رجل القرن العشرين بال منازع

آن لعهد أن تعود إلى بيتها ودراستها دون ضجة

ظلم لبعض الرموز النضالية 

أن نجعل من بعض األسماء 

-مهما عال شأنها- مقاييس 

وتوصيفات نطلقها على تجارب 

تماثلها أو تقاربها في بقع أخرى 

من األرض

البطولة في {مشهد عهد 

الفلسطينية والجندي 

اإلسرائيلي} كانت للصورة التي 

لوالها ملا تبوأت الفتاة هذا 

املقام، وهو ما يذكرنا بصورة 

الطفل محمد الدرة وأبيه

حكيم مرزوقي

} أفرجت الســـلطات اإلسرائيلية، صباح األحد الماضي، عن الفتاة عهد التميمي، 
البالغة من الُعمر 17 عاًما، ووالدتها ناريمان، بعد أن قبعتا 8 أشـــهر في الســـجن 

بتهمة إعاقة عمل جنود إسرائيليين.
ورغـــم أن عهد ليســـت الحالة األولـــى من نوعها في فلســـطين، إال أن قضيتها 
حظيت بتغطية إعالمية واسعة على المستوى المحلي الفلسطيني وفي الصحافة 
العربيـــة والعبرية وحتى العالمية، كما لفتت القضيـــة االنتباه إلى نظام المحاكم 

العسكرية اإلسرائيلي، الذي يستخدم لمحاكمة المدنيين في الضفة الغربية.
وأكـــدت عهد التميمي فـــي أول تصريح لهـــا عقب اإلفراج عنهـــا أن المقاومة 
مستمرة حتى زوال االحتالل، كما شددت على صمود األسيرات في سجون المحتل.
وتحدثـــت التميمي فـــي مؤتمر صحافي فـــي قريتها عن أوضاع 29 أســـيرة 
فلســـطينية كن معها بســـجن دامون، وأوضحـــت أن الســـجينات حّملنها ثالث 
رســـائل، هي المطالبة بالوحدة الوطنية، ودعم وتعزيز الصمود الشـــعبي، ودعم 

األسيرات في نضالهن من أجل الحرية.
وأصبحـــت عهد بطلـــة ورمزا في أعين الفلســـطينيين بعـــد أن ركلت جنديا 
إســـرائيليا وصفعته في 15 ديســـمبر 2017 خارج منزلها فـــي قرية النبي صالح 
التي تشـــهد حملة منذ سنوات ضد استيالء إســـرائيل على األراضي، مما يؤدي 

إلى مواجهات مع جنود االحتالل ومستوطنين.

حكاية هذه الفتاة الفلســـطينية التي تبدو في عفويتها وسلوكها ومظهرها 
منســـجمة مع جيل عصرها المنفتح على وســـائل االتصال االجتماعي، تطرح 
علينـــا مـــن جديد مفهـــوم النضال الحقوقي اليـــوم، وهل ما زال يتماشـــى مع 

التعريفات السابقة؟
ســـؤال آخر يطرح فـــي خضم هذه األحداث التي يشـــهدها العالم وتتداخل 
فيها المفاهيم وتتنازع خلفها القوانين وهو هل أن للقضايا البشـــرية نوعا من 
الديمومة والخلود بحيث أنها ال تتغير وال تتزحزح وتظل واحدة ثابتة دون أن 
تنقص أو تزيد؟ أم أن التطورات والمشـــاكل البيئية التي يشهدها العالم اليوم 
تقتضـــي وجود مناضلين من نوع جديد وقضاء من نوع ينســـجم مع مشـــاكل 

البشرية اآلن؟
هل نقول وداعا لتلك األيقونات النضالية التقليدية مع تطور مشاكل اإلنسان 
المعاصر؟ وهل ثمة حقا أولويات ومفاضالت في ســـلم النضال اإلنساني أم أن 

المشعل واحد واألذرع التي تتعاقب عليه كثيرة ومتنوعة؟
الفلسطينية عهد التميمي لفتت أنظار العالم إلى نوع كان ينبغي له أن يسود 
بـــدل التفكير الغيبي والمتطرف، هذا النوع هو مثل هؤالء الشـــباب المندفعين 
والحريصيـــن على التقدم دون تفريط في الحقـــوق الوطنية والكرامات الفردية 
بدليـــل أن عهد التميمي قالت في مؤتمر صحافي إن الشـــيء الوحيد الذي كان 
يســـبب لها ضغطا وهي في السجن هو تخوفها من فقدان دراستها، ولكن وقع 
العكس؛ إذ أتمت هي واألسيرات مستوى ”التوجيهي“، وقررن تسمية أنفسهن 

”فوج التحدي“ رغم محاوالت إدارة الســـجن منعهن من التعليم. وأشارت الفتاة 
الفلســـطينية إلى أنها وزميالتها الســـجينات تحدين سلطات السجن، وحولن 
الســـجن إلى مدرســـة واجتزن دورة تدريبية في القانـــون الدولي، وأخرى في 

القانون اإلنساني.
وحيت عهد التميمي في مؤتمر صحافي بقريتها سكان قطاع غزة المحاصر 
ومسيرات العودة التي ينظمونها منذ أشهر، وقالت إن مدينة القدس كانت وال 

تزال عاصمة لدولة فلسطين.
هـــل تمثل عهد منعرجا حاســـما في نوعية وطبيعة النضال؟ هذا الســـؤال 
يطرح اليوم وبعد أيام قليلة على احتفالية العالم بالمئوية األولى لميالد الزعيم 
الجنوب أفريقي األسطوري نيلســـون مانديال، الذي رحل عن عالمنا عام 2013، 
بعد أن قاد نضال شـــعبه للقضاء على نظام الفصل العنصري الذي ســـاد بالده 
عقـــودا طويلة وإلحالل نظام يحترم تعـــدد الثقافات واألعراق بدًال عنه. كما أنه 
هو نفسه الزعيم التاريخي لحزب المؤتمر الوطني األفريقي، الذي قاد النضال 
منذ تأسيســـه عـــام 1912 ضد نظام حكـــم األقلية البيضاء، والـــذي تم انتخابه 
بأغلبيـــة كبيـــرة كأول رئيـــس للجمهورية فـــي دولة جنوب أفريقيـــا الجديدة، 
ورفض االســـتمرار في منصبه الرئاسي ألكثر من والية واحدة، رغم المناشدات 
الشـــعبية الواســـعة داخل بالده، وكذلك من خـــارج الحدود أفريقيـــًا وعالميًا، 
باعتبـــاره الرمـــز الموحد لشـــعبه والضمانة األساســـية للتحوالت الســـلمية 

والجذرية في آن واحد.
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} ألقـــت األجهزة األمنيـــة األردنية القبض على 
ابن المشـــتبه به الرئيســـي فـــي قضية ”مصنع 
الدخان“ التي شـــغلت الـــرأي العام خالل األيام 
الماضية. ونقلت المصـــادر أن األجهزة األمنية 
ضبطت ابن المشتبه به، وأن عدد الذين تم إلقاء 

القبض عليهم بلغ ستة عشر مشتبهًا به.
وقد انشـــغل الشـــارع األردني خـــالل األيام 
الماضيـــة بالحملـــة األمنية المرافقـــة لما عرف 
بقضية مصنع الدخان إذ هو مصنع غير مرخص 
ينتج السجائر ويزور لها ماركات عالمية. وتتهم 
التقاريـــر رجـــل األعمـــال األردني عونـــي مطيع 

بكونه مسؤوال عن التهريب والتزوير.

النائـــب األردنـــي مصلـــح الطراونـــة نقـــل 
نقاشات مجلس النواب األردني للبيان الوزاري 
الـــذي قدمته حكومـــة عمر الـــرزاز، مؤخرًا، إلى 
مســـتوى آخر مـــن التوتر فـــي البرلمـــان وفي 
المشـــهد السياســـي األردنـــي، وذلـــك بتحديه 
الرئيس وحكومتـــه أن ُيلقي القبض على مطيع 
الذي يعمل في تجـــارة وصناعة الدخان والذي 
مـــارس بالتواطـــؤ مـــع مســـؤولين حكوميين 

عمليات فساد كبيرة.
وســـرعان ما انتقل الموضوع إلى الشـــارع 
الجاهـــز أصـــال لتلقـــف أي مســـألة جديـــدة، 
لتكـــون دعامـــة إضافية لحالة عـــدم الثقة بأداء 
المؤسســـات الرســـمية والقائميـــن عليهـــا من 

مسؤولين حكوميين.
رئيـــس الوزراء بـــدوره أّكد خـــالل رّده على 
نقاشات النّواب للبيان الوزاري، أهمية القضّية 
التي ُأثيـــرت تحت القّبـــة، والمتعّلقـــة بوجود 
مواقـــع تنتج ماّدة الدخان بشـــكل غير قانوني، 
وأنـــه تّم رصد المواقع المشـــتبه بها، ودهمها، 
ومصـــادرة عّدة حاويات محّملـــة بالتبغ، كما تّم 
ضبط ماكينات لتصنيع الدخان، وما زالت لجان 
الجـــرد والتدقيق تعمـــل في الموقع بإشـــراف 

األجهزة المختّصة.

األطراف تحارب المركز

المفاجأة فـــي القصة أن المتهم الرئيســـي 
في القضية غـــادر البالد إلى بيـــروت ليلة دهم 
الجهـــات المختصة لبعـــض المواقـــع التابعة 
لشركاته، ما فتح جداالت كثيرة ينطوي بعضها 
علـــى اتهـــام لألجهـــزة التنفيذيـــة بالتقصيـــر 
وتســـريب معلومات عن الحملة التفتيشية قبل 
وقوعها، مـــا جعل المتهم يغـــادر البالد ويفلت 
مـــن اإلجراءات التي كان من المفترض أن تطّبق 

عليه والتي من ضمنها منع السفر على األقل.
مصلـــح الطراونة من مواليـــد عام 1971، فاز 
بعضويـــة البرلمـــان األردنـــي الثامن عشـــر عن 
محافظة الكـــرك، حصل على شـــهادة الدكتوراه 
والماجســـتير من جامعة أبردين االســـكتلندية، 
وهي خامس أقـــدم جامعة في المملكة المتحدة، 
وجعلتهـــا مرتبتها المتقدمـــة واحدة من أفضل 

جامعات العالم.
الطراونـــة الـــذي يـــدّرس في جامعـــة مؤتة 
األردنيـــة، ناَصر التحـــركات األردنية المعارضة 
للحكومات منذ عـــام 2010، ومنذ دخوله مجلس 
النواب، قبل حوالي ســـنتين، تبنى خطابا نقديا 
المتالحقـــة  واإلدارات  الحكوميـــة  للسياســـات 
التي لم تحســـن توزيع الثروة والتنمية لتشمل 
المحافظات، بل تركزت في العاصمة وما حولها، 
ما تســـبب في انخراط معظم أبناء األطراف في 
الوظائف الحكومية المعروفة بدخلها المحدود.

وقـــد حمـــل منذ البدايـــة ملفـــات صعبة في 
البرلمان، ســـواء في عهـــد حكومة الملقي أو في 
عهد الحكومـــة الحالية، فهو مـــن النواب الذين 
حجبـــوا الثقة عن حكومـــة الـــرزاز، وفجر هذه 
القنبلـــة في وجـــه الحكومة أثناء جلســـة الثقة، 
وحســـب مـــا ُيروى فقـــد تلقـــى تهديـــدات عبر 
اتصـــاالت هاتفيـــة، لكنها لم تثنه عـــن مواصلة 
الهجـــوم على المتهمين فـــي القضية ومواصلة 
مطالبته الحكومة بالكشف عن المزيد من أسماء 

المتورطين فيها.
رغـــم ملحوظاته بخصوص حصـــر القضية 
بوصفها قضية مخالفات جمركية باعتبارها من 
القضايا الخطرة التي تمـــس األمن الوطني، إال 
أن مالمح خطاب الطراونة تبدو راضية عن أداء 
حكومة الـــرزاز في هذه القضيـــة، وتدعم جهود 
الرئيـــس وفريقه، فهذه الحكومة غير مســـؤولة 
بشكل مباشـــر عن المخالفات واالختراقات التي 
مارسها المتهمون، بل إن مسؤولية ذلك تقع على 
الحكومات الســـابقة، فعمُل ونشاُط هذه الشركة 
يمتدان إلى عدة ســـنوات ماضية وفي عهد أكثر 

من حكومة سابقة.
لـــم يتوقف الطراونة عن العمل للكشـــف عن 
المخفي بانتهـــاء الدورة االســـتثنائية لمجلس 
النـــواب، بـــل إنه يواصـــل عبر وســـائل اإلعالم 
اللقـــاءات والتصريحـــات والكتابـــة فـــي مجال 
القصة، وما زال ينبش في عشـــها غير خائف من 

أن تلسعه دبابيرها.

التبغ اختصاص محكمة أمن الدولة

رغم أن الفساد ظل الظاهرة المشتركة العابرة 
للحكومـــات، إال أن من يســـمون بــــ ”الديجاتل“ 
حاولوا التنصل من المسؤولية في قضية مصنع 
الدخان المـــزور والتهرب الضريبي، التي أثارت 
الـــرأي العام في المملكة خـــالل األيام الماضية، 
فشـــنوا حمالت غير مدروسة، إلبعاد التهمة عن 
سياســـاتهم، مثل الهجوم غير الواضح المعالم 
على أنماط وتشكيالت اجتماعية مثل العشائرية 
ومحاولة تحميلها مســـؤولية ظواهر الفســـاد، 

بحجة أن العشيرة تحمي أبناءها الفاسدين.
هذا ما استدعى اســـتنفار القوى المحافظة 
لـــرد الهجمة التبريريـــة، بطـــرق مواربة أيضا، 
فقالـــوا إن هـــذه المصائـــب لـــم تكـــن لتقع في 
عهـــد الديناصـــورات، كناية عن عصر اســـتالم 
المحافظيـــن للحكومـــات، وأن كل مـــا يجري ما 
هو إال نتاج للسياسات التي طبقتها مجموعات 

النيوليبرالية السياسية.
فـــي هـــذه األجـــواء راح المخيال الشـــعبي 
يتوســـع فـــي تصويـــره القصـــة إلـــى درجة أن 
الرســـائل عبـــر الهواتف الخلوية لـــم تهدأ، وتم 
تبـــادل األخبار والفيديوهات بشـــكل مكثف، مع

 انتشار أكثر من قائمة 
من المتهمين طالت 

أسماء سياسية وازنة، 
تم اتهامها باالشتراك 

في عمليات الفساد 
المرتبطة بقصة مصنع 

الدخان.
وساهمت 
التصريحات 

الحكومية في توتير 
هذه األجواء، ففي 

المؤتمرات الصحافية 
أوردت الناطقة 

اإلعالمية للحكومة، 
الوزيرة جمانة 

غنيمات، العديد من 
التصريحات التي 

فتحت األبواب على 
مصاريعها للتأويالت 

الشعبية، فقد قالت 
في لقاء خصت به 
تلفزيون ”المملكة“ 

إنها ال تستبعد 
أن تطيح فضيحة 
الدخان ”رؤوسا 

كبيرة“.
أمـــا رئيس الوزراء فقال إنه لن يتراجع عن 
المضي قدما في محاكمة الفاســـدين وهو على 
اســـتعداد ألن يكون انتحاريـــا وأنه مصر على 

نبش ملفات القضية والسير بها إلى النهاية.
أصـــدرت الحكومـــة بيانـــا أكدت فيـــه أّنه 
تبّيـــن لمّدعي عام الجمارك أّن األفعال المقترفة 
يدخل البعض  والمتعلقـــة بقضايا ”الدخـــان“ 
منهـــا ضمن اختصـــاص محكمة أمـــن الدولة. 
وحيث أّنها جرائـــم بعضها متالزم مع بعض، 
فقد قّرر مّدعي عـــام الجمارك عدم اختصاصه، 
وإحالتهـــا إلى مّدعي عـــام محكمة أمن الدولة، 
حيث ستتوّلى النيابة العاّمة التحقيق في هذه 

القضايا.
ويخضـــع التكييف القانونـــي الذي خلص 
إليه مّدعـــي عام الجمارك إلـــى قناعة بأّن هذه 
القضايـــا تقـــع ضمـــن اختصـــاص مّدعي عام 
محكمـــة أمن الدولة الذي هو صاحب الســـلطة 
التقديرّيـــة فيهـــا، وبالنتيجـــة فـــإّن التكييف 
القانوني يخضع لصالحية محكمة أمن الدولة 

برقابة محكمة التمييز.
كمـــا ســـبقت هذا القـــرار جداالت واســـعة 
حـــول اختصـــاص محكمـــة الجمارك، شـــارك 
فيهـــا قانونيون، من نـــواب ومحامين وقضاة 
متقاعدين، حول مـــدى اختصاص محكمة أمن 
الدولـــة في موضـــوع القضيـــة. ورجحوا كفة 
المقترحات بتحويل القضية إلى هيئة النزاهة 
ومكافحة الفســـاد لتحقق فيها ومـــن ثم تقوم 
بتحويلهـــا إلى النيابة العامة، لتحّول بعد ذلك 
إلـــى محكمة الجـــزاء، وذلك لالشـــتباه بتورط 
مسؤولين إما مباشـــرة أو عن طريق التساهل 
واإلهمال، وربما هناك ما هو أسوأ، فقد نشرت 
علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي وثائق 
رســـمية تثبت أنه كان للمتهم شركاء رسميون 

في رخص بعض شركاته.
كمـــا تم تـــداول وثائق حـــول موافقة وزير 
المالية الســـابق، زهيـــر ملحس، على تخفيض 
الغرامـــات المفروضـــة علـــى أحـــد المصانع 
التابعة لرجل األعمـــال ذاته، والتي بلغت نحو 
155 مليـــون دينار أردني لتصبح فقط خمســـة 

ماليين دينار أردني.
فـــي هـــذه األثناء، بـــرز توّجه آخـــر يرجح 
أن القضيـــة يجب أن تبقى فـــي أروقة محكمة 

الجمـــارك كـــون الشـــبهات تتعلـــق بمخالفات 
جمركيـــة وضريبية فقـــط، لكن جهـــات أخرى 
تأخـــذ على أصحـــاب هذا الـــرأي واآلراء التي 
تؤيـــد تحويلهـــا إلى محكمـــة أمـــن الدولة أن 
قرارات هذه المحاكم الخاصة لن تقبل تنفيذها 

ولية ”االنتربول“. الشرطة الُدّ

بابلو أسكوبار األردن

ونشـــرت في الصحف اإللكترونية ووسائل 
التواصل االجتماعـــي العديد من األخبار التي 
تشتمل على صور وفيديوهات للمتهم الرئيسي 
فـــي القضية، الهـــارب حتى هـــذه اللحظة من 
وجـــه العدالة، والذي شـــبهه بعض المتابعين 

بأسكوبار الكولمبي.
أوجه الشـــبه طبعا كثيرة، فهو أوال ال يملك 
رسميا هذه الشركات وإنما هي مسجلة بأسماء 
آخريـــن، فمـــن الناحية القانونية ال تســـتطيع 
الجهات الرسمية إثبات ملكيته لهذه المنشآت، 
وبالتالـــي ال تســـتطيع محاكمتـــه. وثانيا هو 
يدير مجموعة كبيرة من األشخاص المتنفذين 
حكوميا وشعبيا يمارس من خاللهم نشاطاته، 
وآخـــر أوجـــه الشـــبه بينـــه وبين أســـكوبار 
الخدمـــات االجتماعيـــة للمناطق األشـــد فقرا، 
فهو يدعم العديد من الجمعيات والمشـــروعات 

الخيرية في المناطق الفقيرة.
مســـؤولين  الفيديوهـــات  أظهـــرت  لقـــد 
هـــذه  بعـــض  تدشـــين  يرعـــون  حكومييـــن 
المشـــروعات الخيريـــة، وهذا ما وســـع نطاق 
الشـــكوك في نفوذ الرجل واختراقه المستوى 
السياســـي، لتأميـــن أعمالـــه ونشـــاطاته غير 
المشـــروعة، والتـــي يعتقد أنهـــا ضيعت على 

الخزينة المليارات من الدوالرات.
نزاع هذه الشخصية األول كان مع شركات 
عالميـــة، ومما يقال في هذا المجال أن شـــركة 
فيليـــب موريس رفعـــت ضده أكثـــر من قضية 
دوليـــة تتعلـــق بتزويـــر بعـــض منتجاتها أو 
إنتاجهـــا دون الحصول على إذنها، ومما يقال 
أن أعضـــاء فـــي الكونغرس األميركـــي طالبوا 
مرجعيات عليا بأن تســـهل تنفيذ هذه األحكام، 
بمعنـــى تســـليمه للجهـــات القضائيـــة التـــي 

أصدرت هذه األحكام.

ومـــع ذلـــك يصـــر الطراونـــة والعديد من 
المتصديـــن لهذه القضية على أن الرجل أخطر 
ر فهو يدير إمبراطورية كبيرة يمتد  مما ُيتَصَوّ
نشـــاطها إلـــى أكثر من بلـــد، وتشـــمل بولندا 
ويملك  وأفغانســـتان،  وباكســـتان  ورومانيـــا 

ولية. مصانع عائمة في المياه الُدّ
ما حصل إلى حدود هذه اللحظة أن محكمة 
أمن الدولة باشـــرت التحقيق في قضية مصنع 
التبـــغ، بعد أن تســـلمت ملفـــات القضية التي 
أحالها رئيس الـــوزراء الرزاز إلى محكمة أمن 

الدولة كجريمة اقتصادية.
وباشـــر فريق من مدعي عـــام محكمة أمن 
الدولـــة دراســـة ملفـــات القضيـــة ومرفقاتها 
والتحقيق مع المشـــتبه بهم، وهم أربعة عشر 
مـــن قائمـــة تضم ثالثيـــن مطلوبا حتـــى اآلن، 
فالعدد ســـواء من المتهميـــن أو من المقبوض 
عليهم مرشـــح للزيادة، على ذمة القضية التي 
كانت دائرة مكافحة التهريب الجمركي داهمت، 
فـــي إطارها، ثالثة مواقع فـــي مناطق مختلفة، 
توجد داخلها مصانع تعمل على إنتاج الدخان 

بماركات مختلفة وبصورة غير قانونية.
ومـــن جانب آخر تتوالى التهديدات للنائب 
الطراونة، وقد أعلنت الناطقة باســـم الحكومة 
أن الحكومـــة اتخـــذت تدابيـــر أمنيـــة تضمن 

حماية النائب من أي تهديدات.
الحكومة شـــكلت لجنة خاصة لمتابعة هذه 
القضيـــة تتكون مـــن مجموعة وزراء برئاســـة 
الـــرزاز الـــذي قـــال إن العاهل األردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي فـــّوض إليه مســـألة محاربة 

الفساد.
ورغـــم أن الطراونة يشـــعر براحة الضمير 
اآلن، إال أنـــه يشـــعر بغصات مركبـــة بعضها 
بســـبب الصمـــت الـــذي يكلـــل موقـــف الكثير 
مـــن الشـــخصيات الوطنيـــة، وعـــدم دعمه في 
معركتـــه ضـــد عصابات الفســـاد ولـــو بكلمة، 
وغصات أخرى لعدم امتالكه األجوبة الشافية 
علـــى الســـؤال الكبيـــر؛ كيف اســـتطاعت هذه 
العصابـــة أن تواصـــل تهريبهـــا وتهربها من 
دفع الضرائب منذ عام 2004؟ وكم ضيعت على 
خزينة الدولة من مليـــارات الدنانير؟ واألخطر 
مـــن ذلك؛ كـــم من عصابة بهـــذا الحجم ما زلنا 

غافلين عنها؟

ملف أردني حساس قد يطيح بـ {رؤوس كبيرة}

مصلح الطراونة  

نائب يطارد خيط دخان الفساد

هذه القضية املثيرة للجدل تستنفر القوى املحافظة األردنية التي قالت إن هذه املصائب لم تكن لتقع في عهد الديناصورات، كناية عن عصر استالم املحافظني للحكومات، وجوه

وأن كل ما يجري ما هو إال نتاج للسياسات التي طبقتها مجموعات النيوليبرالية السياسية.

س في 
ّ

الطراونة األكاديمي الذي يدر

كات األردنية 
ّ
ر التحر

َ
جامعة مؤتة، ناص

المعارضة للحكومات منذ عام ٢٠١٠، 

ومنذ دخوله مجلس النواب، قبل حوالي 

سنتين، تبنى خطابا نقديا للسياسات 

الحكومية واإلدارات المتالحقة التي لم 

تحسن توزيع الثروة والتنمية لتشمل 

المحافظات، بل تركزت في العاصمة 

وما حولها

محمد قبيالت
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[ أســـلوب الطراونـــة في البرلمان ينعكس بطرحه للملفـــات الصعبة، فهو من النواب الذيـــن حجبوا الثقة عن حكومة 
الرزاز، وقد فجر قنبلة "الدخان" في وجه األخير أثناء جلسة الثقة، رغم تلقيه تهديدات هاتفية عديدة.

[ المفاجـــأة في القصة أن المتهم الرئيســـي في القضية غادر البالد إلى بيروت ليلـــة دهم الجهات المختصة لبعض المواقع التابعة 
لشركاته، ما فتح جداالت كثيرة ينطوي بعضها على اتهام لألجهزة التنفيذية بالتقصير وتسريب المعلومات.

من قائمة 
طالت 

ة وازنة، 
شتراك 
ساد

ة مصنع

توتير 
ففي

صحافية 

ومة،

د من
تي 
على

أويالت 
قالت
 به

لكة“
د

حة 
سا 

 الوزراء فقال إنه لن يتراجع عن 
ي محاكمة الفاســـدين وهو على 
يكون انتحاريـــا وأنه مصر على 

النهاية. إلى بها والسير قضية

الجمـــارك كـــون الشـــبهات تتعلـــق بمخالفات 
جمركيـــة وضريبية فقـــط، لكن جهـــات أخرى 
تأخـــذ على أصحـــاب هذا الـــرأي واآلراء التي 
أن الدولة أمـــن محكمـــة إلى تحويلهـــا تؤيـــد

ومـــع ذلـــك يصـــر الطراونـــة والعديد من 
المتصديـــن لهذه القضية على أن الرجل أخطر
ر فهو يدير إمبراطورية كبيرة يمتد مما ُيتَصَوّ
بولندا وتشـــمل بلـــد، من أكثر إلـــى نشـــاطها



} دبــي - يحتـــاج الفعـــل الثقافي إلـــى إرادة 
سياســـية منفتحـــة وتكاتـــف الجهـــود بيـــن 
مؤسســـات الدولـــة والمؤسســـات الخاصـــة 
والمبدعيـــن لخلـــق حـــراك ثقافـــي لـــه عمقه 
وفاعليته، وهذا ما تســـعى إليـــه اإلمارات من 
خـــالل توحيـــد الجهود ألجـــل تحقيـــق ثقافة 
شـــاملة ومنفتحة، تبدأ من المبادرات الخاصة 
والعامة في بيئة تشريعية مرنة وفضاء ثقافي 

متنوع.
في هذا اإلطار نظمت هيئة الثقافة والفنون 
في دبي ورشة عمل ”المبادرات المشتركة بين 
بالتعاون مع  الجهـــات الثقافية فـــي الدولـــة“ 
وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وذلك في متحف 

االتحاد بدبي.

واشتملت الورشة على خمسة محاور نقاش 
تناولها المشاركون، إضافة إلى تسليط الضوء 
علـــى المبـــادرات الثقافيـــة خاصـــة المتعلقة 
بسياســـة دعم الموهوبين في المجال الثقافي 

والخارطة الثقافية واالستراتيجية الثقافية.
االحتياجـــات  إلـــى  المشـــاركون  وتطـــرق 
التشـــريعية المرتبطـــة بالمجـــال الثقافي على 
مســـتوى الدولة ووضع الخطـــط الالزمة التي 
يمكن من خاللها توفير وتوزيع المنتج الثقافي 

في إمارات الدولة كافة.
وحضر ورشـــة العمل عدد كبير من ممثلي 
قطاعات الثقافة في الدولة والمعنيين من هيئة 
دبـــي للثقافة والفنـــون ووزارة الثقافة وتنمية 
المعرفـــة ووزارة التربيـــة والتعليـــم وهيئـــة 

المعرفة والتنمية البشرية إضافة إلى مسؤولي 
قطاع النشـــر والمؤسسات الثقافية األخرى في 

الدولة.
وأكد ظاعن شاهين مستشار رئيس مجلس 
اإلدارة فـــي هيئـــة الثقافـــة والفنـــون في دبي 
حرص الهيئة على تفعيل دور الورش الثقافية، 
خاصـــة وأنهـــا قنـــوات حيويـــة تشـــجع على 
مشـــاركة القطاعات وأفراد المجتمع في تطوير 
منظومـــة العمل الثقافـــي في الدولة، مشـــيرا 
إلـــى أن هذه الورش تلعـــب دورا مهما في هذا 
االتجاه ألنها تهدف إلى ترســـيخ ثقافة اإلبداع 
وتشـــجيع االبتكار في مجاالت العمل الثقافي، 
فضال عن تعزيز الوعي حول مستجدات القطاع 
بكل محاوره ونشـــرها من خـــالل طرح األفكار 

والتحديات التـــي تواجه قطاع الثقافة ومن ثم 
الحصول على المخرجات اإلبداعية المنشودة.

ومـــن جهتهـــا قالـــت الدكتـــورة حصة بن 
مســـعود مديـــرة إدارة المكتبـــات العامـــة في 
هيئة الثقافة والفنـــون في دبي “دبي للثقافة“، 
إن تنظيم ورشـــة عمل ”المبادرات المشـــتركة 
بيـــن الجهات الثقافية فـــي الدولة“ يعكس دور 
الهيئة المحوري في تعزيز مكانة دبي وجعلها 
محـــورا ثقافيـــا لخدمـــة اإلمـــارات والمنطقة 
والبحث المتواصل عن الســـبل الكفيلة لضمان 
استقطاب شـــرائح المجتمع كافة إلى فعاليات 
الهيئـــة وأنشـــطتها التـــي تنظمها علـــى مدار 
العام بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين من 

المؤسسات الحكومية والشركات واألفراد.

جميـــل“،  ”فـــن  مؤسســـة  أعلنـــت   - دبــي   {
الداعمة للتـــراث والتعليم والفنـــون في عموم 
أنحاء الشـــرق األوســـط، اإلثنين، عن البدء في 
تلقي طلبات المشـــاركة فـــي برنامج فن جميل 
للتكليفات الفنّيـــة: الكتابة واألبحـــاث الفنية، 

األول من نوعه في منطقة الخليج.
ووجهـــت فن جميل دعـــوة مفتوحة لجميع 
الكّتـــاب والنقـــاد ومؤرخـــي الفنـــون وقّيمـــي 
المتاحـــف والمعارض والفنانين، من المعنيين 
بالكتابة، للمشـــاركة في دعـــم تطوير األبحاث 

والمشاريع المبتكرة في هذا المجال.
وخّصصت المؤسسة للمجموعة المختارة 
إقامة فنية هي األولـــى من نوعها في المنطقة، 
بمـــا يعكس االلتـــزام برعاية البحـــث والحوار 

الناقد.
ويذكـــر أن ”برنامـــج فن جميـــل للتكليفات 
الفنية“ هو برنامج سنوي ينعقد في دورة من 3 
أعوام، وهو إحدى أهم ركائز برامج مركز جميل 
للفنون، حيث يعكس أهداف المؤسســـة في أن 
يصبـــح المركز مســـاحة استكشـــافية متعددة 
التخصصات، ويعد مركز جميل للفنون، المزمع 
افتتاحه في 11 نوفمبر 2018، أول مركز للفنون 
المعاصـــرة في دبـــي، ويســـتضيف المعارض 
المتخصصـــة، عـــالوة على رعايـــة العديد من 

المبادرات البحثية والتعليمية.
وتوّجـــه المؤسســـة الدعـــوة للراغبين في 
المشاركة للتقدم بطلباتهم والمستندات الالزمة 
في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2018، ويتم اإلعالن 

عن المجموعة المختارة في مارس 2019.
وهـــذه هـــي النســـخة الثانية من سلســـلة 
برنامـــج فن جميـــل للتكليفات الفنيـــة. وكانت 
النســـخة األولـــى مخصصة لفن المجّســـمات، 
وفازت بهـــا علياء فريد وأســـيل اليعقوب، من 
الكويت، عن عملهما ”الحياة المعاكسة: حديقة 
نباتية مضيئة مخصصة لألشـــجار“، وســـيتم 
الكشـــف عـــن العمل خالل افتتـــاح مركز جميل 

للفنون في دبي أواخر هذا العام. 
ومـــن الجدير بالذكـــر أن برنامج فن جميل 
للتكليفات الفنية مفتـــوح للفنانين المواطنين 
أو المقيميـــن في الشـــرق األوســـط، وشـــمال 
أفريقيـــا، وتركيـــا، باإلضافة إلـــى الفنانين من 
بقية أرجاء العالم المهتمين بالمنطقة وتراثها 

وفنونها وتنوعها.

فيصل عبدالحسن

رد  } اختار الكاتب المغربي حســـن أوريد السَّ
الروائـــي ليقـــدم مـــن خاللـــه ذكريـــات حاكم 
يحتضـــر، وليضعنـــا على مفـــردات حياة أهم 
حكام األندلس الحكم بـــن عبدالرحمن الناصر 
ــــ 976 م) ممن حكمـــوا قرطبة، في روايته  (915ـ 
الجديـــدة ”ربيـــع قرطبـــة“. وقد تنـــاول بطله 
في ســـرد مباشـــر ليرينا ما يعيشـــه أمراء ذلك 
العصـــر، ابتداء من الـــوالدة ومرحلة الطفولة، 
والمراهقـــة وخالل فترة الشـــباب بعـــد توليه 
واليـــة العهد. وعمـــل الروائي على شـــقين في 

العادي  اإلنسان  الناصر:  شخصية 
الذي يؤلمه ما يؤلم الناس، والشق 
اآلخـــر، الخليفة الـــذي ال تهمه إال 
هيبته، وبقاء أمره في أوالده، كما 

جاءت إليه من أبيه وجده.
تيار  بتداخـــل  ـــرد  السَّ امتاز 
الوعـــي لألبطال، مـــع تداعيهم، 
وحواراتهـــم اليوميـــة من خالل 
ما يعيشـــه الناصر من أحداث. 
فهو يبـــدأ بالطلب مـــن جوذر 
أحـــد مرافقيـــه، وكان الخليفة 
قـــد أصيـــب بالفالـــج، ودنت 
ي له الفراش  نهايته: أن يسوِّ

ليرى جبل الفردوس، وليتنســـم نسمات قرطبة 
الباردة، وأن يزيح عنه األغطية الثقيلة.

سافر الكاتب عبر الخيال إلى مراحل حياة 
الناصر المختلفة، وخالل هذه الرحلة الضاجة 
باألحـــداث كشـــف الكثيـــر مـــن أســـرار قصر 
الخالفـــة األموية باألندلس، ومـــر على العديد 
من المحطـــات التي تغلب فيهـــا الخليفة على 

اإلنسان.

يحكي الناصـــر لمؤرخه زيـــري عن غرامه 
الفتاة الجميلة، لكن والده  المشـــبوب بـ“هند“ 
الخليفـــة يقرر أن يزوجها من أخيه عبدالمالك، 
وهـــو يعـــرف أن الناصر من يهواهـــا ويذوب 

عشقا فيها.
الحرمـــان من هنـــد كان تمرينا لولي العهد 
لتبوء ســـدة الحكـــم، وحين ســـأله ولده وولي 
عهـــده ”لماذا يا أبتاه؟“ قال له إنه تدريب أولي 
لقتل اإلنســـان فيك، وإحيـــاء الخليفة، العصي 
على العواطـــف واألهواء. وبعد شـــهور قليلة 
طلب منه أبوه أن يبلغ أخاه عبدالمالك بحكمه 

عليه بالموت.
ولـــم يكتف بذلك بل أجبـــر ولي العهد على 
حضور تنفيذ الحكم بأخيه. ورأى 
أخاه يتوســـل أباهما العفو، وولي 
العهـــد يقف فـــي حضـــرة الخليفة 
يرتجـــف من الخـــوف علـــى أخيه، 
والجـــالد أمامه، وهو يرفع الســـيف 
ليحتـــزَّ بـــه رأس أخيـــه. كان الحزن 
يكاد أن يشـــلَّ كل أعضائه متســـائال 
مع نفســـه ”كيف لـــألب أن يأمر بقتل 
ابنـــه، مهمـــا بلغـــت جريـــرة االبن؟“، 
وكان يجيب نفسه ”الخليفة ليس األب. 
الخليفة مؤسســـة ال عالقة لها باألبوة 

والعائلة“.
وتناول الروائي جانبا آخر من حياة 
الناصر، صداقاته منـــذ طفولته، وحتى نهاية 
عمره مـــع صديقيه جعفر وباشـــكوال. وأثبت 
خالل ســـرد مقنع ”خطأ مفهـــوم الناصر حول 
عـــزل جوهر اإلنســـان عن مؤسســـة الخالفة، 
فهما فـــي النتيجة واحد“. فقـــد أنقذه صديقه 
باشـــكوال من موت محقق حين تعرض لهجوم 
أفعـــى ضخمة فـــي رحلة صيد حيـــن كان وليا 

للعهد.
وقعت صبـــح زوجة الخليفـــة الناصر في 
غرام شـــاب وســـيم ــ مؤدب ابنها ـــــ ومهدت 
لعشـــيقها نيل المناصب الرفيعـــة في الدولة، 
فحاك مؤامرة تســـميم ابنها ولي العهد الطفل 
عبدالرحمـــن لنباهتـــه، فمات مســـموما، حتى 
يقضـــي على طمـــوح الخليفـــة الناصر وحبه 

للحيـــاة، والســـلطة. وتركه يغرق فـــي أحزانه 
األبويـــة على فقيده، وأثناء ذلك جمع من حوله 
مســـؤولي الدولـــة ورجالهـــا المهميـــن تحت 
عباءته. وصارت خالل فتـــرة قصيرة كل أمور 
قرطبة بيديه من دون أن يشعر الخليفة بحقيقة 

ما يجري في دولته.
وحين عـــرف من هنـــد حبيبته الســـابقة، 
وأرملـــة أخيـــه، أن زوجتـــه صبـــح تخونه مع 
ابن عامر وزيـــره المعتمد، يكـــون الخليفة قد 
انتصرعلـــى اإلنســـان داخلـــه، فلـــم تهمه تلك 
الخيانـــة الخطيرة. فقتل الواشـــية هند لكي ال 
تفشي خيانة زوجته للناس، ألن خطر ابن عامر 
اســـتفحل، وال يســـتطيع أن يعاديه مباشـــرة. 
فيهـــدد مؤسســـة الخالفـــة بالتمـــزق، ولذلك، 
حـــاول أن يعمد إلى سياســـة تـــوازن األطراف 
المتناقضة ”قائد جيشه وقاضي قرطبة، وابن 
ليحافظ على نفســـه  عامـــر الوزير المعتمـــد“ 
وحكمـــه. ونجح في هذا، ولكن إلى حين وفاته. 

وعندها استولى ابن عامر على الدولة، وحجز 
هشـــام ولي عهـــد الناصر في ســـجن انفرادي 

وتركه يموت فيه.
اســـتخدم الروائي قاموسا لغويا يمت لذلك 
العصـــر، فنقـــرأ كلمات وأفعاال لم نســـمع بها، 
كتسميات: الزاملة أي البغلة القوية، والغيضة 
حل  أي األجمـــة، والبيضة وتعني الخوذة، والذُّ
أي الحقد المســـتتر والعشـــرات مـــن الكلمات 
األخرى، التي اســـتخدمت في الموروث العربي 
في القـــرن التاســـع الميالدي. ليعطي ســـرده 
واقعية تقرب شـــخصياته من القارئ، وتجعله 

يرى ما تراه ويسمع ما تسمعه.
ولـــم يكتـــف بالقاموس اللغـــوي القديم بل 
ووضـــع قصائد قيلت في تلك العهود لشـــعراء 
وأســـماء معروفة كأبي علي إســـماعيل القالي، 
الـــذي هاجر من بغـــداد إلى األندلـــس في عهد 
الحكـــم الناصر وتوفي بقرطبـــة 975 م وغيره. 
وكانـــت وقتها قرطبة قبلـــة العالمين األوروبي 

والعربـــي. وزامـــن عهـــده في المشـــرق خالفة 
عباسية ضعيفة تقبع تحت هيمنة البويهيين.

أحداث الروايـــة اعتمدت التاريخ الحقيقي، 
ليتحـــدث ســـاردها عـــن األندلـــس المضيعة، 
وعن قرطبـــة عروس المـــدن، وخفايـــا لياليها 
وحكى عن قصر الزهراء، وذكرياته الســـعيدة، 
وأسرار ساكنيه، ومؤامراتهم وقصص عشقهم، 
وســـفارات األوروبيين إليه، والحفالت الليلية 
الباذخـــة التـــي كانـــت تقـــام فيه إلبـــراز هيبة 

الخالفة.
اســـتطاع حســـن أوريـــد أن يقـــدم كل ذلك 
الجمال من خالل لغة مقتصدة، وصور شـــعرية 
ـــل فيهـــا الصـــراع بيـــن قوانين  ال تنســـى. حلَّ
مؤسسة الحكم في شـــخصية الحاكم العربي، 
كالعدل وهيبة الحاكـــم واإلدارة، وإلى جانبها 
العواطـــف اإلنســـانية الكامنـــة فيـــه، كالوفاء 
والحب والبغض والخيانة. وقد صدرت الرواية 

عن المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء.

الثالثاء 2018/07/31 - السنة 41 العدد 11065

نعت وزارة الثقافة الروســـية الكاتب الروســـي فالديمير فوينوفيتش صاحـــب رواية {مغامرات ثقافة

الجندي إيفان تشونكني الغريبة}، الذي توفي مؤخرا عن عمر 86 عاما.

اســــتضافت مديريــــة ثقافة الزرقاء فــــي مركز امللك عبداللــــه الثاني الثقافي بــــاألردن، مؤخرا، 

الكاتب موسى أبورياش في أمسية قصصية قدم خاللها عددا من نصوصه.

يغتال حبيبته ويقتل أخاه ويعيش التمزق بين الحاكم واإلنسان

[ {ربيع قرطبة} رواية تسافر بقرائها في رحلة ضاجة باألحداث  [ أسرار القصور وخفايا ليالي قرطبة في أوج ازدهارها
حلظات التََّجلِّي الصادقة تبدأ قبل املوت بساعات أو قبل أيام، فلم يعد للمرء ما يخشاه أو 
ما يطمع به من احلياة. أما الساعات األخيرة للحاكم فغالبا ما تكون مملوءة بصور ملذات 
تنعم بها، وجميالت مررن بحياته. يســــــتعيد أيام فرحه وأنسه، ومرائي لقصوره الفخمة، 
وصورا أخرى لضحاياه من معارضيه، وألولئك الذين ماتوا دفاعا عن سلطانه أو لتسليته 

فقط. وقد اختار الروائي املغربي حسن أوريد هذه اللحظات محورا لروايته اجلديدة.

أحـــداث الروايـــة اعتمـــدت التاريخ 

الحقيقـــي، ليتحـــدث ســـاردها عن 

األندلـــس، وعـــن قرطبـــة عـــروس 

المدن، وخفايا لياليها

 ◄

ازدهار الرواية البوليسية

} خالل العقد األخير، شهدت الرواية 
البوليسية انتشارا واسعا في البلدان 

الغربية، وبات اإلقبال عليها منقطع 
النظير. لذلك لم يعد من الغريب في شيء 
أن تخصص لها المجالت األدبية الرفيعة 

مالحق خاصة. وفي فرنسا وإيطاليا 
وأسبانيا وألمانيا والبلدان األسكندنافية، 

تنتظم مهرجانات لالحتفاء بها، وبمشاهير 
كتابها. والعديد من الروايات البوليسية 

تتصدر قائمة أعلى الكتب مبيعا في باريس 
ولندن ونيويورك وميالنو وستوكهولم 

وغيرها من العواصم والمدن.
ويرى العديد من كبار النقاد أن أعمال 

كتاب الرواية البوليسية أمثال جيمس 
الروي، ودينيس ليهان، ودونالد واست 
اليك، وآخرين، ال تقل أهمية من الناحية 

الفنية عن الروايات األدبية الشهيرة. وهي 
ليست للتسلية، وللعطل، وإنما هي تنتسب 
إلى األدب الرفيع، ذلك الذي تتميز به أعمال 

فلوبير وفوكنر ورايمون كارفار وماريو 
فارغاس يوسا وغابرييل غارسيا ماركيز 

وفيرجينيا وولف وغيرهم. وتزداد الروايات 
البوليسية شهرة وانتشارا بعد أن تتحول 

إلى أفالم ناجحة جماهيريا. وهذا ما يحدث 
مع الروايات البوليسية التي تكتب في 

الواليات المتحدة األميركية. وثمة روايات 
بوليسية رائعة على جميع المستويات لم 

تكن تترجم خشية أّال تشهد النجاح المؤمل. 
لكن خالل العقد األخير، انتفت هذه الحالة، 
وأصبحت دور النشر تتنافس لنشر روايات 

من هذا الصنف.
ويعتقد النقاد أيضا أن من أسباب نجاح 

الروايات البوليسية أنها تعكس في مجمل 
أحداثها وطبائع شخصياتها التغيرات 
في عالم اليوم والصراعات والنزاعات 

التي تتهدده أفضل من البعض من األعمال 
األدبية.

وفي هذه الروايات اتخذ التقسيم القديم 
بين الشرق والغرب منذ سنوات أشكاال 

جديدة. والناس الذين يكرهون القيم الغربية 
الحضارية والثقافية يتخذون من العنف 

والحرب وسيلة لالستحواذ على السلطة، 
وفرض أنظمة دكتاتورية. وتوحي البعض 
من الروايات البوليسية بأن السالم وهم، 

وأن الحرب لن تتوقف أبدا، وال يمكن للعالم 
أن يعيش من دونها. لذلك يتوّجُب على 

الناس أن يكونوا على استعداد دائم لخوض 
المعارك. أما الذين يتخلون عن أسلحتهم 

فهم ”أغبياء وسذج“.
ومن أهم ما تتميز به الروايات 

البوليسية هي اللغة السوقية التي يتكلمها 
أبطالها في الحانات المعتمة والشوارع 

الخلفية، والحيل التي يبتكرها اللصوص، 
والمفتشون السريون، وتجار المخدرات، 

والمهربون للتخلص من المآزق التي 
يواجهونها. ثم إن الروايات البوليسية 

تعكس ما تتصف به الحياة البشرية من 
مواصفات تتمّثل في الجبن والشجاعة 

والخيانة وغير ذلك.
ويركز أغلب كتاب الرواية البوليسية 

على عوالم في طور التفتت واالنحالل، 
تنخرها األمراض االجتماعية والنفسية، 

وتمزقها المظالم االجتماعية. كما أنهم 
يهتمون باألحياء الفقيرة في المدن الكبيرة 

حيث المخدرات والجريمة المنظمة 
والعنصرية في أبشع مظاهرها. وفي 

رواياتهم هم يروون قصص مفتشين سريين 
منشغلين بقضايا لم يتمكنوا من إيجاد 

حلول لها. لذلك يجدون أنفسهم مجبرين 
على أن يمضوا الليل والنهار في اإلحياء 

الخلفية بحثا عّما يمكن أن يفّك الغاز 

القضايا التي هم بصدد معالجتها. لكن لماذا 
لم تعرف الرواية البوليسية أي ظهور أو 
انتشار في العالم العربي حتى هذه الساعة؟

األسباب مختلفة ومتعددة، وغياب 
الحرية من أهمها إذ أن األنظمة ال تزال 

تعتبر أن قضايا الجريمة هي من اختصاص 
مؤسساتها األمنية والقضائية. لذلك تتعمد 

هذه األنظمة فرض الرقابة المطلقة على مثل 
هذه القضايا، محرمة على الكتاب والباحثين 

االهتمام بها، والبحث في شأنها. كما أن 
هذه األنظمة تعتبر أن الكتابة عن قضايا 

الجريمة قد يمّس بأمنها، ويفضح فسادها، 
وتخلفها، وقمعها لكل من يخالف سياستها، 

ويعري قبحها.
وأما السبب المهم اآلخر فهو أن الرواية 

البوليسية ولدت في المدن والعواصم 
الكبيرة، وانتعشت واستفادت من حياتها 

المعقدة، ومن قضاياها المثيرة. أما في 
العالم العربي فال تكاد توجد مدن أو 

عواصم بالمعنى الحقيقي للكلمة. وفي جّل 
هذه العواصم وهذه المدن، تتجلى مظاهر 

الترّيف، وفيها تكثر المحرمات، لتكون 
الحياة فيها رتيبة، مملة ومسطحة، وخالية 
من تلك اإلثارة التي هي عنصر أساسي في 

مضامين جل الروايات البوليسية.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي
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أول إقامة فنية للكتاب مبادرات مشتركة توحد الجهود ألجل ثقافة شاملة باإلمارات

في الخليج العربي



أحمد رجب
 

} خالل أســـابيع يبلغ الروائي المصري سعيد 
سالم عامه الخامس بعد السبعين، وهو ينتظر 
صدور روايته العشرين ”صعاليك األنفوشي“، 
نســـأله وهـــو ابـــن اإلســـكندرية، وأحـــد أبرز 
روائييها، عـــن مدى االختالف والتشـــابه بين 
صـــورة المدينة عنـــده وصورتها فـــي روايات 
مجايليـــه مثل إبراهيـــم عبدالمجيد ومصطفى 
نصـــر والراحـــل ســـعيد بكـــر، ليقـــول ”لـــكل 
إسكندريته كما لكل بصمة إصبعه، وعن نفسي 

فمدينتـــي ابنة البحر، ولو ســـئلت 
ماذا يمثل البحر بالنسبة إلي لقلت 
إنني أرى فيه الله، الحب، البراءة، 
الصفاء، القسوة، الهياج،  الهدوء، 
التفاعـــل  الحيـــاة..   النـــورس،  
اإلنســـانى  مع الصيادين وصناع 

شباك الصيد ومراكبه“.
يـــرى ســـالم أن البحـــر هو 
الحياة وهو العنصر األساسي 
في اإلسكندرية كمكان ووجود. 
ولكـــون العمل الروائـــي بناء 
ما  فإنـــه  متكامـــال،   عضويـــا 

لم يكـــن المكان يشـــكل عنصرا 
جوهريا مـــن عناصر هذا البنـــاء، فإنه ال يزيد 
على كونـــه  مجرد حلية كمالية للعمل، ويضيف 
الروائـــي ”حيـــن أكتب عن اإلســـكندرية فليس 
بالضـــرورة أن أكتـــب عن شـــوارعها ومبانيها 
 وبحرهـــا وشـــواطئها، ألنني أتناول اإلنســـان 
فـــي ما أكتب ســـواء أكان يقيـــم بزقاق في حي 

األنفوشي أو في هوليود  بوليفار“. 

عوالم الكتابة

يعترف سعيد سالم بأن اإلسكندرية لم تعد 
اليوم تغريه أدبيا كمكان، رغم عشـــقه الطاغي 
لهـــا بعد أن  أخذ طابعهـــا الجمالي المتفرد في 
االنهيار والتشـــوه البشـــع على أيدي الســـادة 
المحافظين الذين تناوبوا رئاســـتها  على مدى 
ما يقرب مـــن نصف قرن، إذ لـــم يمتلك أحدهم 
الحس الجمالي الـــذي يدفعه إلى الحفاظ على 
جمال المدينة الكوزموبوليتانية، كما لم يمتلك 
واحـــد منهم الـــذوق الفني الـــذي يجعله يدرك 
أهمية حماية  تراث المدينة العتيق وتناســـقها 

المثالي الفريد.
عما قيـــل عن تخفيه خلف شـــخصية عادل 
المصـــري فـــي رواية ”الفصـــل والوصل“، مما 
يجعلها تبدو مثل سيرة ذاتية، ينفي سعيد سالم 
ذلـــك قائال ”مرور المكتوب على مصفاة الكاتب 
الفكرية والنفســـية والوجدانية أمر حتمي في 
العملية اإلبداعية، من هنا يمكن القول إن جميع 

الكتاب يتخفون حول شـــخصياتهم أو البعض 
منهـــا، والبارع منهم وحده هـــو الذي يتيح له 
مكره الفني حســـن التخفي. أما بالنســـبة إلى 
’الفصـــل والوصل’ فهي ال تعتبر ســـيرة ذاتية، 
وإنما بعض التجـــارب الخاصة التي مزجتها 
فنيا بالفكرة العامة لمضمون الفصل والوصل 
كمصطلـــح صوفي من جهـــة ودنيوي من جهة 
أخرى. أما الرواية التي كانت سيرة شبه ذاتية 

وليست ذاتية كاملة فهي رواية ’استرسال’“.
وعـــن النـــزوع الصوفـــي لديـــه فـــي نفس 
الرواية وقبلها “آلهة مـــن طين“، يقول الكاتب 
”فـــي البدايات كنـــت مفتونـــا بالفانتازيا، فلما 
تخلصت من فتنتها حلت الخوارق 
الصوفية محلهـــا، ظهرت في أكثر 
مـــن رواية وكانت على أشـــدها في 
’كف مريم’، حيـــث تتناول قصة حب 
بين سيدة مســـيحية هي ’مريم’   قتل 
اإلرهابيـــون شـــقيقها ورجل مســـلم 
هـــو ’حليـــم’، يعمل في   مجـــال اآلثار 
ويشـــغف بالبحث في عوالم األســـرار 
العلوية، ففيها امتزج الحب اإلنساني 
الناســـوتي مع الحب اإللهي الالهوتي 

امتزاجا يصعب فصله“.
وكان الروائي في ”الفصل والوصل“، 
أتاح لعادل المصري أن يحكي عن نفسه 
وعن اآلخرين، فلم يتح لألصوات األخرى فرصة 
الحكـــي، ولم يلجأ إلى الـــراوي العليم بدال من 
األنا الراوي، ويبرر ســـعيد سالم ذلك بتفضيله 
للسرد بضمير المتكلم، ويضيف ”لم أحب أبدا 
اتباع أســـلوب الراوي العليم، لســـت دكتاتورا 
ألهيمن على شـــخصيات رواياتـــي، أحب جدا 
ضميـــر المتكلم ألنني علـــى يقين من أنه أقرب 
إلـــى عقل القارئ وقلبه كما تعلمت من التجربة 
والممارســـة، ولذلك تجد الكثير مـــن رواياتي 
مكتوبة بأسلوب األصوات حتى يقتنع القارئ 
بصدق ما يقوله هؤالء المتحدثون عن أنفسهم 
دون تدخل من جانبي، وهذا ال يمنعني بالطبع 
من دس البعض من فكري بمكر فني بين كلمات 

هذه الشخصيات“.

الكاتب الكيميائي

يؤكد سالم أنه يكتب كما يحب، وعما يحب، 
لذلك فهو لم يحـــاول الكتابة في مجال الخيال 
العلمي، بالرغم من دراســـته وعمله المرتبطين 
بالعلم، فضال عـــن تجربته األدبية التي تؤهله 
لذلك، فقد درس الهندسة الكيميائية في جامعة 
اإلســـكندرية وحصل على الماجستير في نفس 
المجال، وارتبط عمله به لمدة خمسة وثالثين 
عاما كان يمـــارس خاللها الكتابة األدبية، لكنه 
ظل يسير في خطين متوازيين: الهواية األدبية 
والعمل المرتبط بالعلم، ويرى أن تأثير دراسته 
العلميـــة يبدو في طريقة تفكيـــره ونظرته إلى 

األشياء.
 وعـــن تأثر أدبه بدراســـته يقـــول ”طبيعة 
تكويني الذهني كمهندس كيميائي ساهمت في 
إثراء تجربتـــي الحياتية مما أثر على كتاباتي 
والتركيـــب  والتحليـــل  بالتركيـــز  والتكثيـــف 

والتفاعل، وكلها عناصر مشتركة بين الهندسة 
الكيمائية والهندسة الروائية“.

 الهندســـة الكيميائيـــة، كما يقول ســـالم، 
تحليـــل وتركيـــب وتكثيـــف وتركيـــز وتفاعل، 
والروايـــة تحليل شـــخصيات وتركيب أحداث 
وتكثيـــف للغـــة الســـرد وتركيـــز فـــي عـــرض 
الفكـــرة دون إســـهاب، وتفاعل بيـــن المواقف 
والشـــخصيات فـــي بعـــدي الزمـــان والمكان، 
وبوجه عام فإن ألســـلوب التفكير العلمي أثره 
القـــوي والفعال على مســـتوى العمـــل األدبي، 
والذي يجعـــل صاحبه متميزا عمن يكتبون في 
غياب تلـــك الخلفية الهامة، األدب هو الســـحر 
الحـــالل والكيمياء هي ســـحر العلم، و“المبدع 

الكيميائي“ مهووس بسحر كيمياء الكتابة.
  ويضيف ســـالم ”عشـــقي للروايـــة جعلني 
أفضلها على القصة القصيرة في بادئ رحلتي، 
لكني تعلمت بعد ذلك أن هناك مضامين ال يصلح 
التعبيـــر عنها إال في شـــكل القصـــة القصيرة، 
وبينما غيرها تتسع له الرواية. المهم أن ينجح 
الشـــكل الفني في توصيل المضمون بما يحقق 
للقارئ اإلمتاع والتنوير، فهذه هي رسالة الفن 
الحقيقية. وهكذا كتبت قصصا قصيرة صدرت 
في إحدى عشرة مجموعة، بينما تبلغ رواياتي 

ضعف هذا العدد“.

يرجع  الروائـــي ميوله األدبية المبكرة إلى 
تجربة موت أبيه وهـــو بعد طفل، يقول ”توفي 
والـــدي وأنا في الثانية من العمر تقريبا، حيث 
تولت أمي باقتدار عظيم إدارة شـــؤون األسرة 
بمســـاعدة  شـــقيقي األكبر، كنت أصغر إخوتي 
لـــذا نلت قـــدرا كبيرا مـــن االهتمـــام والحنان، 
والحق أنني قد عشت حياة جميلة وسط أسرة 
متحابة متضامنـــة، تلقيت منها تعاطفا خاصا 
بسبب يتمي المبكر..  وشخصية اليتيم بطبعها 

تأملية“.
ويتابـــع ”لـــم يكن هنـــاك من يجيـــب على 
تســـاؤالتي المحيـــرة الكثيـــرة فـــي طفولتي، 
والناتجة عن  عشـــقي الشـــديد للتأمل والتفكير 
في معضالت إنســـانية تفـــوق قدراتي العقلية 
كصبـــي، مثل الحياة والمـــوت والحب  والزمن 
والكثير من المتناقضـــات المحيرة في الحياة 
لعقل  مراهق صغير، فكان أن لجأت إلى القراءة 
منـــذ صغري أمال في العثور فيها على اإلجابة، 
وجدت نفســـي مدفوعا إلـــى الكتابة من قبل أن 
أتخصـــص في أي شـــيء على ســـبيل الحوار 
الداخلـــي مع النفـــس، وبتطـــور الكتابة عرفت 
القصـــة والروايـــة وانجذبـــت إليهمـــا بشـــدة 
باعتبارهما مجاال خصبـــا للتنفيس عن كل ما 
أنطوى عليه عقلي الباطن من حيرة وجودية“.

سامح الخطيب

} القاهــرة - مـــن وقائـــع عرفهـــا العالـــم في 
ثالثينـــات القـــرن العشـــرين ينطلـــق الروائي 
المصري هشام الخشن في سرد أحدث رواياته 
”حدث في برلين“ التي تتناول مصائر الشعوب 
ومـــدى ارتباطهـــا بأفـــكار وقـــرارات قادتهـــا 
وزعمائهـــا، الذيـــن يـــرى المؤلـــف أن التاريخ 

خلدهم رغم طغيانهم وتناسى ضحاياهم.
ويؤسس المؤلف لهذه الفكرة منذ السطور 
األولـــى في المقدمـــة حيث كتب ”لو اســـترقنا 
السمع، ســـيأتينا من بعيد أنين ضحايا البشر 
عبـــر التاريخ، يشـــكون ظلـــم نظرائهـــم الذين 
اســـتظلوا بوجوبية ما اقترفوه من بشـــاعات.. 
ســـيؤرقنا األنين بعـــض الوقت، ثم ســـيخفت 
سريعا حين تحيل ذاكرتنا أولئك الضحايا إلى 

أرقام مسلسلة في مدونة الزمن“.
تبـــدأ أحـــداث الرواية مســـاء التاســـع من 
نوفمبـــر 1938 وهي الليلة المعروفة في ألمانيا 
باسم ”ليلة الكريستال“ والتي بدأت فيها موجة 

عنف ضد اليهود تحت حكم أدولف هتلر.
فـــي هـــذه الليلـــة تعـــرض صاحـــب متجر 
الرهونـــات اليهودي مائير وأســـرته لالعتداء، 
لكن جارهم ضابط الشـــرطة األلماني شـــميدت 
دافـــع عن األســـرة، وهو التعاطـــف الذي أفقده 

عمله الحقا.

ليليان وهيلدا ابنتا الجنرال شـــميدت هما 
بطلتا الروايـــة، إذ وقع االختيـــار على ليليان 
للعمل سكرتيرة لدى أحد كبار الضباط بجهاز 
األمـــن العـــام للرايخ، لكـــن بعد هزيمـــة هتلر 

تتحول إلى العمل في بنك.
تســـتمر األحـــداث وصـــوال إلـــى انقســـام 
ألمانيـــا وإقامـــة جدار برلين فـــي 1961 حينها 

تقرر الشقيقة الصغرى هيلدا االنتقال مع 
حبيبهـــا عازف الساكســـفون إلى ألمانيا 

الشرقية حيث ينتميان بأفكارهما.
ومن دون مجهود يستطيع القارئ أن 
يكتشـــف أن من بقت في ألمانيا الغربية 
طاردهـــا الماضي وعملها الســـابق في 
األمن العام، رغم أن عملها كان مكتبيا، 
ولـــم تقتـــرف أي جرم، فتهجـــر بلدها 
وتســـافر في رحلة شاقة عبر عدة دول 
إلى أن تســـتقر في مصر حيث تعيش 
مأســـاة جديدة تنجـــب خاللها طفلة 
خـــارج إطـــار الـــزواج، وتضطر إلى 

التخلي عنها.
أمـــا من اختارت ألمانيا الشـــرقية فلم تكن 
أســـعد حاال، إذ ســـلبها النظام زوجها وانتزع 
منها ابنتها الوحيدة ثـــم ألقاها في دار رعاية 

أيتام لتنشأ وحيدة.
وبعـــد رحلـــة ســـرد تتجـــاوز النصف قرن 
يجمـــع المؤلـــف بين ابنتـــي ليليـــان وهيلدا، 

إذ تركـــت لهما الشـــقيقتان إرثا جلـــب عليهما 
المشاكل وأعاد فتح ملفات الماضي الذي يأبى 

أن يموت.
الرواية الصادرة عـــن مكتبة الدار العربية 
للكتـــاب فـــي 231 صفحـــة من القطـــع الصغير 
هـــي السادســـة لمؤلفهـــا المهنـــدس المدني 
هشـــام الخشـــن الذي أصدر أيضا مجموعتين 

قصصيتين في 2010 و2013.
ورغـــم أن الرواية تدور 
أغلـــب أحداثها فـــي أوروبا 
إال القليـــل منها فـــي مصر، 
ال يشـــعر القـــارئ بأي حاجز 
نفســـي أو مكاني بينه وبين 
تعمـــد  إذ  العمـــل،  شـــخوص 
المؤلـــف التركيز على الشـــق 
التـــي  والمآســـي  اإلنســـاني 
أينمـــا  األبطـــال  لهـــا  تعـــرض 

وجدوا.
وبقـــدر ما تلـــوح للقارئ من 
تعاطف  مالمـــح  الســـطور  بيـــن 
للمؤلـــف مع اليهود وما عانوه في معســـكرات 
النازيـــة، تتجلى موهبة المؤلـــف ومهارته في 
رســـم صورة أكبر للتاريخ حتـــى يمكن قراءته 
بوضـــوح، فيتبيـــن أن كال الطرفيـــن األلماني 
واليهودي كانا ضحية على حد ســـواء لزعماء 
قادوا العالم نحو الهالك من أجل مجد شخصي 

لكن ”التاريخ صنيعة حّكائه“ كما أورد المؤلف 
في بداية الرواية.

ويطرح الخشـــن في نهاية روايته تســـاؤال 
على لســـان إحدى االبنتين ليدعـــم فكرته التي 
بنـــى عليها الرواية إذ تقـــول ”هل تم تعويض 
البولنديين والســـالفيين والغجر الذين قتلهم 
هتلر مع اليهـــود في أفرانه؟ هل ســـمع العالم 
صـــوت أنيـــن هؤالء، مثلما ســـمع عن مأســـاة 
اليهـــود؟ هـــل تم تعويـــض الهنـــود الحمر في 
أميـــركا، أو األرمـــن على ما تعرضـــوا إليه من 
مذابـــح على يـــد األتـــراك؟ ولعلي أســـألك هل 
اعترف األتـــراك بما فعلوا فـــي األرمن؟ ال أقلل 
بـــأي حال من فظاعة ما عانى منه اليهود تحت 
حكـــم الرايخ الثالـــث، ولكنني أشـــير لضحايا 
آخريـــن وبنفـــس الكثـــرة، لم تصل مأســـاتهم 
لمســـامع العالم كغيرهم. أو لنقل إن أصواتهم 
كانـــت خافتـــة، لم تؤثـــر بالدرجـــة الكافية في 

ضمائر البشر“.
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اب يتوارون خلف شخصياتهم والبارع من يحسن التخفي
ّ
الكت

رواية تحكي لنا ما نسيناه من مآسي الشعوب وطغاة التاريخ

[ الروائي سعيد سالم: كتابة الرواية كالهندسة الكيميائية
عرفت اإلســــــكندرية كمدينة جامعة، فيها متازجت األعراق على مر تاريخها الضارب في 
القــــــدم، وخلقت مجتمعها اخلاص املكون من عدة جنســــــيات وثقافات من يهود ويونانيني 
ــــــني وغيرهم، ما جعلها مدينة كوزموبوليتانية، شــــــهدت حراكا ثقافيا هاما خاصة  ومصري
في ما يعنى باألدب. وفيما يلي حوار مع الكاتب ســــــعيد ســــــالم، الذي يعد واحدا من أهم 

كتاب اإلسكندرية، في حديث عن مدينته وجتربته األدبية فيها وعنها.

أكتب كما أحب وعما أحب

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

الشرطة واإلرث 

الشعبي
} القاهــرة - ”إغراء السلطة المطلقة، ومسار 
العنـــف في عالقـــة الشـــرطة بالمواطـــن عبر 
التاريـــخ“، هو محـــور كتاب الباحثة بســـمة 
عبدالعزيز، الصادر أخيـــرا عن دار صفصافة 
للنشـــر. وتنطلـــق الباحثة من نقطـــة مبدئية 
مفادها أن عالقة الشـــرطة بالمواطن المصري 
كانـــت ذات يوم غيـــر بعيد عالقـــة طبيعية ال 
يحفهـــا قـــدر هائل مـــن العنف، ثم وألســـباب 
كثيرة بعضهـــا اجتماعي وبعضها سياســـي 
قد  واقتصادي؛ فإن هذه العالقـــة ”الطبيعية“ 

تبدلت،.
وترى الباحثة 

أن الذاكرة الشعبية 
تحتفظ بمفردات القهر 

والعنف الناتجة عن 
توتر عالقتها بأجهزة 

السلطة مهما طال 
الوقت، بل وتصنع 
منها إرثا تنقله من 

جيل إلى جيل، مهما 
اختلفت العصور 
واختلف الحاكم 
وتبدلت األنظمة.

} تجاهلت الرواية السياسية العربية 
حتى اآلن شخصية المخبر، التي أفرزتها 
الدولة األمنية، وتنامى دورها مع هيمنة 
السلطة على المجال العام. خطورة هذه 

الشخصية ال تكمن في دورها الذي تلعبه 
وحسب، بل من قدرتها على تضليلنا 

والتخفي وراء أقنعة كثيرة، فهي تعيش 
بيننا وتراقب حركاتنا وأقوالنا دون أن 

نعرف حقيقتها، وأي خطر تمّثله على 
حياتنا.

الخوف الذي باتت تزرعه في نفوس 
الناس، جعلت العبارة الشعبية المعروفة 
”للحطيان آذان“ هي التعبير الحقيقي عن 
هذا الواقع. وعلى الرغم من أن شخصية 

المخبر هي جزء من مشهد الحياة 
السياسية، إال أن الرواية السياسية لم 
تلتفت إلى الدور الخطير الذي تلعبه، 
بسبب تركيز هذه الرواية على ثنائية 

الجالد والضحية، والجانب السياسي 
واإلنساني في الصراع الذي يدور بينهما.

لم يقتصر دور هذه الشخصية على 
الفضاء العام، بعد انتقالها إلى فضاء 

السجن، حيث تلجأ األجهزة األمنية إلى 
تجنيد من يضعف أمام سطوة إرهابها من 

المعتقلين السياسيين للعب هذا الدور، 
ما يجعل وجودها يشّكل كابوسا داخل 

هذا الفضاء الرهيب. لذلك فإن تجربة 
السجن السياسي التي حاولت روايات 
عربية كثيرة مقاربتها تجاهلت وجود 

هذه الشخصية، وحالة السقوط األخالقي 
واإلنساني الذي تمثله، أو الصراع 

النفسي العميق الذي يمكن أن تعيشه 
عندما تجد نفسها مكرهة على لعب هذا 

الدور.
في روايته الحياة في مكان آخر 
يستدعي الروائي التشيكي األصل 

والفرنسي الجنسية ميالن كونديرا هذه 
الشخصية كاشفا عن وضاعتها وحالة 

االحتقار التي تبديها شخصيات الرواية 
األخرى لها، لكن المفارقة العجيبة أن 

تسريبات حديثة كشفت عن أن كونديرا 
نفسه قد لعب دور هذه الشخصية خالل 
مرحلة شبابه عندما كان يعيش في بلده 

األول إبان الحكم الشيوعي لها.
لم تكن صفات االنحطاط األخالقي 

المالزمة لهذه الشخصية في الرواية، هي 
وحدها ما حاول كونديرا تمّثله وتمثيله، 

بل النهاية الدرامية التي انتهى إليها 
عالقته عندما قام أصدقاؤه بتحطيمه 

جسديا عقابا له، وكأن كونديرا أراد أن 
ينتقم من هذه الشخصية في محاولة 
للتحرر من هذه الشخصية التي ظلت 

تطارده في منفاه الباريسي، ومن ماضيه 
الذي يشعره باأللم والمرارة.

إن أثر شخصية المخبر التي أصبحت 
جزءا من الحياة اليومية، في عالم 

االستبداد تحّولت إلى رهاب حقيقي في 
المجتمع ال سيما ألي صوت معارض، 
وعندما تغفل الرواية السياسية هذه 

الشخصية، فإنها تصمت عن جانب أساس 
من معاناة الواقع السياسي واالجتماعي، 
وتأثيرها على عالقات المجتمع وقيمه، ما 

يخلق حالة من فقدان الثقة بين الجميع، 
وهذا أخطر ما في هذه الظاهرة، التي 

تسعى السلطة إلى تكريسها.

مفيد نجم

ة ة ة {

كاتب سوري

الغائب في الرواية

تقدم الفنانة التشـــكيلية العراقية شيماء زيدان في فضاء املركز الثقافي امللكي باألردن هذه 

األيام معرضها الفني األول بعنوان {بالد ما بني النهرين}.

يناقـــش الكاتب املصري حســـام العادلـــي روايته {أيـــام الخريف} الصادرة عن الـــدار املصرية 

اللبنانية، وذلك مساء األربعاء، في مكتبة {ديوان} بالزمالك.

فـــي البدايـــات كان الكاتب مفتونا 

بالفانتازيا، فلما تخلص من فتنتها 

افتتـــن بالصوفيـــة، فظهـــرت فـــي 

أكثر من رواية له

 ◄

كال الطرفيـــن األلمانـــي واليهودي 

كانا ضحيـــة على حد ســـواء لزعماء 

قـــادوا العالم نحـــو الهالك من أجل 

مجد شخصي

 ◄



نضال قوشحة

تتابع المؤسسة العامة للسينما  } دمشــق – 
في ســـوريا، عمليات تصويـــر فيلمها األحدث 
”نجمة الصبـــح“ تأليف ســـماح القتال وجود 
ســـعيد، والذي يقوم بإخراجه جود سعيد في 
ســـابع تعاون مع المؤسســـة العامة للسينما، 
بعـــد أفالم ”مـــرة أخرى“، ”صديقـــي األخير“، 
”بانتظـــار الخريـــف“، ”مطر حمـــص“، ”رجل 

وثالثة أيام“ و“درب السما“.
ويصـــّور الفيلـــم فـــي العديد مـــن األماكن 
الســـورية، منها مناطـــق ريفية فـــي محافظة 
الالذقيـــة، حيث الجبـــال العاليـــة الخضراء، 
كما ســـيتم تصوير جزء مـــن العمل في منطقة 
دومـــا، وفي عدد من األنفاق التي وجدت هناك 
والتـــي تحمل مقاربة مكانية عن جزء من مكان 

مفترض يقتضيه سير األحداث في الفيلم.
وتدور حاليا عجلة اإلنتاج سريعا لتصوير 
الفيلم الذي يفتـــرض أن يكون جاهزا للعرض 
قبـــل نهايـــة العام الجـــاري، ليقـــّدم الحقا في 
سلســـلة عروض محلية ودولية، فرغم تقلبات 
الطقس في منطقة جبال صلنفة التي تســـببت 
فـــي أكثر من مناســـبة فـــي تأخيـــر التصوير 
لســـاعات طويلة، فإن الطاقم الفني القائم على 
العمل استطاع بخبرته التغلب على الكثير من 
المصاعب التي واجهت مســـار تصويره فقّدم 

حلوال آنية وســـريعة اســـتطاع معهـــا تجاوز 
العديـــد من العثرات، كحالة الطقس المتغيرة، 
ووعـــورة أماكن التصويـــر، وصوال إلى فقدان 
بعـــض الخدمـــات الضرورية فـــي العديد من 

األماكن.
ويتنـــاول فيلـــم ”نجمـــة الصبـــح“ الزمن 
الحالي في ســـوريا، تحديدا عام 2013، والزمن 
المـــأزوم الذي كانت تعيشـــه البـــالد في تلك 
الفتـــرة المضطربـــة، مـــن حيث فقـــدان األمن 
والمخاطر الحياتية التي كانت تحيط بالناس 
في كل األماكن على امتداد الوطن ومنعكسات 
ذلـــك على حياة النـــاس ومصائرهم، وبالتالي 
أحالمهـــم وتطلعاتهـــم لغد مأمـــول، كما يقّدم 
حاالت مـــن الرغبة فـــي بناء مســـتقبل هادئ 
لمشاريع حب، ســـتظهر الحقا لدى العديد من 

شخصيات الفيلم.
ويحظى المـــكان في الفيلم بدور حاســـم، 
فالقصص التي يقّدمها تتناول حياة مجموعة 

مـــن النســـوة اللواتي تعرضـــن للخطف على 
أيدي مجموعات متطرفة مسلحة، ويقّدم خالل 
زمنه، تفاصيل عن المخاطـــر والصعاب التي 
واجهـــت هؤالء فـــي تلك الفتـــرة العصيبة من 
حياتهّن، وكيف استطعن مقاومة هذه الظروف 

الطارئة، والوصول إلى ضفة النجاة.
كما يقـــف الفيلـــم مطوال عند حـــاالت من 
الحب التي نشـــأت وتجّذرت، رغـــم حالة األلم 
والقســـوة التـــي يعاني منها النـــاس حينها، 
وكيف اســـتطاع البعض من الناجين الوصول 

بأحالمهم إلى بر األمان.

ضمـــن هذه الجدلية بيـــن الحب والخوف، 
وبين التضحيـــة والفزع، تـــدور رحى الحياة 
لتقّدم نماذج بشرية عاشت رغم قسوة الواقع، 
بعضا من بصيـــص األمل واســـتنارت به في 
طريـــق وصولها إلـــى أبعد نقطـــة ممكنة في 

المحتمل من العيش.
وفي الفيلم حكايات عن الوجع اإلنســـاني 
الذي يعترض حياة عدد من النسوة وأهاليهّن، 
ومـــرارة العيش فـــي هذا النفـــق الموجع من 
التحديات الـــذي تفرضه  ظروف حرب طاحنة 
تـــدور بين أطـــراف عديدة، ال يدفـــع ثمنها إّال 

المواطن العادي الضعيف والمستلب أمامها، 
والـــذي ال يمكنـــه إّال أن يكون حجـــرا صغيرا 

يدور في رحاها.
كما يقّدم الفيلم شخصية ماضوية، توّقف 
الزمن بالنســـبة إليها عند المطرب عبدالحليم 
حافظ، هو يســـمى باســـمه ويعيش في حياته 
الشـــخصية مندمجـــا معها فـــي أدق تفاصيل 
حياته، ويؤدي الشـــخصية فـــي الفيلم الفنان 
كرم الشـــعراني في تعاون متجدد له مع جود 

سعيد.
ويشـــارك في الفيلـــم نخبة مـــن الممثلين 
الســـوريين الذيـــن حّققـــوا مكانـــة مميزة في 
منصـــة الفن الســـوري عموما، فبطـــال الفيلم 
همـــا محمـــد األحمد، الذي شـــارك مـــع جود 
ســـعيد مجـــددا، بعـــد فيلمي ”مطـــر حمص“ 
الـــذي ما زال يعرض في  و“رجل وثالثة أيام“ 
بعـــض المهرجانات حتـــى اآلن، وكذلك الفنان 
الشـــاب لجين إســـماعيل، الذي يقـــّدم في هذا 
الفيلم دورا مركبا، بعد نجاح دوره السابق في 
فيلم ”رد القضاء“ مع المخرج نجدة إسماعيل 

أنزور.
ويشـــارك في الفيلم أيضا الفنان حســـين 
عباس، في تجربته الثانية له مع ســـعيد، بعد 
”مطـــر حمص“ الذي لعب فيـــه دور القس الذي 
يحافظ على الكنيســـة في حـــي حمصي قديم، 
كمـــا يقّدم الفيلـــم العديد من الطاقـــات الفنية 
الهامـــة على غرار: رنا جمول، نســـرين فندي، 
رســـل الحســـين، عال ســـعيد، نادر عبدالحي، 
علياء سعيد، يوسف المقبل، مأمون الخطيب، 

سارة صدقي، ناديا صدقي وغيرهم.

سارة محمد

أصبحـــت إحـــدى الطـــرق التي  } القاهــرة – 
يحاول مـــن خاللهـــا المنتجون إعـــادة إحياء 
الســـينما المصريـــة، االعتمـــاد علـــى الفـــرق 
الســـينمائية الثنائية والثالثيـــة، والتي طالما 
حملـــت على عاتقها جـــذب الجمهور، وصنعت 
شـــعبية ألصحابها استمرت لســـنوات طويلة 

وحّققت نجاحا باهرا في الكثير من األحيان.
بدايـــة مـــن فـــؤاد المهنـــدس وعبدالمنعم 
مدبولي، وثالثي أضواء المســـرح، سمير غانم 

وجورج ســـيدهم والضيف أحمد، وثنائية فريد 
شـــوقي ومحمود المليجي، ونهايـــة بالثالثي 
الكوميدي شـــيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد، 
نجـــح هؤالء النجوم فـــي صناعة تميمة جعلت 
ألعمالهـــم بريقـــا مميـــزا بعدمـــا شـــكل حجم 
التوافـــق في التمثيـــل والتفاهم بيـــن األبطال 

تفاعال كيميائيا حقق نجاحا جماهيريا.
وبحث البعض من صناع الســـينما مؤخرا 
عـــن فكرة إلعادة تلك الفرق التمثيلية كوســـيلة 
ترويجيـــة جديـــدة، يمكـــن بهـــا لفـــت انتباه 
الجمهـــور الـــذي أخـــذ ينصرف نحـــو متابعة 
األعمـــال الدراميـــة، وجـــاءت الفكـــرة من رحم 
نجاحات حّققهـــا أصحابها، فحاول المنتجون 
توظيفهـــا واســـتثمارها، دون إدراك أنها قد ال 
تستمر طويال، وظهرت موجة من األعمال التي 
يتكـــّرر فيها بعض النجـــوم، باعتبارها توليفة 

مضمونة النجاح، ولو مؤقتا.

3 وجوه كوميدية

الـــذي جمع بين  قـــّدم فيلم ”نـــورت مصر“ 
أبطالـــه بيومـــي فـــؤاد ومحمد ثروت وهشـــام 
إســـماعيل، وهـــم المصنفون بكونهـــم نجوما 
مساعدين لألبطال الرئيسيين في أي عمل فني، 
أحد تلك األعمـــال التي رأت في الثالثة وجوها 
كوميدية ناجحة، صنـــع كل منهم جمهورا عبر 

لمساته الساخرة.
وحاول صناع ”نورت مصر“ التغاضي على 
القصة المكررة واإلخراج المتوسط والتصوير 
غيـــر الجذاب باســـتثمار وجـــود الثالثي الذي 
يـــكاد يصبح تيارا جديدا على الســـاحة الفنية 
قد يثمـــر إبداعات كوميدية تخـــرج منه وتعيد 
األذهـــان إلى الفـــرق الكوميديـــة القديمة التي 
تربـــى عليها قطاع مـــن الجمهور فـــي العقود 

الماضية.

والقصة التي جـــاء بها فيلم ”نورت مصر“ 
ليســـت غريبة علـــى الجمهور، حيـــث الصديق 
”الحريص ماديـــا“ والعائد من الخارج وأصبح 
مطمعا ألصدقائه الذين يعيشون أوضاعا مادية 
الفنان  تعيســـة، ويجســـد شـــخصية ”العائد“ 

بيومي فؤاد.
وحاول مؤلف الفيلم وليد يوســـف، التأكيد 
علـــى فكـــرة الصداقـــة ومضمونهـــا وكشـــف 
محاوالت كل صديق اجتـــذاب صديقه ”حامد“ 
الـــذي يلعـــب دوره الفنان بيومي فـــؤاد للفوز 
بصفقـــة مالية معه، فأحدهما ”هاشـــم“ ويلعب 
دوره الفنـــان محمـــد ثـــروت، ُفصل مـــن عمله 
بإحدى شـــركات االتصاالت ويعيش عالة على 
زوجتـــه التي تنقذ حياتهمـــا ببعض ما تصنع 

داخل المنزل.
ويجسد هشام إســـماعيل شخصية ”علي“ 
منـــدوب المبيعات الذي يحـــاول والد زوجته، 
ويلعـــب دوره الفنـــان أحمـــد حـــالوة التقليل 
مـــن شـــأنه ويدفعه إلى االســـتفادة مـــن عودة 
صديقـــه مـــن الكويت ومشـــاركته فـــي عدد من 
مشـــروعاته التـــي يحلم بتنفيذهـــا، وهنا تبدأ 
رحلة الصديقين في اإليقاع بـ“حامد“، لكن ذكاء 

األخير يجعله أكثر حرصا.
وهـــذه التوليفة التي صنع منها العمل كان 
من الممكن أن تصنع مســـارا كوميديا ثريا في 
األحداث، لكن مؤلف الفيلم اهتم بوجود الثالثي 
الكوميدي على حساب صناعة الكوميديا ذاتها، 
ما تســـبب في فجوة درامية وغياب شبه كامل 

للكوميديا التي انتظرها جمهور الفيلم.
ورغـــم أن البطل الرئيســـي بيومي فؤاد، له 
رصيد وفير من األداء الكوميدي، لكن شخصية 
”حامـــد“ التـــي قدمهـــا جـــاءت باهتـــة وتحمل 
محاوالت افتعال للكوميديا عن طريق تعبيرات 
الوجه واالعتماد علـــى بعض العبارات الجادة 

التي تهدف إلى صناعة الضحك.
ومـــع أن األســـلوب الـــذي اتبعه فـــؤاد في 
تجسيده لهذه الشـــخصية واألداء الجاد الذي 
يهدف من ورائه إلى االبتســـامة، هو األسلوب 
الـــذي يعتمد عليه بعض النجـــوم األجانب في 

تقديم أدوارهم، إّال أن طريقة الســـرد التي بني 
بها العمل لم تسهم في ذلك الهدف من األساس، 
وجاءت جميعها مفتعلة وشـــديدة المبالغة في 

محاوالت صناعة الضحك.
وكشـــف الفيلم عن منظـــور أن صناعة فيلم 
مبنـــي على نجوم ثالثة قـــد يصنعون تواصال 
خاصـــا يجذب الجمهور، وحـــده ال يكفي لعمل 
فيلم ناجح ومتكامل، فمساحة األدوار والكتابة 
واألدوات التمثيلية باتت أساســـية لنجاح أي 

عمل، حتى وإن كان الممثلون نجوما كبارا.
ولم يحّقق الثالثي شـــيكو وفهمي وهشام، 
النجـــاح الكبيـــر خـــالل الســـنوات الماضيـــة 
بقدرتهـــم علـــى التفاهم فقط، لكـــن بتقديم لغة 
كوميديـــة جديدة تتناســـب مع الجيـــل الحالي 
من الشـــباب، وصناعة أفكار تبدو في ظاهرها 
بسيطة، لكن عدم تناولها من قبل أضفى عليها 

نجاحا أكبر.

ثروت االستثناء

بعيـــدا عن الموهبـــة التي يمتلكها هشـــام 
إســـماعيل ومحمد ثـــروت، إّال أن صنـــاع فيلم 
”نـــورت مصـــر“ لـــم يدركـــوا أن النجميـــن في 
طريقهمـــا إلى االنهيار الســـريع والقضاء على 
نجوميتهما بشكل أســـرع، فاألول يحالفه سوء 
اختيار أعماله وأضحـــى أداؤه نمطيا إلى حد 
كبير، بالرغم من تخلصه من شـــخصية ”فّزاع� 
الشهيرة التي قّدمها في مسلسل ”الكبير“ أمام 

الفنان أحمد مكي.
أمـــا محمد ثروت فقد بات عمودا أساســـيا 
في تركيبة الكثير من األفالم الكوميدية مؤخرا، 
فـــي محاولـــة للمزيد من الشـــهرة والمكســـب 
الجماهيـــري، وعليه أن يســـتفيد من إمكانياته 
ويقوم بتطوير مهاراته حرصا على مســـتقبله 

الفني.
ويعد محمد ثروت الوحيد بين هذا الثالثي 
الـــذي يمكـــن أن يخرج من مـــأزق التكرار، بعد 
أن بات بيومي فؤاد مســـتهلكا بســـبب الظهور 
المتكـــرر في الكثيـــر من األعمال، كذلك هشـــام 

إســـماعيل الـــذي يحتـــاج مراجعـــة وتقييمـــا 
ألعماله.

ولـــدى ثـــروت فرصـــة جيـــدة للمزيـــد من 
االنتشـــار، ألنه يمتلك شخصية تمثيلية مميزة 
على مســـتوى الشـــكل ونبـــرة الصـــوت الذي 
يجعلـــه صاحـــب أداء مختلفـــا عن غيـــره من 
نجوم الكوميديا الحاليين، يضاف إلى ذلك أنه 
أصبح محمال بخبـــرة تجارب العمل مع الكبار 
والشباب، وسبق أن شارك مع الفنان عادل إمام 
في مسلســـلي ”عفاريت عدلـــي عالم“ و“مأمون 

وشركاه“.
واألهـــم عند الجمع بين عـــدد من الممثلين 
الناجحيـــن لتقديم عمل مشـــترك أن تتناســـب 
مهـــارات كل نجم مع الممثل اآلخـــر وتكمل ما 
يفتقده، وظهرت تلك المعضلة كسبب آخر لعدم 
نجاح تركيبـــة فيلم ”نورت مصـــر“، فاختالف 
األداء الكبيـــر بين النجـــوم الثالثة خلق فجوة 
في التمثيل، وتحـــول األداء بينهم من التكامل 

إلى التنافس للفوز بلقب نجم الفيلم األول.
وما لم ينتبه إليه صناع الســـينما في مصر 
أن خلـــق فـــرق تمثيلية ال يكفـــي دون االهتمام 
المســـتوى  وتحســـين  والفكـــرة  بالمضمـــون 
التقنـــي، لتبقى هذه الصناعة أثيرة للمكســـب 
السريع، وتتمكن من العودة إلى ما كانت عليه، 
ألن المنافسة أصبحت محتدمة، وثمة محاوالت 
عربية حثيثة لتطوير هـــذه الصناعة، ما يضع 
على عاتق الســـينما في مصر حمال ثقيال، ومن 
الضـــروري البحـــث عن وســـيلة لتخفيفه، ولن 
يكون هناك باب أفضل من االهتمام بالمستوى 
الفنـــي إلى جانـــب صناعـــة مواهـــب جديدة، 

تتجاوز فكرة الثنائيات والثالثيات.

سينما

بات صناع الســــــينما في مصر يبحثون عن طرق إنعاش الفن الســــــابع من كبوته بعدما 
ــــــر من اجلمهور وبعض النجوم عنه، واختار  ــــــه حالة ترهل نتيجة لعزوف قطاع كبي أصابت

ممثلون حتقيق أمجادهم الشخصية في العمل الدرامي بدال من األفالم.

يواصل املخرج الســــــوري جود ســــــعيد تصوير أحدث أفالمه ”جنمة الصبح“ في محافظة 
الالذقية، في سابع تعاون له مع املؤسسة العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة السورية، 

والذي من املنتظر أن يكون جاهزا للعرض اجلماهيري قبل نهاية العام اجلاري.

فكرة الفرق الثالثية ال تكفي إلعادة السينما المصرية إلى مكانتها
[ {نورت مصر} نموذج الستثمار نجاحات منفردة لن تستمر طويال  [ االهتمام المفرط بالثالثيات الكوميدية يربك الكوميديا ذاتها

حكاية نمطية سباق داخل السباق

اختـــالف األداء الكبيـــر بين النجوم 

الثالثـــة في الفيلم خلـــق فجوة في 

التمثيل، وتحـــول األداء بينهم من 

التكامل إلى التنافس

 ◄

القصـــص التـــي يقدمهـــا الفيلـــم 

تتناول حياة مجموعة من النســـوة 

اللواتي تعرضن للخطف على أيدي 

مجموعات متطرفة مسلحة

 ◄
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{نورت مصر} اعتمـــد على بيومي 

وهشـــام  ثـــروت  ومحمـــد  فـــؤاد 

إســـماعيل فاصطـــدم بنمطيـــة 

القصة وضعف المستوى

\

يجهـــز النجم املصري أحمد عـــز للبدء في تصوير فيلمه الجديد {املمر} للمخرج شـــريف عرفة، 

مطلع سبتمبر املقبل، ليكون جاهزا للعرض في يناير 2019.

{هليكوبتر إبال}  قررت الشركة املنتجة للفيلم الجديد للنجمة البوليوودية كاجول واملعنون بـ

تقديم عرضه بالصاالت العاملية من 14 سبتمبر املقبل إلى السابع منه.

دراما موجعة عن الحرب وويالتها

{نجمة الصبح}.. بين الحب والخوف تستمر الحياة في سوريا



صابر بليدي

} اجلزائــر - ال يـــزال انفـــراد محافظة تيزي 
وزو للموســـم العاشـــر على التوالـــي بنتائج 
النجاح في شهادة الباكالوريا الجزائرية يثير 
الجـــدل واالســـتفهام في أوســـاط المختصين 
وحتـــى الرأي العـــام المحلي، ففيمـــا يعتبره 
البعـــض نموذجـــا يتوجب تثمينـــه وتعميمه 
على المحافظات األخرى للنهوض بالمنظومة 
التربويـــة فـــي البـــالد، يذهب البعـــض اآلخر 
إلى التشـــكيك والطعن فـــي مصداقية النتائج 
ويغمـــزون ناحيـــة مقاربـــة تهـــدف إلـــى دفع 
مشروع التعليم األمازيغي الشامل إلى واجهة 

منظومة التعليم في الجزائر.
وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة فـــي الجزائـــر 
أن تصّدر محافظة تيزي وزو، وهي  لـ“العرب“ 
عاصمة منطقـــة القبائل، لالئحـــة النجاح في 
شـــهادة الباكالوريا ينطوي على عدة مخاطر 
حول مصداقية االمتحانات وطرق سيرها بما 
يمّكن العنصر األمازيغي من التفوق وصناعة 
نخبـــة تضطلع بقيـــادة مســـتقبل البالد بغية 
الوصـــول إلى فرض التعليم األمازيغي كثقافة 

وتاريخ ومشروع مجتمعي.

وأضافت ”المنطقـــة تحظى بدالل زائد من 
طرف الســـلطة الحاليـــة التـــي ال تتوانى في 
مهادنة ســـكانها ألنها تريد ســـلما واستقرارا 
حتى ولو كان مغشوشا أو على حساب جهات 
أخـــرى من البالد، ولذلك صـــارت رهينة حراك 
محلـــي اســـتطاع فـــرض منطقه علـــى الدولة 
وتصـــدر محافظـــة تيزي وزو لنتائج شـــهادة 
الباكالوريا للموســـم العاشـــر علـــى التوالي، 
هو رســـالة غزل ال تعكس حقيقة الشهادة وال 

الجهود المبذولة في قطاع التربية“.
ولفتت إلى أن ”المنطقة وسكانها يحظون 
بمفاضلـــة الفتـــة من طـــرف الســـلطة التي ال 
تتوانـــى عـــن تلبيـــة مطالبها وأكثـــر، وحتى 
على حســـاب جهات أخرى ممـــا كرس جهوية 
مفضوحة في البالد، لم تسلم منها حتى نتائج 

شهادة الباكالوريا“.
وذهبـــت إلـــى أن كل الفاعليـــن والقائمين 
على شـــؤون القطاع يجمعـــون على تقديم كل 

الجهـــود الالزمة لطـــالب االمتحانات من أجل 
تحقيـــق التفوق، حتى ولو كان بوســـائل غير 
مشـــروعة، كالغش والتســـاهل وحتـــى تقديم 
إجابـــات نموذجية وعندهـــا تصبح العالمات 

النهائية مجرد تحصيل حاصل.
ويذهـــب المفتـــش وأســـتاذ البيداغوجيا 
في المدرســـة العليا لألســـاتذة رابح األصقع 
فـــي تصريح لـ“العرب“ إلى أن نتائج شـــهادة 
الباكالوريا الجزائريـــة وتميز محافظة تيزي 
وزو، همـــا نتيجـــة طبيعيـــة وآليـــة لجهـــود 
متضافرة فـــي المجتمع المحلي القبائلي، وال 
يتوجـــب إغفال دور المجتمـــع المدني ونظام 
”تاجماعـــت“ (ســـلطة الجماعة فـــي الحي أو 
القريـــة) في إيالء األهميـــة القصوى لمكونات 
الفعـــل التربوي من المرفـــق والنقل واإلطعام 

إلى الطالب واألساتذة والوسائل.
وأضـــاف ”مـــن خـــالل مهامـــي التفقديـــة 
وعملي الميدانـــي في المؤسســـات التربوية 
لمســـت العديـــد مـــن الفـــوارق المهنيـــة بين 
مؤسســـات المحافظة ومؤسسات المحافظات 
األخرى، فالجدية وااللتزام بالرسالة التربوية 
والتعليمية يتم تكريســـهما فـــي هذا الميدان، 
من خالل إبداع متواصل وعمل مستمر، وهناك 
إجمـــاع لدى الطواقم اإلداريـــة والبيداغوجية 

والمجتمع على تحقيق الصدارة“.
وســـرد المتحدث عدة وقائـــع تكرس إرادة 
تحويـــل المؤسســـات التربويـــة إلـــى أقطاب 
رســـالية كما هو الشـــأن بالنسبة للمؤسسات 
الثقافية والعلمية األخرى، ففي محافظة تيزي 
وزو تعمـــل النخـــب من الطالب فـــي المرحلة 
المتوسطة أو الثانوية على صنع وإنتاج الفعل 
الثقافي والحراك االجتماعي باستمرار، عكس 
االكتفاء بالمناسبات والمظاهر الفلكلورية في 
محافظات أخرى، وفيها تصنع المالمح األولى 

للنخبة واإلبداع بمختلف المجاالت.
وذكر األصقع أنه ”في المدرسة المتوسطة 
بمولود فرعون في وســـط مدينـــة تيزي وزو، 
أســـندت مهمة وضع مخطـــط عمراني إلحدى 
بنايات المؤسســـة إلـــى مهنـــدس كان طالبا 
فيها، وألنه أراد رد الجميل لمؤسسته األولى، 
فقد وضـــع تصميما معماريـــا إبداعيا فريدا، 
يرمـــز إلى مولـــود فرعون كمؤسســـة تربوية 
وشخصية رمزية في الجزائر ومنطقة القبائل، 
عاش مناضال وأديبا ألجل الهوية األمازيغية“.
وتابع ”في مؤسسة أخرى، قادني مديرها 
إلـــى معاينـــة معـــرض تحسيســـي لمحاربة 
المخـــدرات واآلفات االجتماعية، فاعتقدت كما 
جرت عليه العادة أن يكون في إحدى الصاالت، 

إال أنني وجـــدت المعرض بدورات المياه، ألن 
إدارة المؤسســـة أرادت أن تخاطـــب الطـــالب 
خـــارج المعهد، وفي المكان الذي يختلون فيه 
بأنفسهم لقضاء حاجاتهم وللتدخين وأشياء 
األخـــرى، مـــن أجـــل مخاطبـــة ضمائرهم في 
صمت، وتحقيق مغزى الحملة التحسيسية“.

وفي نفس السياق ذهب اإلعالمي والروائي 
عبدالرزاق بوكبة، بشـــأن الجـــدل المثار حول 
نتائج شهادة البكالوريا بمحافظة تيزي وزو، 
إلـــى القول ”لن أنخرط في مســـعى التشـــكيك 
بكون والية تيزي وزو جديرة بالمرتبة األولى 
في نسبة النجاح في شـــهادة الباكالوريا منذ 
ســـنوات طويلة، خوفا من الوقوع في التجني 
المجانـــي في ظـــل افتقادي لحقائـــق ووثائق 

دارسة ومدروسة“.
ودعا في أحد أعمدته الموسومة بـ“فنجان 
وزارة التربية إلى دراســـة العوامل  ســـاخن“ 
الموضوعيـــة التـــي أدت بهـــذه الواليـــة إلى 
الصدارة الوطنية في هذا االستحقاق التربوي، 
ثم إلى العمل على توفيرها بالواليات الســـبع 

واألربعين األخرى ليصبح التفوق معمما.
وقال ”إذا كان الطالب الجزائري في تيزي 
وزو قـــادرا علـــى تحقيق هذا التفـــوق الالفت 
لالنتبـــاه رغـــم المنظومة التربويـــة المعّربة، 
وهـــو المتكلم والمفكر والحالـــم باألمازيغية، 
فـــإن إمكانيـــة أن يتفـــوق نظيـــره أيضـــا في 

الواليات الناطقـــة بالعربية تصبح قائمة جّدا 
إذا توفرت له العوامل نفسها“.

وتســـاءل عمـــا إذا كان األمر يتعلق بجدية 
الهيئـــة المديـــرة للمؤسســـات التربويـــة في 
تيزي وزو أم بجودة هيئة التدريس أم بحسن 
الخدمات المدرسية أم بهذه العوامل مجتمعة، 
فما المانع إذن من تعميمها وطنيا حتى نحقق 
ما يمكن أن نسميها بـ“العدالة التربوية“؟

وأشـــار إلـــى أنـــه ”إذا كان األمـــر يتعلق 
بطبيعـــة المجتمـــع المدنـــي فـــي الوالية، وال 
أقـــول المنطقة ألن بجاية والبويرة ال تحظيان 
بالنتائج نفسها، حيث منظومة أولياء التالميذ 
فـــي تيـــزي وزو، تختلـــف من حيـــث حرصها 
ومواكبتهـــا ومتابعتها ومراقبتها ومرافقتها، 
فتصبح مواجهة بقية الواليات بهذه الحقيقة 

أمرا واجبا، حتى تتحمل مسؤوليتها“.
وأكـــد أن ”التعتيـــم الذي تمارســـه وزارة 
التربية في تبرير عوامل االحتفاظ بالصدارة، 
عـــوض أن يخلـــق روح التنافـــس بين واليات 

الجمهوريـــة، فإنـــه ســـيخلق روح التباغض، 
فتطفو على الســـطح التهم بالغش واالنحياز 
والعنصريـــة، خاصة وأن األمـــر يتعلق بجيل 
سيتولى مســـتقبلنا، وال ينبغي أن نفخخ هذا 
المستقبل مســـبقا، مثلما فعلنا مع حاضرنا، 

الذي كان مستقبال عام 1962“.
وفـــي تحذيـــر مبطـــن حـــذر مما أســـماه 
بـ“الخيانـــة ليســـت أن نبيع البـــالد لألجنبي 
فقـــط، بـــل هـــي أيضـــا أن نشـــتري الســـلم 
االجتماعـــي المؤقت، على حســـاب الرهانات 
الوطنيـــة الدائمة“، في إشـــارة إلـــى التالعب 

بالشهادات من أجل أغراض ربحية.
ويـــرى المفتش واألســـتاذ الجامعي رابح 
األصقـــع أن ”هذه النتائج هي تحصيل إجماع 
الفاعلين والمجتمع بالمحافظة، وهي تجسيد 
لروح المبـــادرة التي فتحتهـــا وزارة التربية 
عبر منشور رسمي لما يعرف بالنشاط الصفي 
والالصفي، من أجل خلـــق تكامل بين أطراف 
المعادلة التربوية وتنميـــة القدرات اإلبداعية 
للطـــالب وتفجيـــر طاقاتهـــم الكامنـــة، فليس 
غريبـــا أن تجـــد صالة أو مرفقا بمؤسســـة ما 
في هذه المحافظة تحمل اسم طالب أو أستاذ 
وحتى حاجـــب، تكريما له على جهد أو إبداع، 
بفضل مبادرة الطواقم المديرة والمسيرة، ما 
يكرس روح المبـــادرة المفقودة في الكثير من 

المحافظات“.
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تعليم
{ال بد من تفعيل دور المدرس داخل المدارس، واالحترام المتبادل هو أســـاس انضباط ونجاح 

المنظومة التعليمية. والمدرس يجب أن يغير نظرة الطالب له بتميز أدائه}.

محمد عطية
مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة

{الطعن في نتائج االمتحانات الرسمية وخاصة الباكالوريا غير وارد ألن البروتوكول المعمول به 

داخل مراكز اإلصالح يضمن حيادية العملية}.
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وزيرة التربية في اجلزائر
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[ تلميحات بتواطؤ لدفع مشروع التعليم األمازيغي إلى الواجهة  [ نجاعة أطراف المنظومة التربوية سر النجاح الالفت

انفراد تيزي وزو بنتائج الباكالوريا الجزائرية يثير الشكوك حول مصداقيتها

نتائج تثير االنتباه

رابح األصقع:

النتائج تجسيد لروح 

المبادرة التي فتحتها وزارة 

التربية عبر منشور رسمي

ــــــى إحراج الفاعلني في  ــــــزي وزو بنتائج امتحانات الباكالوريا إل أدى انفــــــراد محافظة تي
ــــــاب النقاش على مصراعيه أمــــــام تأويالت كثيرة  ــــــة في اجلزائر وفتح ب املنظومــــــة التربوي
ــــــم األمازيغي إلى الواجهة، فيما  أرجعها البعض إلى مخطط يروم الدفع مبشــــــروع التعلي
يؤكد معارضون لهذا الطرح أن ســــــّر النجاح يعود إلى جناعة القائمني على قطاع التعليم 

بهذه احملافظة.     

مـي أشرف

} القاهــرة - انتهى ماراثون الثانوية العامة 
الطويـــل فـــي الـــدول العربيـــة (الباكالوريا)، 
وجـــاءت المرحلـــة الصعبـــة المتعلقة بإعالن 
النتائـــج والبدء فـــي مرحلة تنســـيق القبول 

بالجامعات للطلبة والطالبات. 
وتعتبـــر مرحلة الثانويـــة العامة في دولة 
مثل مصر مرحلة شـــديدة اإلرهاق على جميع 
أفراد األســـرة، حتى وصل األمر بالبعض إلى 
وصفهـــا بـ“الكابوس� ألســـباب أغلبها يتعلق 
بصعوبة الدراســـة وتدهـــور التعليم وارتكان 
أغلب الطالب إلى الـــدروس الخصوصية بدال 

من المدرسة.
ويعطـــي الجميع أهمية قصـــوى للثانوية 
فـــي  النجـــاح  مقيـــاس  باعتبارهـــا  العامـــة 
المســـتقبل وكونها نقطة مصيريـــة في حياة 
الطالـــب. ورغـــم مـــا تحملـــه قصـــص نجاح 
المشـــاهير حـــول العالـــم، أمثال بيـــل غيتس 
وســـتيف جوبز، من حكايـــات طموحة لم تقم 
على التعليـــم المصيري القائم على الدرجات، 
لكن على جودة التعليم نفسه التي خلقت جيال 
متفتحـــا على العالم لديـــه القدرة على تحقيق 
طموحه بشكل مبدع، فإن الطالب العربي يبقى 
حبيسا لتدهور منظومة التعليم وتأخرها في 

معظم البلدان العربية.
وتطـــرح القصـــص الناجحـــة فـــي العالم 
الغربـــي الكثيـــر من األســـئلة حـــول التعليم 
النظامـــي ورؤيتنا لفكرة الخـــط الفاصل بين 

الطالب المتفوق والطالب الضعيف، بل وأبعد 
من ذلك، هـــل يمكن إعادة التفكيـــر في الفارق 

بين المعرفة والجهل بشكل عام؟
واإلجابة على تلك األسئلة تبدأ بالنظر إلى 
كيفيـــة فهم العالم العربـــي للعملية التعليمية 
ككل، ودور كل مـــن المـــدرس والطالـــب فيها 
وديناميكيـــات العالقة بينهما. وتشـــير أغلب 
الدراسات والتجارب األوروبية إلى أن العالمة 
الفارقة في تحقيق تقدم ملموس بالتعليم تبدأ 

مـــن المدرس نفســـه وتعديـــل دوره الذي يعد 
جوهر العملية التعليمية.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، هّز المدرس 
الفرنسي جوزيف جاكوتو األوساط التعليمية 
بآرائه في تلك القضايا، مؤكدا أنه من الممكن 
لشـــخص جاهل بأمر ما أن ُيعّلم شخصا آخر 
هذا األمر الذي يجهله، مما ُيجبرنا على إعادة 
التفكير في الحـــدود التي تفصل بين المعرفة 
والجهل. كما دعا إلى أهمية التحرير المعرفي 
بـــدال من تمرير الحكمة مـــن المدرس واإليمان 

بأن الطلبة هم بالتأكيد أقل ذكاء منه.
وتبدأ القصـــة عندما ســـافر جاكوتو إلى 
هولندا للعمل كمدرس بإحدى الجامعات. ولم 

يكن جاكوتو يتحدث الفلمنكية ولم يكن طلبته 
يتحدثون الفرنســـية لذا كانت مهمة التدريس 
بالنســـبة إليه شـــبه مســـتحيلة. لم يستسلم 
جاكوتو وأحضر نســـخة مـــن رواية ”تليماك“ 
والتـــي كان مـــن المفترض تدريســـها لطالبه 
باللغتين الفرنسية والفلمنكية، وناشد الطلبة 

تعلم الفرنسية.
بـــدأ الطـــالب بمقارنـــة القصـــة باللغتين 
وكانـــت المفاجأة أنـــه مع نهايـــة العام تمكن 
الطالب من تعلـــم الكتاب كامـــال كل بطريقته 
ومناقشـــته بالفرنســـية واســـتطاعوا تجاوز 

الحاجز الصعب دون مساعدة.
وبنـــى الكثير من فالســـفة التعليم العديد 
من األنظمـــة والنظريات على نموذج جاكوتو. 
فالطالب في حالـــة جاكوتو لم يكونوا متلقين 
ســـلبيين، بـــل كانوا جزءا فاعـــال وأصيال من 
العملية التعليمية. كما لم يكن المدرس مصدر 
الحكمة والمعرفة الذي ينقل معارفه إلى طالبه 
كي يصلوا بدورهم إلى منزلة علمه، بل اقتصر 

دوره على التوجيه والتشجيع.
وعلى عكـــس النموذج الســـائد في الكثير 
مـــن األنظمـــة التعليميـــة العربية، فقـــد طّبق 
جاكوتـــو مـــا أطلـــق عليـــه جـــاك رانســـيير 
الفيلســـوف الفرنســـي المعاصر الحقا نظرية 
”الذكاءات المتســـاوية“، ويقصد بهذه النظرية 
أن كل شـــخص لـــه نفس القدرة علـــى التفكير 
والتفســـير، ألن كل عمل من إبداع اإلنسان هو 

نتاج اإلمكانيات الذهنية نفسها.
ويناقش رانســـيير هذه الفكـــرة في كتابه 
”المعلم الجاهل“، وهو مـــن أوائل الكتب التي 
ناقشـــت نموذج جاكوتو. فالتدريس بالنسبة 
إلى رانســـيير ليس عبارة عن تفســـير وتبليغ 
للمعرفة وتكوين للعقول كي تنتقل، عبر تدرج 

منتظم، من البسيط إلى المعقد من خالل تلقين 
المـــدرس للطـــالب، وإنما هو عمليـــة تفاعلية 
يشـــارك فيها المدرس والطالب، وكالهما لديه 
القدرة ذاتها على فهم وتفســـير ما يدرســـانه 

سويا.

ويمكننـــا رؤية مثـــال حـــي وواضح على 
صحة تلـــك النظرية خارج الكتـــب والفصول 
المدرســـية، وهو نموذج تعُلم األطفال للغتهم 
األم أثناء نشـــأتهم. فاألطفـــال ال يتم تلقينهم 
قواعـــد اإلمـــالء والنحو والصرف فـــي بداية 
تعليمهم اللغة، لكنهم يتعلمون ذلك بطريقتهم 
ويـــرّددون  ويقلـــدون  يحفظـــون  الخاصـــة، 
وينجحون  أخطاءهم،  ويصححون  ويخطئون 

بالصدفة ويعيدون الكرة بشكل منهجي.
وعلى النقيض في نظام التعليم في مصر، 
خاصة في المرحلـــة الثانوية، يعاني الطالب 
فـــي المدارس من التعامل مـــع منظومة كاملة 
من ”الهيراركية“ أو التقســـيم الهرمي المبني 

على الدرجات في االمتحانات. 
وهنا تبقـــى النقطة الفاصلـــة في إصالح 
المنظومة التعليمية واالســـتفادة من التجربة 
الغربيـــة، بالبـــدء فـــي تحريـــر المـــدرس من 
أجـــل التحريـــر المعرفي أو الفكـــري للطالب، 
ويمكـــن لهـــذا أن يبـــدأ بتفكير المـــدرس في 
مراجعة طبيعـــة دوره وما يفعله داخل النظام 

االجتماعي.

[ تحول دور المدرس من مصدر للمعرفة إلى محفز على البحث بداية إلصالح منظومة التعليم
تحرير الطالب فكريا يبدأ بتغيير دور املدرس في مصر

التغيير ضروري للفهم      

جاك رانسيير:

باستطاعتنا تعليم الطالب 

ما نجهله إذا حررناه وألزمناه 

باستعمال ذكائه الخاص

عبدالرزاق بوكبة:

الحكم على نتائج الباكالوريا 

يكون بعد توفير نفس 

عوامل النجاح للطالب

حتتاج املنظومة التعليمية في الكثير من الدول العربية إلى ثورة إصالحية. وميثل املدرس 
وتطوير آليات تدريسه رأسا تلك املنظومة التي من خاللها ميكن حترير الطالب من فجوة 

التعليم املبني على احلفظ إلى آخر يعزز االبتكار واإلبداع.



كشـــف آرثـــر غريغ ســـالزبرغر  } واشــنطن – 
ناشـــر صحيفـــة نيويـــورك تاميـــز أنـــه التقى 
الرئيـــس دونالد ترامـــب في البيـــت األبيض، 
وحذره بلهجة قاسية من التداعيات ”اخلطيرة 
واملؤذية“ لهجماته املتكررة على الصحافة، لكن 
ذلك لـــم يكن له كبير األثر علـــى موقف ترامب، 

وفق ما تبني الحقا.
وهاجـــم ترامب علـــى تويتر مـــن وصفهم 
بـ”الكارهني املعادين لترامب في قطاع الصحافة 

احملتضر“، معتبرا أنهم ”غير وطنيني“.
وُعقد االجتماع بني ترامب وســـالزبرغر في 
٢٠ يوليـــو بناء على طلب البيت األبيض إجراء 
لقاء بـــدا كأنه جلســـة تعارف روتينيـــة. وقال 
ســـالزبرغر إن اللقاء الذي حضره مدير صفحة 
الرأي في الصحيفة جيمس بينيت بقي ســـريا 
بناء علـــى رغبة البيت األبيـــض، إلى أن أعلنه 

ترامب على تويتر صباح األحد.
وأعلـــن ترامب فـــي تغريدة أنـــه ”عقد لقاء 
جيـــدا جدا فـــي البيت األبيض مـــع آرثر غريغ 

سالزبرغر“.
وتابع ”لقد أمضينا الكثير من الوقت ونحن 
نتكلـــم عن الكم الهائل من األخبار الكاذبة التي 
تنشـــرها وســـائل اإلعـــالم، وكيـــف باتت هذه 
األخبـــار الكاذبة تختصر بكلمـــة واحدة، عدوة 

الشعب، هذا أمر محزن“.
وفي بيان الحق نشـــرته صحيفة نيويورك 
تاميز أعلن ســـالزبرغر أن تغريدة ترامب تشكل 
عمليا ”إلغاء لسريته“، مشيرا إلى أن االجتماع 
اّتسم باجلدية. وتابع في بيانه ”قلت بصراحة 
للرئيـــس إنني أرى أن كالمه ليـــس عامل فرقة 
فحســـب، بل هو خطير ويزداد خطورة“. مؤكدا 
”قلـــت له إن تعبير األنبـــاء املضللة غير صحيح 
ومـــؤذ، إال أننـــي أبديت قلقا أكبـــر إزاء وصفه 

الصحافيني بأعداء الشعب“.
وأضـــاف ناشـــر الصحيفـــة ”حذرتـــه من 
أن هـــذه اللهجة النارية ستســـاهم فـــي زيادة 

التهديدات ضـــد الصحافيني وميكن أن حتض 
على العنـــف“، بعدما اعتبر أن ”هذا ما يحصل 
بالفعل في اخلارج“. وقـــال ”إن بعض األنظمة 
تســـتغل اللغة التي يستخدمها الرئيس لتبرير 

قمعها الواسع للصحافيني“.
وشدد ”ناشـــدته العدول عن هذه الهجمات 
على الصحافة التي اعتقد أنها خطيرة ومؤذية 
لبلدنا“. موضحا ”حذرته من أن ذلك قد يعرض 
أرواحا للخطر، ويؤذي قيم أمتنا الدميقراطية، 
ويؤثـــر على التزامنا بالدفاع عن حرية التعبير 
وحريـــة الصحافة“، مـــع التأكيـــد أن للرئيس 
بالطبع احلق على غرار ما كان يفعله أســـالفه 

في انتقاد طريقة الصحافة لتغطية أعماله.

واكتفـــى البيـــت األبيض بتأكيـــد حصول 
االجتماع من دون الكشـــف عن أي تفاصيل. إال 
أن ترامب أصدر أربع تغريدات بعد ساعات من 
صـــدور تقارير حول اللقاء هاجـــم فيها مجددا 
الصحافـــة، معتبـــرا أن وســـائل اإلعـــالم هي 
”التـــي تعرض أرواحـــا للخطر، وليـــس أرواح 
الصحافيني وحدهم (…) عبر كشـــف معلومات 

داخلية لإلدارة“ األميركية.
كما اعتبـــر ترامب في هـــذه التغريدات أن 
”الصحيفة الفاشـــلة نيويورك تاميز وواشنطن 
بوســـت التابعـــة ألمـــازون، تكتفيـــان بكتابـــة 
املقـــاالت الســـيئة، حتـــى لو كان األمـــر يتعلق 

بإجنازات إيجابية جدا“.
وغالبا ما تشـــكل صحيفة واشنطن بوست، 
التـــي ميلكهـــا صاحب شـــركة أمـــازون جيف 

بيـــزوس، علـــى غـــرار نيويـــورك تاميـــز هدفا 
النتقادات ترامب.

وكان آرثر غريغ ســـالزبرغر (٣٧ عاما) خلف 
مطلع ٢٠١٨ والده كناشـــر لنيويورك تاميز بعد 
أن أمضى ســـنوات كمراســـل ومحـــرر، وتدير 

أسرته الصحيفة منذ أكثر من ١٢٠ عاما.
واعتبر ترامـــب في تغريدة أن ســـالزبرغر 
االبـــن يشـــكل ”فرصـــة أخيـــرة“ لكـــي تثبـــت 
الصحيفة حيادها وتنشـــر األخبار ”دون خوف 
أو محاباة“. لكن مّذاك، وبعد أن تناولت التاميز 
وغيرها مشـــاكل ترامب الشخصية والسياسية 
و“مغالطاتـــه“ املتكررة، عمـــد ترامب مرارا إلى 

شن هجمات مضادة.
ومـــن بني األوصـــاف التي أطلقهـــا ترامب 
علـــى صحيفة نيويـــورك تاميز فـــي تغريداته 
وفاســـدة“  ”فاشـــلة  أنهـــا  اليوميـــة  شـــبه 
و“منحازة“، وأنها أســـوأ الصحف ”وتغطيتها 

األقل دقة“.
فـــي املقابـــل تدافـــع الصحيفة عـــن مهنية 
صحافييهـــا وتؤكـــد أنها بعيـــدة كل البعد عن 
وأنها حققت منوا في ٢٠١٧  أن تكون ”فاشـــلة“ 
وارتفعت مداخيلها إلى ١٫٧ مليار دوالر بنسبة 

٨ باملئة مقارنة بالعام السابق.
ويقول مراقبون إن عالقة الرئيس بصحيفة 
نيويورك تاميز متقلبة، ولطاملا كان تواقا للفوز 
بتغطيتها الصحافيـــة، إال أن انتقاداتها أثارت 

غضبه.
ويأتي اللقـــاء في وقت تشـــهد فيه العالقة 
بني ترامب واإلعالم توترا شـــديدا مع توجيهه 
باستمرار انتقادات لتقارير وسائل إعالم يعتبر 

أخبارها ”مضللة“.
وأثـــارت تغريدات ترامب األخيرة شـــكوكا 
حـــول مدى جنـــاح اللقاء مـــع ســـالزبرغر في 

تخفيف تلك التوترات. 
وعلى وســـائل التواصـــل االجتماعي علق 
محرر ســـابق في الصحيفة على فرص حصول 

مصاحلة بالقول ”ال حتبسوا أنفاسكم“.
واعتبـــر أوليفييـــه نوكـــس رئيـــس رابطة 
املراسلني املكلفني بتغطية أخبار البيت األبيض 
تصـــرف الرئاســـة ردا ”في االجتـــاه اخلاطئ“ 

استهدف مراسلة تؤدي عملها فحسب.
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ميديا

[ سالزبرغر فشل في إقناع ترامب بمدى خطورة هجماته على اإلعالم

ال أمل في مد جسور المصالحة بين ترامب

ووسائل اإلعالم المنتقدة له

رغم حتذيرات آرثر غريغ ســــــالزبرغر ناشــــــر صحيفة نيويورك تاميــــــز للرئيس األميركي 
ــــــد ترامب من خطورة هجماته على اإلعالم وتداعياتها على الصحافيني، بقي ترامب  دونال
ــــــة ومضللة وهي التي  مصــــــرا على موقفه واتهامه لوســــــائل اإلعالم الناقدة له بأنها كاذب

تعّرض أرواحا للخطر، وليست أرواح الصحافيني وحدهم.

ترامـــب أصدر أربـــع تغريـــدات بعد 

ســـاعات مـــن صـــدور تقاريـــر حول 

لقائـــه مـــع ســـالزبرغر هاجـــم فيها 

مجددا الصحافة

◄

قرر مجلس االتحاد الســـعودي لإلعالم الرياضي اســـتدعاء ثالثة إعالميين على خلفية ما تـــم رصده من تجاوزات ومخالفات 

مستمرة في أطروحاتهم اإلعالمية. وذكر الحساب الرسمي التحاد اإلعالم الرياضي على تويتر أن اللجنة القانونية ستقوم 

ا.
ً
ا للقواعد اإلجرائية المنظمة لذلك والصادرة مؤخر

ً
باتخاذ كافة اإلجراءات النظامية الالزمة وفق

تحذيرات آرثر غريغ سالزبرغر لم تجد نفعا مع ترامب
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حريات صحافية أم أخبار كاذبة؟

} ليس جديدا احلديث عن احلريات 
الصحافية واحلق املكفول دوليا في التعبير 
ونقل املعلومات، حق الصحافي في امتالك 

املعلومة وحق املتلقي والرأي العام في 
الوصول إليها.

الصحافة هنا عندما يتعلق األمر 
بدورها في التغيير وكونها سلطة رابعة 
مؤثرة وليس وجودا ذيليا وهامشيا كما 
هو احلال في العديد من البلدان العربية.

وإذا انصرفنا قليال باجتاه تلك األدوار 
اخلطيرة التي تضطلع بها، اليوم وغدا 

فثمة بلدان عربية غارقة نظمها السياسية 
في الفساد بينما تطالع صحفها وكأن 

مظاهر الفساد التي يتحدث عنها الشارع 
تقع في كوكب آخر، احلريات الصحافية 

هنا ستمس املقدسات أو أمن الدولة أو 
حترض الرأي العام، هذا هو التفسير 

اجلاهز واملباشر.
في أوضاع كهذه ال خيار أمام 

الصحافة سوى أن تطور أدواتها وتنهض 
مبسؤولياتها، لكنها في العالم العربي 

غالبا هي صحافة مذعورة، السلطات 
تراقبها عن كثب وحتاسبها على الكلمة 

والسطر والعبارة فما بالك بالصحافة 
االستقصائية التي تفضح اخلراب والفساد.

كنت أتابع مثال تطورات األحداث في 
العراق، جيل شاب غاضب وشعب كامل 

خرج إلى الشارع للمطالبة بأبسط احلقوق 
والقضاء على الفساد في بلد غارق في 

الفساد املالي واإلداري، لكن أين هي 
الصحافة التي تكمل املهمة؟

أين هي الصحافة التي تواكب الرأي 
العام وتنزل إلى الشارع بطريقتها؟ أين 

هي املقاالت والتغطيات االستقصائية التي 

تفتح ملفات الفساد وتصبح صرخة تكمل 
صرخة الشعب؟

لكنها واقعيا صحافة ال حتتمل مثل 
هذه األدوار، صحافة إذا نشرت شيئا سيعد 
أخبارا كاذبة وفبركات صحافية مدفوعة من 

اخلارج ومن جهات مدسوسة، فال حقوق 
صحافية وال حريات.

ألن احلكومات املتعاقبة لم تكن يوما 
معنية باحلفاظ على السلطة الرابعة وال 
احتضنت وال دافعت عن مهنة الصحافة.

ولهذا شاع في ذلك البلد جر الصحافيني 
إلى احملاكم وترهيبهم وطلب مبالغ ضخمة 
منهم على سبيل التعويض بسبب مقاالت 

نشروها أو وجهات نظر جريئة عبروا عنها 
واتهامهم بترويج قصص كاذبة.

إذا نحن نتكلم عن نوع آخر من 
الصحافة، التي ال تخضع للترهيب 

والتخويف واملصادرة، ننتقل إلى صورة 
مقابلة ليس من باب املقارنة بل في 

استقصاء وظيفة الصحافة جلهة حرية 
الصحافة واألخبار الكاذبة.

باألمس اجتمع ناشر نيويورك تاميز 
مع الرئيس األميركي دونالد ترامب وكان 

اجتماعا احتجاجيا بامتياز.
ناشر الصحيفة كما صرح بذلك لوكاالت 

األنباء ذهب إلى البيت األبيض ليعترض 
على اتهامات الرئيس باجتاه الصحافة 

بأنها مصدر لألخبار الكاذبة.
يقول الناشر، إن السبب األساسي 

ملوافقته على هذا اللقاء كان التطرق إلى 
القلق إزاء اللهجة املناهضة للصحافة التي 

يستخدمها الرئيس.
وأضاف ”قلت له إن تعبير األنباء 

الكاذبة غير صحيح ومؤذ، إال أنني أبديت 
قلقا أكبر إزاء وصفه الصحافيني بأعداء 

الشعب“. وإن بعض األنظمة تستغل اللغة 
التي يستخدمها الرئيس لتبرير قمعها 
للصحافيني، مضيفا ”حذرته من أن ذلك 

قد يعرض أرواحا للخطر، ويؤذي قيم 
الدميقراطية، ويؤثر على التزامنا بالدفاع 

عن حرية التعبير وحرية الصحافة“.
الصورتان من بيئتني صحافيتني 

واجتماعيتني مختلفتني متاما لكنهما 
تلتقيان في نقطة واحدة وهي التهمة 

اجلاهزة للصحافة بترويج األخبار الكاذبة 
وبذلك يجري ابتسار احلريات الصحافية 

في التعبير عن الرأي إلى أدنى مستوياتها.
ال شك أن أجندات الساسة بصفة عامة 

بحاجة إلى أن متضي إلى نهاياتها وما 
على الصحافة سوى السمع والطاعة في 

بعض البلدان.
لكن الصورة لن تكتمل إال بحصول 

املواجهة بني الصحافي والسياسي عندما 
يتعلق األمر بأداء الصحافة دورها كامال 

وعندما تعيش حتت سقف احلرية في 
التعبير لكنه سقف مبالغ فيه في نظر 

السياسي هنا أو هناك.

طاهر علوان
كاتب عراقي

} القاهرة – أكدت سامية بيبرس، مديرة إدارة 
حوار احلضارات بجامعة الدول العربية، على 
دور وســـائل اإلعالم في جتســـير هوة ســـوء 
الفهم بني احلضارات املختلفة، وتبني خطاب 
إعالمي يشجع احلوار والتفاهم وقبول اآلخر.
وقالت بيبرس -في كلمة ألقتها في افتتاح 
أعمال املؤمتر الدولي، ”جامعة الدول العربية 
وحتالـــف احلضـــارات. رســـالة اإلعالميني“، 
التي عقدت مبقر الهيئة العامة لالســـتعالمات 
بالقاهرة- إنه يجب أن تتخلى وسائل اإلعالم 
عن املبالغة في إظهار الفوارق بني احلضارات.
وذكرت أن بعض وســـائل اإلعالم وخاصة 
مواقـــع التواصـــل تـــؤدي لزيادة فـــي العداء 
للمسلمني والعرب، ووصم الشخصية العربية 
بالعنف واإلرهاب معتبـــرة أن دورنا أن نبادر 
إلفشـــال تلك احلمالت وإعادة تقدمي احلضارة 
العربيـــة اإلســـالمية وتســـليط الضـــوء على 

دورها في إثراء احلضارات.
ومـــن جانبه، قـــال غيث فريـــز مدير مكتب 
اليونســـكو اإلقليمي بالقاهرة ”إن اليونسكو 
قامت مببـــادرات لبنـــاء قـــدرات الصحافيني 

إعالميـــة  منصـــات  إنشـــاء  فـــي  وجنحـــت 
لصحافيني ذوي مصداقيـــة وإطالق مبادرات 

لدعم الدراية اإلعالمية“.
وأضـــاف، ”إننا فـــي هذه املنطقـــة نواجه 
حتديـــات متعاظمة منهـــا الفجـــوة التقنية“، 
مؤكدا أن نشر الثقافة التنويرية من أهم سبل 

مواجهة هذه التحديات.
بدورها، قالت نهال سعد، املتحدثة الرسمية 
باســـم املمثـــل األعلـــى ملنظمـــة األمم املتحدة 
لتحالـــف احلضارات، إن مشـــاركة املنظمة في 
املؤمتر يأتـــي في إطار التعـــاون مع اجلامعة 
العربية لتنفيذ االستراتيجية العربية لتحالف 
احلضـــارات 2016 – 2019، والقائمـــة على أربع 
ركائز هي اإلعالم والثقافة والشباب والهجرة.

وأنهـــى املؤمتـــر الدولي ”جامعـــة الدول 
رســـالة  احلضـــارات.  وحتالـــف  العربيـــة 
اإلعالميني“، أعماله االثنـــني بالتعاون مع كل 
من: منظمة األمم املتحدة لتحالف احلضارات 
ومنظمة اليونسكو /املكتب اإلقليمي بالقاهرة 
والهيئـــة العامـــة لالســـتعالمات والبرنامـــج 

املصري لتطوير اإلعالم.

} القدس – نددت وزارة اإلعالم الفلســـطينية 
باعتقال اجليش اإلسرائيلي أربعة صحافيني 
فلســـطينيني فـــي الضفـــة الغربيـــة، وطالبت 

باإلفراج الفوري عنهم.
واعتبـــر بيـــان صـــادر عـــن الـــوزارة أن 
اعتقال الصحافيني ”يأتي اســـتمرارا للعدوان 
املفتـــوح على حـــراس احلقيقة واملؤسســـات 
اإلعالميـــة، ودليـــًال دامًغـــا على اســـتخفاف 
إســـرائيل بالقرارات الدولية الضامنة حلرية 
عمـــل الصحافيـــني“. وأضافـــت الـــوزارة أن 
عملية االعتقال ”تندرج في ســـياق املســـاعي 
وفـــرض  اإلعالميـــني،  إلرهـــاب  اإلســـرائيلية 
سياسة تكميم األفواه، والتغطية على اجلرائم 

املتواصلة بحق الشعب الفلسطيني“.
وارتفـــع عـــدد الصحافيني الفلســـطينيني 
املعتقلـــني لـــدى إســـرائيل إلـــى 32 صحافيا، 
وطالبت الوزارة الفلســـطينية االحتاد الدولي 
للصحافيـــني ومنظمة ”مراســـلون بال حدود“ 

بالتحرك إلطالق سراحهم فورا.
وكان اجليـــش اإلســـرائيلي اعتقـــل ليـــل 
يعملـــون  صحافيـــني  أربعـــة  األحد/االثنـــني 

مـــع قناة القـــدس الفضائية (مقرهـــا بيروت) 
وهم عالء الرمياوي، ومحمـــد علوان، وقتيبة 
حمدان، وحســـني عبداجلليـــل، وجميعهم مت 

اعتقالهم في رام الله.
الفلســـطينيني  الصحافيني  نقابـــة  وقالت 
إن اجليـــش اإلســـرائيلي صادر معـــدات عمل 
الصحافيـــني األربعة ومركبتـــني الثنني منهم، 
معتبـــرة ما جـــرى مـــع الصحافيـــني األربعة 
“ قرصنـــة وعدوانـــا جديـــدا علـــى الصحافة 

الفلسطينية“.
ودعت النقابـــة األمم املتحـــدة إلى ”الكف 
عن صمتها جتـــاه هذا العدوان اإلســـرائيلي 
اخلطير علـــى حرية الـــرأي والتعبير والعمل 

الصحافي في األراضي الفلسطينية“.
يشـــار إلى أن إســـرائيل كانت حظرت في 
التاســـع من الشـــهر اجلاري، عمـــل القناة في 
مدينة القدس وداخل أراضيها بدعوى مكافحة 
التحريض. وذكر اجليش اإلسرائيلي في بيان 
له أن املعتقلني األربعة يعملون في قناة القدس 
الفضائية التي اعتبرتها إســـرائيل في شـــهر 

سبتمبر 2017 ”منظمة إرهابية“.

باحثون يطالبون اإلعالم العربي 

بتبني ثقافة قبول اآلخر

اعتقال الصحافيني الفلسطينيني 

مهمة مستمرة في اسرائيل

قمع لكتم األصوات
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@alarabonline
أعلنـــت تويتـــر أنهـــا بدأت خطـــة لتنفيذ حملـــة جديدة على خدمـــة البث المباشـــر بيرســـكوب لجعل الخدمـــة أكثر أمانا 

للمســـتخدمين، حيث ســـتقوم باتخاذ إجراءات شـــديدة تجاه التعليقات المسيئة والســـلبية من المستخدمين خالل بث 

الفيديوهات المباشرة. وتقول الشركة أن الحملة ستسري بدءا من 10 أغسطس القادم.

} الريــاض - أثـــار مقطع فيديـــو يظهر طالبا 
ســـعوديا وهـــو يبتعد عـــن طالب إســـرائيلي 
اصطف بجانبه خالل مراســـم تقليد الفائزين 
في أوملبياد الكيمياء الدولي نقاشـــا واســـعا 

على موقع تويتر.
وكان الطالـــب الســـعودي، بـــدر ســـلمان 
امللحم، قد حتاشـــى الوقوف بجانب املشـــارك 
اإلســـرائيلي الـــذي كان يحمـــل علـــم بـــالده 
وانتقـــل إلى الطرف اآلخر مـــن الصف لتقوده 
الصدفـــة إلى جانب طالب إيراني وهو ما أثار 
سخرية بالغة. أشاد املغردون بتصرف امللحم 
واعتبـــروه دليال على ترســـخ وثبات القضية 
الفلســـطينية في وجدان الشـــباب، فيما انتقد 
آخرون ”العنتريات الفارغة“، مؤكدين أن إيران 

هي العدو احلقيقي للعرب.
#بدر_سلمان_امللحم  هاشـــتاغ  وانتشر 

على نطاق واسع.
ووفق وســـائل إعالم ســـعودية إن امللحم 
أحرز ميدالية فضية في األوملبياد الدولي الذي 
اختتم األحد ٢٩ يوليو في التشيك وسلوفاكيا. 
كمـــا نـــال ثالثة مشـــاركني آخريـــن ميداليات 

برونزية.
وســـخر مغـــردون من أن الطالـــب وقع من 

”جرٍف إلى دحديرة“ أو ”من سيٍء إلى أسوأ“.
باملقابـــل أشـــاد آخـــرون مبوقـــف الطالب 

واعتبرت مغردة:

وغرد أبوأحمد القرني:

وأضاف:

ورد مغرد على القرني:

فيما سخر معلق: 

وكتب متفاعل:

وعلقت متفاعلة:

اإليرانية، االثنني،  ووصفت وكالة ”فارس“ 
مـــا قام بـــه الطالب الســـعودي بأنه ”ســـلوك 
إسالمي مشـــرف“. واســـتغلت األمر ملهاجمة 
السياســـات الســـعودية. وعلقت قنـــاة العالم 
اإليرانيـــة على الفيديو بـ”الســـعودية تفر من 

إسرائيل إلى إيران“.
كما تناقلت وسائل إعالم إسرائيلية مقطع 

الفيديو.
يذكر أن السعودية وإيران يعدان خصمني 
إقليميني، لكن حدة التوترات بينهما زادت في 
اآلونـــة األخيـــرة. ولكل منهما حلفـــاء أقوياء، 
وكذلك أعداء، في املنطقة. وقطعت الســـعودية 
عالقاتها مع إيران على إثر اقتحام ســـفارتها 

في طهران قبل عامني.
وال ترتبط السعودية بعالقات دبلوماسية 
مع إسرائيل. وقالت وكالة رويترز إن السعودية 
أكدت حللفائها العرب بأنها لن توافق على أي 
خطة للسالم في الشرق األوسط ال تعالج وضع 
القـــدس أو حق الالجئني فـــي العودة، ما أدى 
إلى تهدئة مخاوف من احتمال أن تؤيد اململكة 
اتفاقا أميركيا وليدا ينحاز إلى إســـرائيل في 

هذين األمرين.

مقطع فيديو رمزي يظهر شــــــابا ســــــعوديا 
فــــــر بعلم بالده من جانب مشــــــارك يحمل 
علم إسرائيل لتقوده الصدفة إلى مشارك 
ــــــران، ما أثار جــــــدال على  ــــــم إي يحمل عل

الشبكات االجتماعية.

مدينـــة  طـــورت   - (أملانيــا)  أوغســبورغ   {
أوغسبورغ التي تقع في والية بافاريا األملانية، 
اختراعا يسمح باستخدام الهواتف الذكية في 
الشوارع بطريقة آمنة. ووصل صدى االختراع 

إلى عدة دول في العالم.
وتشـــير تقارير صحافية، إلـــى أن الكثير 
من األشـــخاص يلقون حتفهم ســـنويا، نتيجة 
انشـــغالهم الدائـــم بهواتفهـــم الذكيـــة، التي 
تشغلهم وتشـــتت انتباههم للطريق، ما يؤدي 

إلى وقوع حوادث سير قاتلة.
أوغســـبورغ  مدينـــة  مبـــادرة  ووصفـــت 
بـ”الرائـــدة“ لتعاملها مع هـــذه الظاهرة، التي 
ُتعرف باســـم ”زومبـــي“ (zombie) التي تعني 

اجلثة املتحركة.
وفـــي هـــذا الشـــأن، ذكـــر موقـــع صحيفة 
”أوغســـبورغ“ أن املبـــادرة تتمثل فـــي تركيب 
 LED مصابيـــح أرضية متأللئة تعمـــل بتقنية
بالقـــرب من بعـــض محطات خطـــوط الترام، 
وال  ســـيما تلك التي تقـــع بالقرب من املدارس 
واملناطق املزدحمة. وأضافت أن هذه املصابيح 
صممت خصيصا ملستعملي الهواتف الذكية، 
الذيـــن ُيحدقـــون طيلـــة الوقت في شاشـــات 
هواتفهم، بهـــدف حتذيرهم مـــن حركة املرور 

وبالتالي إبعاد اخلطر عن حياتهم. 
هـــذا  أن  األملانيـــة  الصحيفـــة  وتوضـــح 
االختـــراع، كان قـــد ظهر ألول مـــرة في مدينة 
فرانكفورت األملانية سنة 2010، غير أنه لم ينل 
اهتماما كبيرا إال في مدينة أوغســـبورغ سنة 

.2016
وكشـــفت الصحيفة أن عدة دول على غرار 
أســـتراليا وإســـبانيا واألرجنتـــني وهولندا، 
قررت محـــاكاة االختراع أألملاني في ســـعيها 
للتقليل من احلوادث التي تقع بسبب انشغال 
مســـتخدمي الهاتـــف الذكـــي بهواتفهـــم في 
الشوارع. وقال املتحدث باسم املرافق البلدية 
باملدينـــة إنهم تلقوا اتصاالت مـــن الكثير من 

الدول ملعرفة طبيعة هذه التقنية وجدواها.
وفـــي نفـــس الســـياق، وضعـــت مدينـــة 
بودغرافن الهولندية نظاما خاصا ملستخدمي 
الهواتـــف الذكيـــة بحيـــث يتكيف مـــع أنظمة 
إشـــارات املرور. ومت تثبيت مصابيح أرضية 
مبحاذاة إشـــارة مرور املشـــاة، حيث تتوهج 
هذه املصابيـــح إما باللون األحمر أو األخضر 

وفقا إلشارة حركة املرور.
وفي بلدان مثل بلجيـــكا والصني وضعت 
طرق خاصة لألشـــخاص، الذيـــن ال يتوقفون 
عن النظر إلى شاشـــة هواتفهـــم الذكية، فيما 
وضعت الســـلطات فـــي العاصمة الســـويدية 
ســـتوكهولم صورا ُتنبه املشـــاة بضرورة رفع 
رؤوســـهم، والنظر إلى األمام أثناء اســـتعمال 

الهاتف الذكي.
فـــي املقابـــل، أدى اســـتخدام املصابيـــح 
األرضية إلى حتقيق نتائج جيدة في ما يخص 
تقليص عدد احلـــوادث وبالتالي احلفاظ على 

حياة الناس.

إشارات مرور لمستخدمي 

الهواتف الذكية
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 من إسرائيلي إلى إيراني
ّ

نقاش تويتري: سعودي فر

[ انقسام حاد حول مقطع الفيديو: تصرف عنتري أم بطولة

MeshariGhamdi

#حرق_سيارة_امرأة_في_الدمام 
أكثر شيء الواحد يخاف منه هم 

الدواعش الذين ال يوحي شكلهم اخلارجي 
بداعشيتهم، ثاني سيدة حترق سيارتها 

ألنها تسوق. #السعودية

InfidelsQuotes 

الذين يأمروننا باملعروف، ويسدون إلينا 
النصائح والعظات القوية، وينهوننا عن 

املنكرات، إمنا هم في األغلب قوم حتركهم 
الغيرة منا ال احلب لنا، إنهم يريدون أن 

يحرمونا مثلهم، ال أن يدخلونا اجلنة.

itam

صاحب الكتب فصحبتها نقية، 
ال تخذل وال تخيب.

daywood 

فيه محللو سياسة وكّتاب مقاالت تأتيهم 
املعلومة واملعاش سواء. #لبنان.

nada9sa 

عاٌر على البشرية أن ينتحر أحدهم 
وقد كان في حاجة إلى عناق طويل فقط.

freefreebel 

إرهاب، خاليا نائمة تفيق حسب الطلب، 
مافيات تهريب ومافيات جتارة، تبييض 
أموال، فقر، بطالة، ثراء فاحش خلريجي 
السجون والسياسيني وأزالمهم، أخونة 

الشعب!!! الربيع العربي في تونس.

abonadim1st 

سيادة الرئيس حتديد النسل ال يتم 
باملناشدة بل بالقانون امللزم. حتديث 
اخلطاب الديني وتقليم أظافر رجال 

الدين ال يتم بالتراضي بل يتم بالقانون 
امللزم أيضا.. #مصر.

aliamansour 

ال تسمحوا ألحد بأن يحّول شهداء 
سوريا إلى أرقام، ال تسمحوا ألحد بأن 
يحّول املعتقلني إلى أرقام، هؤالء مثلي 

ومثلك لهم أسماء ولهم أمهات وآباء 
وأطفال وحبيبات، كانت لهم أحالم.

SufianSamarrai 

اعتقلت إيران ما يعادل ٣ ماليني عربي 
لم يخرج أي محظوظ منهم بكامل قواه 
العقلية ومن دون إعاقة لألبد. أما عهد 
التي احتّجت بأصابعها بطرق معيبة 

أصبحت رمزا لنضال املقاولة والتصبيع.

M__FCB101 

الصديق وطن صغير وأخ آخر ونعمة 
عظيمة؛ ال يشعر بها إال من امتلكها 

#اليوم_العاملي_للصداقة.

AbduhKhal

كيف للعالم أن ينام واحلروب متزق 
الطفولة؟ 

وتدفع احلياة بني قبرين: املوت أو العوز.. 
ألوغاد العالم لعنة كبيرة.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

bahdiplomatic
احلساب الرسمي لوزارة خارجية 

مملكة البحرين

} بيكــني - أصبح اخلطأ الذي وقع فيه وزير 
اخلارجية البريطانـــي اجلديد جيرميي هانت 
االثنني حديث الشـــبكات االجتماعية في بالده 

والعالم. 
وكان هانت قـــد ارتكب هفوة ضحك إثرها 
مســـتضيفوه في بكني إذ قدم زوجته على أنها 

يابانية في حني أنها صينية.
وقـــال هانت خالل لقاء مع نظيره الصيني 
وناغ يي أمـــام الصحافيني ”زوجتي يابانية“.
إال أن الوزيـــر الذي عينته تيريـــزا ماي مطلع 
الشـــهر احلالي خلفا لبوريس جونسون تنبه 
سريعا لهفوته وقال ”زوجتي صينية يا للخطأ 
الرهيب الذي ال ينبغي ارتكابه“ فيما استرسل 

املسؤولون الصينيون بالضحك.
والعالقات بني الصـــني واليابان معقدة إذ 
يؤاخذ الصينيون جيرانهم بانتظام على عدم 
االعتراف مبـــا يكفي باجلرائم التـــي ارتكبها 
جيش االحتالل الياباني خالل احلرب العاملية 

الثانية.
وقال هانـــت ”عالقتي بالصـــني تعود إلى 
فترة طويلة“ مشـــيرا إلى أنـــه زار البلد للمرة 
األولـــى في ســـن التاســـعة عشـــرة. وأضاف 

”زوجتي صينية وأطفالي نصفهم صينيون“.
واسترسل هانت ”زوجتي صينية وأوالدي 
نصفهـــم صينيـــون، لذلـــك إن لدينـــا أجدادا 
صينيني يعيشـــون في شـــيآن، ولنا اتصاالت 
عائلية قوية في الصني“. وشـــيآن هي واحدة 

من العواصم السبع القدمية في الصني.
يذكـــر أن هانت الذي شـــغل منصب وزير 
الصحة ســـابقا متزوج من لوســـيا غو، ولديه 
ثالثـــة أطفـــال. ويخلف جونســـون، الذي كان 

مييل إلى الشعور بالذنب.
وتعتبـــر زيـــارة هانـــت للصـــني محاولة 
لتعزيز العالقات التجارية مع بكني قبل خروج 
بريطانيـــا مـــن االحتـــاد األوروبي فـــي العام 

املقبل.
وفتش مســـتخدمو الشـــبكات االجتماعية 
فـــي صور عائلة هانت ليؤكـــدوا ”حقا املالمح 

الصينية غالبة على وجوه أبنائه“. 

وسخر مغرد:

وتساءلت مغردة:

وقلل آخر من كفاءة الوزير مؤكدا:

هانت: زوجتي يابانية.. ال بل صينية

الشباب السعودي مشغول بالسياسة والترفيه

ColinStamp
ــــــوزراء! الغــــــداء هو بلح  ــــــس ال "عــــــذرا، رئي
ــــــك قلت إطالق الصواريخ!  البحر؟ أعتقد أن

سأعود بعد الظهر ..."

"

bluevanilla14
حســــــًنا إذا لم يتذكر هانت جنسية زوجته، 
فكيف ميكــــــن الوثوق به في إدارة شــــــؤون 

الدولة؟

ح

forelioned
ال ينبغي أن يكون جلنسية زوجته أي تأثير 
ــــــى وظيفته كوزير للخارجية. إدخالها في  عل
ــــــكات اإللهاء وإظهار لعدم  احملادثة هو تكتي

كفاءته فقط.

ال

abuahmedalqarni
هذا املبتعث الســــــعودي رفض وضع العلم 
الســــــعودي بجانب العلم اإلسرائيلي وغير 
ــــــب العلم اإليراني. يا  مكانه، ثم وقف بجان
ابني، أنت لست دبلوماسيا وال سفيرا، هل 
ســــــيقولون إن الســــــعودي يؤيد اإلسرائيلي 

ألنه وقف بجنبه؟ 

ه

B_AlMajrathi
معلومات خطأ وتعليق ســــــيء، هذا الطالب 
ضمــــــن وفد رســــــمي ميثل اململكــــــة العربية 
الســــــعودية فــــــي مســــــابقة دولية رســــــمية. 
ورفع علم اململكة أمام الوفود واملشــــــاركات 
ــــــأي حال من  الرســــــمية ال يجب أن يكون ب
ــــــان الصهيوني.  األحــــــوال بجانب علم الكي

فعال فلسفه ساذجة.

م

zainijamadar
ــــــص من الوقــــــوف بجوار عدو  الطالب تخل
ــــــى الوقوف  العــــــرب الظاهر (إســــــرائيل) إل

بجوار عدو العرب الباطن (إيران).

ا
nurseTaleb

ــــــن الوطن يبعد عن علم إســــــرائيل قصدا  اب
ــــــكل عفوية،  ــــــى جنب علم #إيران ب ويقف إل
رغم خالفاتنا السياســــــية مــــــع إيران يظل 
اخلالف مع النظــــــام ال مع الدولة، أما كيان 
إســــــرائيل الغاصب فال وفاق وال توافق إلى 
ــــــد القصة باختصار.. شــــــكرا #بدر_ األب

سلمان_امللحم.

ا

abuahmedalqarni
هــــــذا املوقف من الســــــعودي ســــــيدفع غير 
ــــــى التعاطف مع  املســــــلمني وغير اليهود إل
اإلسرائيلي وهو يثبت لهم معاداة السامية، 
الحــــــظ كيف فّر منه وكأمنــــــا فر من جرذ أو 
مجذوم، وهو شــــــاب إســــــرائيلي مســــــكني 
ليست له عالقة بأفعال نتنياهو وغيره. هكذا 
سُينظر إليه، يعني والله ليست من األخالق 

أن ترفض الوقوف بجانبه وكأنه جرذ!

ه

sanda__kun
اإلعالم اإلسرائيلي سيستغلها للترويج عن 
احلــــــب بينهم، ثم إن بقاءه قــــــد ال يقال عنه 
إنه حب إلسرائيل، لكن ذهابه بالتأكيد داللة 

على كرهها، هذه الرسالة املراد إيصالها.

ا

a_Alternative
ــــــوم على الطالب فقط بل على عقلية  ليس الل
من وجهه لهذا التصرف الشعاراتي البليد. 
ال بد من حماية عقول الناشئة من ترسبات 

حقبة العنتريات العروبية البائدة.

ل

مســـتخدمو الشـــبكات االجتماعية 

هانـــت  عائلـــة  صـــور  فـــي  فتشـــوا 

ليتأكدوا من املالمح الصينية

_
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خيول الســـباق تتراجع في الجزائر بســـبب النقص في المـــوارد وقلة الســـباقات والجوائز المالية 

ومخاوف من اختفاء ما تبقى من رياضة الفروسية.

30 في المئة من الماشـــية في جنوب العراق أصبحت ضحية للجفاف ما شـــكل ضربة كبيرة لنحو 

475 ألف أسرة تعتمد في معيشتها على تربية الحيوانات. تحقيق

} الجزائــر - حتى مطلـــع الثمانينات كان 
ميدان سباق الخيل في الخروبة في العاصمة 
الجزائرية يســـتقبل المراهنين المتحمسين 
والمتفرجيـــن األنيقين إال أنـــه فقد من رونقه 
مع تراجع الفروســـية في البالد جراء نقص 

في الموارد والسمعة السيئة.
وتضـــم الجزائر تســـعة ميادين لســـباق 
الخيـــل ال تـــزال مفتوحـــة وهـــي الوحيـــدة 
دول  بيـــن  أفريقيـــا  جنـــوب  جانـــب  إلـــى 
القارة الســـمراء التي تشـــهد ســـباقات خيل

بعربات.
ويعود أول السباقات في ميدان الخروبة 
إلى العام 1909 في ظل االســـتعمار الفرنسي، 
وقد أقلعت منه في الســـنة نفسها أول طائرة 

مجهزة بمحرك في أفريقيا.
ولقب لفترة طويلة بـ“لونشان الصغير“ 

في إشـــارة إلى ميدان لونشـــان الشهير 
في باريس، وقد تحول ميدان الخروبة 
فـــي الثمانينـــات إلى منتـــزه ترفيهي 
ولم يســـتعد وظيفته األساسية إال في 

السنة التي بلغ فيها المئة.
الحضور  عـــدد  المدرجات  وفي 

قليل.. أما المراهنون فلم يعودوا 
في ريعان الشباب. وراء شبابيك 

التذاكـــر القديمة مع 
القضبـــان الحديد، 
يســـجل الموظفون 

الرهانـــات بالقلم 
على دفاتر صغيرة، 
فرغم بعض أشغال 
التحديـــث لم تطرأ 

تغييرات كثيرة على 
ميدان ســـباق الخيل 
عبدالمجيد أوشـــيش 

وهذا اســـمه الرســـمي، منذ العصـــر الذهبي 
لرياضة الفروسية في الجزائر.

ويقـــول علي بوعام الموظـــف في الرهان 
الحضري المشـــترك فرع شركة سباق الخيل 
والرهـــان الرياضي وهي هيئـــة عامة ”حتى 
الســـبعينات كانت ســـباقات الخيـــل تجذب 

فرسانا وزوارا دوليين“.
وكان قرار منع الرهانات على الســـباقات 
التـــي تجرى في الخـــارج العـــام 1977، وجه 
ضربة قوية للقطاع حارما الرهان الحضري 

المشـــترك من الرهانات التي تجرى على 

الســـباقات الفرنســـية. ويرى علي بوعام أن 
ذلك أتى على عالم الفروسية في الجزائر.

وكان من شأن نقل سباقات العاصمة إلى 
وهران (على بعد 400 كيلومتر من العاصمة) 
ثـــم إلـــى زمـــوري (60 كيلومتـــرا) على مدى 
أغلـــق  عامـــا   25
خاللها الميدان، 
إحباط عزيمة الكثير 
من المراهنين 
في العاصمة 
الجزائرية 
الذين يشكلون 
ثالثة أرباع 
المراهنين 
في البالد.

ســـاهم  وقد 
التطـــرف  بـــروز 
اإلسالمي والحرب األهلية في 
المتزايد  والتدين  التســـعينات 
في جعل ميادين السباق ”أماكن 
اإلســـالم  وأن  خصوصا  للرذيلة“ 

يحظر ألعاب الميسر.
ويأســـف بوعـــالم، وهو موظف 
آخر في الرهان الحضري المشترك، 
قائال ”في الماضي كان الكثير من 
النـــاس يراهنـــون (..) من دون أي 
مشـــاكل. مـــا كان أحـــد ليتدخل في 
شـــؤون اآلخر لكـــن الوضع اختلف 

اآلن“.
ويؤكـــد كريـــم شـــرايت مدير 
الرهـــان الحضري المشـــترك 
أن فـــي الجزائـــر (42 مليون 
نســـمة) اآلن 10 آالف مراهـــن 
”أصغرهم في سن الخمسين“. 

ويبلغ المجموع الســـنوي للمراهنات حوالي 
مليـــار دينـــار (7.2 مليـــون يـــورو) أي أقـــل 
بألف مـــرة من الرهانـــات في فرنســـا، وهو 
رقـــم لـــم يتغير منـــذ 20 عاما رغـــم التضخم 

المرتفع.
ويعـــود 65 بالمئـــة مـــن الرهانـــات إلـــى 
المراهنيـــن الفائزيـــن، فيما تمول نســـبة 35 
بالمئة المتبقية قطاع الفروسية في الجزائر.

فعائدات شـــركة ســـباق الخيـــل والرهان 
المشترك المكلفة خصوصا بتنظيم السباقات 

وصيانة الميادين، على مـــا يقول مديرها 
العـــام أحمد ريـــان، بالكاد تغطـــي كلفة 

التشغيل، ما يحول دون أي استثمار.
وبســـبب النقص في الموارد، 
الماليـــة  الجوائـــز  اســـتمرت 
فـــي  للســـباقات  المخصصـــة 
التراجـــع إلـــى أن ألغيت أعرق 

الجوائز الكبرى.
ومـــن أجـــل المحافظـــة على 

هـــذا القطاع، تعفي الشـــركة، على 
ما يؤكد ريـــان، ”أصحاب الخيول من 

رسوم المشاركة في الســـباقات“، ما يؤثر 
سلبا على ميزانيتها.

ويشـــير رئيس جمعية أصحـــاب الخيول 
عيســـى زايدي إلى أن عدد هـــؤالء تراجع إلى 
النصف منـــذ الحـــرب األهليـــة (2002-1992) 
بســـبب النقص فـــي الموارد وقلة الســـباقات 
والجوائـــز الماليـــة، معربـــا عن خشـــيته من 
اختفـــاء ما تبقى مـــن رياضة الفروســـية في 

البالد.
ويحتضن ميـــدان الخروبة ســـباقات يوم 
الســـبت، ورغم الترقـــب الكبير قبـــل انطالق 
السباقات وصرخات التشجيع، تبقى األجواء 

محبطة في صفوف المراهنين.

ويقـــول محمـــد الـــذي يراهـــن منذ ســـن 
السابعة عشـــرة ”في غضون 50 عاما شهدت 
سباقات الفروسية تراجعا كبيرا“، فقد باتت 

أقل عددا وإثارة.
وقـــد أغلـــق المطعم الشـــهير فـــي ميدان 
الخروبة الذي كان يستقطب زبائن من خارج 

أوساط المراهنين، أبوابه.
ويقول رشـــيد الذي يراهن منـــذ 30 عاما 
”كل شـــيء قديـــم وبـــال“، فال شاشـــات تنقل 
الســـباقات التـــي ال تـــزال نتائجهـــا تكتب 
بالطبشور على لوح أسود أو على ورقة 

تعلق عليه.
ونتيجة لذلك يرى الشـــباب أن 
هذه الســـباقات ”بالية“ على ما 
يؤكد مراهن بأسف شديد وقد 
حاول من دون جدوى أن ينقل 

هذا الشغف إلى نجله.
ويـــرى مديـــر الرهان 
في  المشـــترك  الحضـــري 
الجزائر أنـــه من الضروري 
جـــدد  مراهنيـــن  اســـتقطاب 
مـــن الشـــباب لزيـــادة العائـــدات، ومن 
أولويات تحركـــه رفع الحظر على المراهنات 
على ســـباقات في الخارج واســـتحداث قناة 

تلفزيونية مخصصة لهذه الرياضة.
ويوضــــح شــــرايت ”في حــــال كان الرهان 
الحضــــري المشــــترك، وهو بمثابــــة مصرف 
القطاع، في وضع جيد يمكننا أن نضاعف عدد 
الســــباقات وزيادة الجوائــــز المالية“، معوال 

على حملة مقبلة لتلميع صورة الرهانات.
إال أنـــه يشـــير بمـــرارة إلـــى عائـــق أول 
يعترض هذا الطريق ”وهو إقرار قانون حول 
التجارة اإللكترونية في مايو يمنع الرهانات 

عبر اإلنترنت“.

وســــط مســــتنقع  } العطاســية (العراق) – 
صغير على أطــــراف مدينة النجف في جنوب 
العــــراق، تغطــــي المياه الشــــحيحة المتبقية 
النصف األســــفل من قطيــــع جواميس تنتظر 
على ما ستقع قرعة االستبعاد، لتفدي واحدة 
حياة أخرى، بعد أن أصبحت الماشية ضحية 

الجفاف في بالد ما بين النهرين.
فــــي منطقــــة النجــــف الجنوبية، يســــعى 
مربو المواشــــي إلــــى التضحيــــة بحيوانات 
إلنقاذ أخرى تنازع بسبب انعدام الماء وسط 
حــــرارة تالمس الخمســــين درجــــة في فصل 

الصيف.
بنبــــرة حزينــــة ووجــــه شــــاحب، يوضح 
الفالح سيد ســــتار (52 عاما) كيف يحاول مع 

مربي ماشية آخرين تقليص األضرار.
يقــــول ”بعد نفوق قســــم مــــن الحيوانات 
بسبب العطش، بتنا نبيع رؤوسا من الماشية، 

وبمالها نشتري الماء والعلف ألخرى“.
يقول المزارع علي صادق ”نحن نموت من 
العطــــش. ال توجد مياه، لقد نفقت المواشــــي 
والطيــــور والبط واألوز، وانتهت الزراعة، فلم 

يبق شيء نعيش من أجله“.
وتقــــدر مصادر رســــمية أن 30 فــــي المئة 
من الماشــــية في جميع أنحــــاء جنوب البالد 
أصبحت ضحية للجفاف، إما بســــبب الموت 
عطشا وإما ببيعها للذبح مقابل شراء العلف، 
ما شــــكل ضربة كبيرة لنحو  475 ألف أســــرة 
تعتمــــد في معيشــــتها على الماشــــية، أي ما 
يقارب مليونين و400 ألف شــــخص، ما يشكل 

حوالي 10 في المئة من سكان العراق.
ويبــــدو علــــي (24 عاما) من جهته يائســــا 
مــــن عدم إيجاد مصب نهر ينقل ”حالله“ إليه، 

ليكون قطيعه من الناجين.
وبالفعل، تبدو مجاري األنهار في النجف 
اليــــوم أرضــــا قاحلة تبــــرز فيها التشــــققات، 
وصارت القنوات التي يفترض أن تنقل المياه 

مغطاة بالغبار والرمال والعشب اليابس.
يقول علي إن عليه دفع المال إلرواء عطش 
الماشــــية، فقد أصاب نقص الميــــاه المنطقة 
التي كانت تشكل في الماضي جزءا مما يسمى 
”الهالل الخصيب“، ويطلق على العراق اســــم 
”بالد النهرين“ نســــبة إلى دجلة والفرات، لكن 
مياه نهري دجلة والفرات شــــهدت انحســــارا 
كبيرا، إثر انخفاض منســــوبهما بشــــكل كبير 

منذ سنوات.
وباشــــرت أنقرة مؤخرا في تشــــغيل ســــد 
”أليســــو“ على نهــــر دجلــــة، ما شــــكل ضربة 
للزراعة في العراق بدأت تظهر تداعياتها على 

مختلف نواحي الحياة.
ويقــــول مســــؤولون عراقيــــون إن هنــــاك 
جفافا مخيفا ســــيضرب العراق خالل األشهر 
المقبلــــة، في حــــال لم تســــتجب تركيا وترفع 
مــــن حصة العراق المائية لنهــــر دجلة وكذلك 

الفرات.

وأمــــرت وزارة الزراعــــة العراقية الشــــهر 
الماضــــي بحظر زراعــــة األرز والذرة وبعض 
المحاصيــــل األخرى التي تحتــــاج إلى الكثير 

من المياه.
وبهــــذا، خســــر العراق للمــــرة األولى منذ 
قرون، موســــم زراعة ”أرز العنبر“ ذي الرائحة 
الزكية الذي يشكل 35 في المئة من إنتاج األرز 

العراقي.
ويشــــير علــــي إلى ظاهــــرة جديــــدة بدأت 
تنتشر في المدن الجنوبية، وهي عملية شراء 
الميــــاه من موزعيــــن ينقلونها في شــــاحنات 
صغيــــرة إلى المنــــازل، وتعبئتها في خزانات 

صغيرة خارج البيوت.
وباتــــت أمــــرا عاديا في هــــذه المدن رؤية 
نســــوة متشــــحات بالســــواد يحملــــن قدورا 
نحاســــية على رؤوســــهن لملئهــــا بالمياه من 

الخزانات الخارجية لالستخدام المنزلي.
وتبلغ تكلفة نقلــــة المياه الواحدة 25 ألف 
دينــــار (20 دوالرا تقريبا)، لكن هذا الرقم صار 
كبيــــرا بالنســــبة للفالحين بعدمــــا انخفضت 
أسعار الماشية إلى النصف تقريبا، فال يكفي 
مردودها المادي ســــوى شــــهرين تقريبا بين 

الماء والعلف.
وعلــــى ســــبيل المثــــال قــــّل ســــعر رأس 
الجامــــوس من نحو 5 آالف دوالر أميركي إلى 
1500 دوالر فقــــط اآلن، وبيعه ال يكفي ســــوى 
ســــداد تكاليف القطيع لمدة شــــهرين، لذا فإن 

معظم المزارعين يلجأون إلى االقتراض.
وبــــدأ مربو الجامــــوس فــــي المحافظات 
الجنوبية بالتظاهر مؤخرا مطالبين بإعفائهم 
من ســــداد القروض الزراعية التي في ذمتهم 

بسبب األزمة.
ويأتــــي ذلك بعــــد وقت قصير مــــن انتهاء 
حــــرب ضروس ضد تنظيم الدولة اإلســــالمية 
الذي سيطر في العام 2014 على ما يقارب ثلث 
مســــاحة البالد، والتحديات المتمثلة بإعادة 

إعمار البالد.
وبفعــــل الجفاف بدأ، وفق مــــا يؤكد مدير 
الجمعيــــة الفالحية في مدينــــة النجف أحمد 
العيســــاوي، ظهور حشــــرات تزيد من عملية 

نفوق المواشي.
ويقــــول العيســــاوي  ”في تاريــــخ العراق 
الحديــــث والقديم لم تحــــدث كارثة مماثلة في 

شح المياه“.
ويضيــــف ”نحن اليــــوم في مســــتنقعات 
مائية ال يمكن أن يســــكن فيها حتى البعوض، 
لكن المواشــــي مجبرة على الشرب منها، فهي 
ال حول لها وال قوة“، الفتا إلى أن ”شح المياه 
أدى إلــــى ظهــــور زواحف وديــــدان تنتقل من 

حيوان إلى آخر بسرعة كبيرة وتقتلها“.
وانتشــــر في محافظة ذي قار والقادســــية 
مــــرض قاتل يعــــرف بـ“حمــــى قــــرم الكونغو 
النزفية“ وهو مرض متنقل يصيب الحيوانات 
كاألبقــــار واألغنام وينتقل بواســــطة حشــــرة 

القــــرادة التــــي تتغــــذى علــــى دم الحيوانات 
المجتــــرة والقــــوارض، وتلــــدغ الحيوانــــات 

واإلنسان على حد سواء.
ورغــــم أن الســــلطات الحكوميــــة اتخذت، 
بالتعاون مع المؤسســــات الصحية، إجراءات 
للحــــد من انتشــــار هــــذا المرض الفيروســــي 
الذي يؤدي إلى وفاة اإلنســــان والحيوان، إال 
أن المخاوف مســــتمرة من توســــع رقعة هذا 

المرض.
وقــــال مدير عام دائــــرة الصحة العامة في 
وزارة الصحــــة إحســــان جعفــــر إن الظروف 
البيئيــــة الناتجــــة عن قلــــة الميــــاه وارتفاع 

درجــــات الحرارة، هي التي وفــــرت الحاضنة 
الرئيسية لهذا الفيروس، مشيرا إلى أن بؤرة 
هذا المرض هي مناطــــق األهوار والتي تكثر 

فيها تربية المواشي كالجواميس واألبقار.
ورغــــم وجــــود خزانــــات مائية وســــدود 
رئيســــية في البــــالد، بينها ســــدود الموصل 
وحديثــــة ودوكان وأخــــرى متفرقــــة صغيرة، 
فلم يبق فيها إال عشــــرة فــــي المئة تقريبا من 
قدرتهــــا االســــتيعابية. وكانــــت مســــتنقعات 
األهوار الواقعة في جنوب العراق والتي تمتد 
اآلالف مــــن الكيلومتــــرات في جنــــوب البالد، 
تشــــكل عامال للتوازن البيئــــي ومصدر عيش 

للســــاكنين فيهــــا، لكنها لم تعــــد كافية اليوم. 
ويؤكد مســــؤولون عراقيون أن األمور وصلت 
إلــــى درجــــة عدم الحصــــول على ميــــاه كافية 
للشرب، ال للســــكان وال حتى للحيوانات، ولم 

يتبق سوى منخفضات وبرك ماء متناثرة.
ويرى العيســــاوي أن األمر ليس إال مسألة 
وقت، ”وســــتكون هنــــاك هجرة عكســــية بأثر 

سلبي على المدينة“.
وقد بــــدأت تلك العملية بالفعــــل، إذ يؤكد 
مديــــر ناحيــــة العــــدل فــــي محافظة ميســــان 
الجنوبية حبيب ظاهر الفرطوســــي أن ”أكثر 
من 150 عائلة تركت مناطقها بسبب الجفاف“.

ــــــاه تلقي بظاللها على عمــــــوم العراق وخاصة في مناطــــــق اجلنوب حيث يعتمد  أزمــــــة املي
الســــــكان بشكل كبير على تربية املواشي، وبســــــبب اجلفاف الذي دفع املزارعني إلى بيع 
بعضها من أجل أن يعيش البعض اآلخر يتناقص عدد رؤوس اجلواميس واألبقار، وباتت 

حياة املزارعني صعبة ما يدفعهم إلى التفكير في الهجرة إلى املدينة.

السمعة السيئة تالحق سباقات الخيل في الجزائر

حياة اإلنسان والحيوان تستحيل دون ماء

قلة الكأل تأذن بالرحيل  ماء آسن يقتل وال يروي

مواشي املزارعني قرابني الجفاف في جنوب العراق

[ بيع جواميس إلنقاذ أخرى في بالد ما بين النهرين  [ حمى قرم الكونغو النزفية تهدد اإلنسان والحيوان

9
ميادين لسباق الخيل 

في الجزائر ال تزال 

مفتوحة لكن روادها 

قالئل

لسيئة.
ســـعة ميادين لســـباق 
حـــة وهـــي الوحيـــدة 
دول  بيـــن  أفريقيـــا 
شـــهد ســـباقات خيل

ت في ميدان الخروبة 
الســـتعمار الفرنسي، 
ــنة نفسها أول طائرة 

قيا.
ـ“لونشان الصغير“

ونشـــان الشهير 
ميدان الخروبة 
منتـــزه ترفيهي
ألساسية إال في

مئة.
الحضور دد 
لم يعودوا 

 شبابيك 

الســـبعينات كانت ســـباقات الخيـــل تجذب
فرسانا وزوارا دوليين“.

وكان قرار منع الرهانات على الســـباقات
1977، وجه التـــي تجرى في الخـــارج العـــام
حارما الرهان الحضري ضربة قوية للقطاع
المشـــترك من الرهانات التي تجرى على

25
خ
إحباط

بـــر
اإلسالمي والح
وال التســـعينات 
جعل ميادين ا في
خصوصا للرذيلة“
يحظر ألعاب الميس
ويأســـف بوعـــال
آخر في الرهان الحض
قائال ”في الماضي

النـــاس يراهنـــون (
مشـــاكل. مـــا كان أحـ
شـــؤون اآلخر لكـــن ا

اآلن“.
ويؤكـــد كريـــم 
الرهـــان الحض
أن فـــي الجزائ
10 نســـمة) اآلن
س ”أصغرهم في



} بيــروت - انتهـــزت نور الالجئة الســـورية 
البالغـــة من العمر 15 عاما فرصة التدريب على 
تصفيف الشعر مع مؤسســـة لوريال في لبنان 
على أمل أن تفتح صالونا خاصا بها لتصفيف 
الشـــعر ذات يوم في الدولة التي ستســـتقر بها 

في نهاية المطاف أينما كانت.
وســـتتدرب 20 فتـــاة وامـــرأة من ســـوريا 
ولبنان على تصفيف الشـــعر لمدة ســـتة أشهر 
تحت رعايـــة برنامـــج الجمال مـــن أجل حياة 
أفضل لمؤسسة لوريال وإذا نجحن سيحصلن 
على شـــهادة معترف بهـــا دوليـــا. وقالت نور 
التي نشـــأت في محافظة إدلب السورية قبل أن 

تجبرها الحرب على الرحيل والتي رفضت نشر 
اسمها بالكامل العتبارات أمنية ”هذه الشهادة 
سوف تكون سندا لنا، ال نعرف ما الذي يحصل 
معنا خاصة أنه من المحتمل أال أكمل دراستي 
بســـبب ظروف الحرب إضافـــة إلى المصاريف 

الكثيرة“.
مـــن  األكبـــر  النصيـــب  لبنـــان  واســـتقبل 
الالجئيـــن بالمقارنـــة بعـــدد ســـكانه فأصبح 
الالجئون يمثلون ربع ســـكان لبنان. وأسقطت 
الحـــرب الدائرة في ســـوريا نحو نصف مليون 
قتيل وفقا للتقديرات وأخرجت نحو 5.6 مليون 
ســـوري من بالدهم وأدت إلى نزوح 6.6 مليون 

داخـــل البالد. وانتقـــل العديد من الســـوريين 
إلـــى بلدة بـــر الياس التـــي أقيم بهـــا صالون 
التدريـــب علـــى تصفيف الشـــعر على مســـافة 
عشـــرة كيلومترات فقط من الحدود الســـورية 
فتضاعف عدد ســـكان البلـــدة وزادت الضغوط 

على الخدمات وقلت فرص العمل.
وتصنف األمم المتحدة بر الياس باعتبارها 
واحـــدة من مناطق لبنـــان التي تضم الالجئين 
األكثر عرضة للخطر وجرى توجيه المساعدات 
إليهـــا لدعم الســـوريين واللبنانييـــن على حد 
ســـواء. ويقع الصالون داخل مدرسة بنات فقط 

بنتها مؤسسة كياني الخيرية اللبنانية.

وقالـــت نـــورا جنبـــالط مديرة المؤسســـة 
لرويتـــرز إن التعليـــم فـــي أكاديميـــة لوريـــال 
”يمنحهن (الفتيات) فرصة ليكتسبن مهنة يمكن 
أن يمارســـنها ويســـاعدن من خاللها أســـرهن 
أيضا، وله أهمية ألنـــه يعطيهن آفاقا مختلفة، 
وشهادة رسمية من الممكن أن يستخدمنها بأي 
مكان في العالم وهذه الشـــهادة هي من لوريال 

ومن الدولة اللبنانية“.
ومـــن الصعب على الســـوريين إيجاد عمل 
قانوني وآمـــن في لبنان حيث يعيش الكثيرون 
على المســـاعدات ووظائف منخفضة األجر في 

قطاعات مثل الزراعة واإلنشاءات.

للحصول على شعر نظيف والتخلص من القشرة ينصح بتدليك الشعر بالجل املستخرج من نبات الصبار ثم غسله باملاء. كما 
يلعب الصبار دورا فعاال في تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس. أسرة
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} نيويورك - ال تسمح الواليات المتحدة بمنح 
إجازة لألب لرعاية األبناء، بينما تفعل ذلك دول 
مثل ســـورينام وبابوا غينيـــا الجديدة، وتمنح 
دول كثيـــرة في آســـيا إجازة لـــألم فقط لرعاية 

األبناء، من بينها الهند والصين. 
وفي الوقت نفســـه، تعتبر نيوزيلندا الدولة 
الوحيدة التي تمنح إجازة رعاية أبناء لألمهات 
واآلباء. وتطرح إجـــازة األبوة جدال في العديد 
مـــن الدول العربية على عكـــس إجازة األمومة، 

رغم المطالب المتصاعدة بترفيعها.
وأقر األردن إجازة أبـــوة بثالثة أيام، وهي 
نفـــس المدة التي أقرتها الجزائر والمغرب كما 
ســـمحت اإلمـــارات بمنح األب إجـــازة مدفوعة 
الراتب لمدة 3 أيام عمل خالل الشـــهر األول من 
والدة الطفل، شرط أن تتم الوالدة داخل الدولة، 
أما أطول إجـــازات األبوة إلى حد اآلن فهي من 

نصيب جزر القمر وتبلغ 10 أيام.
وفي الســـنة الماضية قالت وزيـــرة المرأة 
التونســـية، نزيهة العبيدي، إن الوزارة بصدد 
مراجعـــة بعـــض الجزئيات في نص مشـــروع 
قانـــون متعلـــق بحماية األمومـــة واألبّوة، قبل 

عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وأضافت أن مشـــروع القانـــون ينص على 
تمديـــد عطلـــة األمومـــة إلـــى 14 أســـبوعا في 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص، 4 أســـابيع قبل 
الوالدة و10 أسابيع بعد الوالدة، وذلك تماشيا 
مع المعايير الدولية. كما يمنح ذات المشـــروع 
للزوج، عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين 
لموظفي القطاع العام حاليا ويوم عطلة واحدا 
لموظفـــي القطاع الخاص. ولـــم تتم المصادقة 

على المشروع إلى اليوم.

وصرحـــت العبيدي خالل مداخلـــة لها في 
مجلس نواب الشـــعب في يوليو الماضي 2017 
أن ”هنـــاك فلســـفة خلف إجازة األبـــوة، ففترة 
اليومين ال تعني شـــيئا في األســـرة، ما يهمنا 
هـــو توازنهـــا واألب يضحي من أجـــل أبنائه 
ويســـتحق هـــذه اإلجـــازة“. وربـــط الكثيرون 
التصريـــح بإجـــازة الشـــهرين التـــي اعتمدها 
مؤســـس فيســـبوك مارك زوكربـــرغ، بعد والدة 

ابنته، والتي أثارت جدال واســـعا. ومن المثير 
للسخرية، أنه حتى عندما تكون هناك سياسات 
لمنح إجازة لآلباء لرعاية األبناء، فإنها تتم في 
نطـــاق محدود. وتتبـــع دولتا اليابـــان وكوريا 
الجنوبيـــة، وهمـــا من المجتمعـــات التي تهتم 
باألب بصورة كبيرة، سياسة منح فترات إجازة 
لآلباء، تعتبـــر هي األطول بيـــن الفترات التي 

تمنحها الدول األخرى في العالم.
ويحـــق لآلباء فـــي اليابـــان الحصول على 
إجازة مدتها 52 أســـبوعا بأجر يغطي نحو 60 
بالمئـــة من متوســـط الدخل اإلجمالـــي، لتكون 
بذلك األكثر ســـخاء بين دول منظمـــة التعاون 
االقتصـــادي والتنميـــة، إال أن مـــا يتراوح بين 
2 و3 فـــي المئة فقـــط من اآلباء الجـــدد هم من 

يحصلون على تلك االستحقاقات.
وتقـــف وجهات النظر الراســـخة -حول من 
يجـــب أن يعمـــل- باإلضافـــة إلـــى المعلومات 
المضللة حـــول دور األب في رعاية األبناء، في 
طريق فعالية هذه السياســـات. فقد قام موظف 
في أحد البنوك باليابـــان برفع دعوى قضائية 
ضد صاحب العمل، وهي شركة ”ميتسوبيشي 
يـــو. إف. جيـــه. مورجـــان ســـتانلي لـــألوراق 
المالية“ يزعـــم فيها حرمانه من الحصول على 
إجازة بصفته أبـــا منفصال عن زوجته، وعانى 
مـــن مضايقات، وصلـــت إلى حد إقدام شـــركة 
السمسرة على فصله من العمل في وقت سابق 
مـــن العام الجاري، ومازالـــت قضيته مطروحة 

في ساحة القضاء حتى اآلن.
وبحســـب وكالـــة ”بلومبـــرج“ لألنبـــاء، ال 
تختلف كوريا الجنوبيـــة كثيرا عن اليابان من 
حيث عدد أيام اإلجازة والتعويضات المتاحة، 
إال أن النفقـــات العامة التـــي تخصصها كوريا 
الجنوبية لآلباء واألمهات لرعاية كل طفل، تقل 
عـــن 5 آالف دوالر، وهو مبلغ أقل من متوســـط 
المبلغ الذي حددته منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، كمـــا أنه يعادل نصـــف المبلغ الذي 
تنفقـــه اليابـــان في هذا الصـــدد، وهو 10 آالف 
دوالر، أي ما يمثل الحد األدنى لالســـتفادة من 

هذه الفوائد.
وخالفا لهـــذه الحواجـــز، تبرر الشـــركات 
في الكثير من األحيان سياســـاتها التي تتســـم 
بـ“البخـــل“، حيـــث تقول إن تكلفـــة إجازة األب 
لرعاية األبناء مرتفعة للغاية، وإنها من الممكن 

أن تؤدي إلى تقليص عدد الوظائف.
جـــودي  األســـتاذ  يطـــرح  جانبـــه،  ومـــن 
هيمـــان، الذي يعمـــل في كلية الصحـــة العامة 
ومركز تحليل السياســـات العالمية في جامعة 

كاليفورنيا بلوس أنجلس، سؤاال واقعيا، حول 
حجم تكلفة اســـتبدال هذا الموظف، وبالنسبة 
ألي شـــركة عادية، ففي الحقيقة، تعتبر اإلجازة 

مدفوعة األجر أرخص من حيث التكاليف.
وعندما نأخذ في الحسبان الوقت، والمال، 
والمـــوارد األخـــرى التـــي يتـــم إنفاقهـــا، فمن 
الممكـــن أن يصل إجمالي تكاليف االســـتبدال 
إلى ما يتراوح بيـــن 90 بالمئة و200 بالمئة من 
راتب الموظف السنوي، وذلك بحسب ما يقوله 
جوش ليفز، مؤلف كتاب ”كل شيء: كيف تحبط 
ثقافـــة العمل أوال اآلباء واألســـر والشـــركات، 

وكيفية عالج ذلك“.
ويوضح ليفز أن اإلجـــازة المدفوعة األجر، 
ترتبـــط باالحتفـــاظ بالموظفين، ممـــا يقلل من 
النفقات ويعزز األرباح. ولكن يبقى السؤال، من 
الذي يتحمل تكاليف اإلجازة؟ في جميع أنحاء 
العالم، تقوم نظم التأمين االجتماعي في الغالب 
بتغطية نفقات اإلجازات المدفوعة، وذلك سواء 
بشـــكل كلي أو جزئي، مع وجود مساهمات من 
جانب أصحاب العمل والموظفين. وفي اليابان 
وكوريـــا الجنوبية، من الممكن للشـــركات التي 
تضـــم أقل من خمســـة من العامليـــن أن تختار 

برامج تأميـــن إعانات الوالديـــن، لتكونا بذلك 
الدولتيـــن الوحيدتين من بيـــن الدول األعضاء 
في منظمة التعـــاون االقتصادي والتنمية التي 
تنطبـــق عليهما هـــذه االســـتثناءات. ومازالت 
خطـــط التأميـــن الطوعيـــة متاحة فـــي هاتين 

الدولتين.
ومن جانبها، وفرت الواليـــات المتحدة 12 
أســـبوعا من اإلجازات غيـــر مدفوعة األجر في 
إطـــار قانون األســـرة واإلجـــازات الطبية الذي 
دخل حيـــز التنفيذ في مطلع تســـعينات القرن 
الماضي. وفي هذا العام، بدأت بعض الشركات 
األميركية متعددة الجنســـيات التي كانت تتبع 
فـــي الســـابق القوانيـــن المحلية، فـــي تقديم 
سياسات عالمية متعلقة بإجازة األمومة، تصل 
إلـــى 20 أســـبوعا، إال أنها تســـتمر في االلتزام 
بالممارســـات المحليـــة عندمـــا يتعلـــق األمر 

بإجازات اآلباء.
وفـــي هونغ كونغ على ســـبيل المثال، يحق 
لآلبـــاء الحصول على ثالثة أيـــام إجازة مقابل 
80 بالمئة من حجم الراتب اليومي. وإلى جانب 
ميزة االحتفاظ بالموظفين، هناك دليل على أنه 
من الممكن أن تســـاعد إجـــازة األبوة أيضا في 

سد فجوة األجور القائمة بين الجنسين. ووفقا 
لدراســـة أجراها ”المعهـــد الســـويدي لتقييم 
سياســـة ســـوق العمل“، فـــإن دخـــل األم يزيد 
بنســـبة حوالي 7 بالمئة عن كل شـــهر إضافي 

يأخذه زوجها كإجازة من العمل.
 (EY) جدير بالذكر أن شـــركة إرنست ويونغ
فـــي دبي أعلنت عن سياســـة جديـــدة إلجازات 
األمهـــات واآلبـــاء الجدد فـــي منطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيا، حيث قامت بتمديد 
إجازة األمومة إلى ســـتة عشر أسبوعا وإجازة 
األبّوة لمدة أســـبوع واحد. وباشـــرت الشركة 
بتفعيل سياســـتها اعتبارا مـــن 1 يوليو 2018 

للموظفين الذين يستقبلون مولودا جديدا.
وتـــم تصميـــم نظـــام اإلجـــازات الجديـــد 
لمنح الوالديـــن فترة أطول لرعايـــة أطفالهما، 
وتمكينهمـــا بعـــد ذلك مـــن االنتقال إلـــى بيئة 

مكتبية مرنة تستوعب احتياجات أسرهم. 
وقالت راشـــيل إليارد، رئيس قسم الموارد 
البشـــرية لدى ”EY“، ”نحن فخـــورون باإلعالن 
عن تمديد إجازات الوالدين في منطقة الشـــرق 
األوسط وشـــمال أفريقيا، ونأمل أن نكون مثاال 

يحتذى به كمكان عمل داعم وشمولي“.

رغم مرور ما يقرب من عقدين من القرن احلادي والعشــــــرين، ال تزال مســــــألة منح إجازة 
لآلباء لغاية رعاية األبناء -على غرار األمهات- تشغل بال الكثيرين في معظم أنحاء العالم، 
وفــــــي الدول العربية لم يحقق قانون إجازة األبوة جناحا يضاهي إجازة الوضع والرضاعة 

لألمهات.

[ إجازة األبوة تشغل بال الكثيرين في معظم أنحاء العالم  [ مطالب متصاعدة بترفيع مدة إجازة اآلباء في الدول العربية
البخل يعيق منح اآلباء إجازة لرعاية األبناء

رعاية األبناء تتم في نطاق محدود

جمالمدرسة لتعليم تصفيف الشعر تحقق حلم االستقالل للسوريات في لبنان

} قـــال مصفف الشـــعر األلمانـــي ينس 
 (Hair Serum) داجنه إن ســـيروم الشـــعر
يتمتع بفوائد جّمة لصحة وجمال الشعر؛ 
حيث إنه يعتني بالشعر على نحو شامل 

من الجذور إلى األطراف.
وأوضـــح داجنه أن ســـيروم الشـــعر 
مفيد للمرأة، التي تصبغ شـــعرها بشكل 
متكرر، وكذلك التي تستعمل مكواة الفرد 
أو مكـــواة التجعيد بكثـــرة؛ حيث يعاني 
الشعر في هذه الحاالت من إجهاد شديد.

وأضاف أن السيروم يعد حال سحريا 
للشـــعر الجـــاف والمتجعـــد والمتطاير. 
ويوصي داجنه باستعمال المستحضرات 
المحتوية على مركبات الفيتامينات مثل 
B5 وC وE أو مواد فعالة مثل البيوتين أو 
مضادات األكســـدة أو بعض الزيوت مثل 
زيت الجوجوبا أو زيت األفوكادو أو زيت 

جنين القمح.
كمـــا أن الســـيروم المحتـــوي علـــى 
الكافيين يعمل على تنشيط الدم في فروة 
الرأس، ما يساعد على نمو الشعر بشكل 
صحـــي. وعن كيفية االســـتعمال، أوضح 
داجنه أنه يتم توزيع كمية من الســـيروم 
على الشـــعر باســـتخدام راحتي اليدين، 
مـــع الحـــرص علـــى تدليك فـــروة الرأس 

بالسيروم أيضا بأطراف األصابع.

أسباب استعمال 
سيروم الشعر

اإلجـــازة املدفوعـــة األجـــر ترتبـــط 
ومـــن  باملوظفـــني،  باالحتفـــاظ 
املمكن أن تســـاعد في ســـد فجوة 

األجور بني الجنسني
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} تصفح آراء اآلخرين حول أي حدث سواء 
كان محليا أو عالميا ليس باألمر العسير، 

فاليوم يكفي القيام بجولة قصيرة بين 
مختلف وسائل التواصل االجتماعي حتى 

يقف أي فرد منا على جملة من المواقف 
والتعليقات الموزعة كيفما اتفق بين 

الصفحات الشخصية والغروبات الفيسبوكية 
والتغريدات التويترية وصور اإلنستغرام 

وفيديوهاته.
وطبعا لكل فصل من فصول السنة 

خصوصياته والمواضيع المتعلقة به، وبما 
أن أشهر الصيف تجمع بين متع كثيرة 

بوصف األفراد يهربون من درجات حرارته 
الشديدة إلى مياه البحر الباردة ويفلتون من 
قرصات بعوضه المستهدفة إلى المهرجانات 

والمنتزهات، فإن منصات التواصل 
االجتماعي كانت دون شك معرضا مفتوحا 

للتزود بأحدث صور الناشطين إما مبعثرين 

على طول خط الشواطئ وإما متمايلين على 
أنغام فنان من فناني العصر.

وبين هذا وذاك يظهر طرف ثالث ال ينفك 
يعلق منتقدا مستغربا مستنكرا هذا اإلقبال 

الجماهيري الالفت لكل أصناف المتع، معلال 
وجهة نظره بغالء المعيشة وتدهور أحوال 

البالد والعباد.
وبما أن الجميع يملك حق الرد وال 
يتوانى أحد عن الدفاع عن أهوائه أو 

شطحات غيره بدعوى أنه إنسان متحضر 
ومثقف محنك، فإن بعض الصفحات تزدان 

بمحاضرات طويلة عريضة إما مع وإما ضد 
ما يطرح من آراء ناقدة أو مباركة.

ومن جملة ما قيل أن الدولة التونسية 
بالغت إلى حد اإلفراط والتفريط في مصالح 

مواطنيها حين استقدمت كّال من الفنان 
العراقي كاظم الساهر والفنانة اللبنانية 

ماجدة الرومي إلى أعرق المهرجانات 
الدولية قرطاج، بميزانية كان من شأنها أن 

تساهم في حل بعض المشكالت االقتصادية 
العالقة، لكنهم أهملوا أن لكل وزارة ميزانيتها 
وأنشطتها التي تخدم بشكل أو بآخر مصالح 

البالد فاستقدام بعض األسماء الالمعة في 
سماء الفن يخدم مجاالت أخرى كالسياحة، 

واألهم يوجه كاميرات العالم إلى أعرق 
المسارح في العالم حتى يحافظ على مجده 

ويعتليه أفضل الفنانين.
لكن هذه الغوغاء لم تكن إال زوبعة في 

فنجان، فبمجرد فتح نوافذ بيع تذاكر حفل 
كاظم الساهر المرتقب نفدت في ذات اليوم 

وقيل إن حفل ماجدة الرومي أيضا نفدت 
تذاكره، البعض استنكر ذلك والبعض اآلخر 
استغرب تهافت التونسيين تقريبا على كل 
حفالت مهرجان قرطاج دون استثناء، غير 

أن قسما من التونسيين وال سيما من هؤالء 
الحريصين على عدم تفويت أي حفل سواء 
بقرطاج أو غيره من المهرجانات الصيفية 

رددوا أن الفرح والمرح والرقص والغناء حق 
من حقوقهم.

تفاقم األوضاع االقتصادية وارتفاع 
األسعار ال يعني أن يتخلى المواطنون عن 
الحق في الحياة، فالبعض يفضل تطبيق 
المثل التونسي القائل ”إذا لقيت (وجدت) 

الزهو والطرب ال تبدلو (ال تستبدله) ال بشقاء 

وال بتعب“. المجتمع التونسي ال يكاد يختلف 
عن غيره من المجتمعات العربية في هذه 

المسألة فهو يحاول تجاوز أزماته بالضحك، 
وهذا ما ذكرني بإحدى نوادر الجاحظ في 
كتابه البخالء تحت عنوان ”فما هضمه إال 

الضحك“، حيث استضافه أحد البخالء على 
رطب ولبن وبعد ذلك أسرف في الترهيب 

والترغيب حتى يصرفه عن األكل إال أن 
الجاحظ أكل رغم المرض وضحك حتى هضم 

ما أكل وبات دون أرق وال تعب.
والكالم قياس ففطنة الجاحظ وحنكته 

جعلتاه يستفيد من حيل مستضيفه ويقلب 
األمر لصالحه، كذا المجتمعات العربية 
ال يجب أن تستسلم ألجندة سياسية وال 

اقتصادية وال اجتماعية تحرمها حق الحياة.
من حق األفراد أن يواجهوا الناموس 
بالرقص وشدة الحر ببرودة المياه، فال 

القانون يمنع حق التمايل والغناء وال البحر 
بقادر على أن يطفئ لهب األسعار، لكن بإمكان 

اإليقاع الطربي أن يسكت إلى حين صرخات 
عقل أشكلت عليه األوضاع وأن يصرف الموج 

تالطم الخلق بين األزمات لبعض الوقت.

الفرح حق من حقوقي
شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب



{كنا على علم بمفاوضات االتحاد التونســـي والتمســـنا تأخير إعالن التعاقد، حتى نهاية أبطال 

أفريقيا.. البنزرتي أبلى معنا البالء الحسن، وكان بودنا أن يستمر معنا}.

سعيد الناصري 
رئيس نادي الوداد البيضاوي املغربي

تعاقـــد االتحـــاد الكويتي لكرة  } الكويــت – 
القـــدم مـــع الكرواتي روميـــو يـــوزاك لقيادة 
المنتخبين األول واألولمبي بموجب عقد يمتد 

لعامين قابلين للتجديد. 
وأعلـــن رئيـــس االتحـــاد الشـــيخ أحمـــد 
اليوســـف خـــالل مؤتمـــر صحافي أنـــه تقرر 
االستعانة بالمدرســـة الكرواتية خالل الفترة 

المقبلة، كاشفا بأن المجلس سيقر األربعاء 
استراتيجية مســـتقبلية لعمله بعد أن يتم 

دراستها من قبل األعضاء. 
اللجنـــة  توصيـــة  أن  وأضـــاف 

الفنيـــة في االتحـــاد بالتعاقد مع 
يـــوزاك حظيت بتزكيـــة أعضاء 
المجلس باإلجماع، مشيرا إلى 
أن المدرب الكرواتي سيشـــرف 
علـــى مجموعـــة مـــن مواطنيه 

المدربيـــن والمســـاعدين لقيادة 
المنتخبات الوطنية كافة.

من جهته، أوضـــح عضو مجلس 
إدارة االتحاد والناطق باســـمه معين الرشيد 
أن تكلفة االســـتعانة بيوزاك وبســـتة مدربين 
ومســـاعدين آخريـــن لمختلـــف المنتخبـــات 
تبلـــغ 500 ألـــف دينـــار كويتـــي (حوالـــي 1.5 
مليـــون يورو) ســـنويا، معلنا أنـــه تم االتفاق 
مـــع الكرواتي على أن يســـاعده فـــي عمله مع 
المنتخبين األول واألولمبي مدربان كرواتيان 

وآخر كويتي ومدرب لحراس المرمى باإلضافة 
إلى تســـمية مدرب لمنتخب الشـــباب وآخرين 

كرواتيين للناشئين والبراعم. 
األيـــام  ســـيخوض  ”األزرق“  أن  وكشـــف 
المخصصـــة للمباريـــات الدوليـــة الرســـمية 
فـــي ســـبتمبر وأكتوبـــر ونوفمبـــر المقبلـــة 
ســـت مباريات ودية أبرزها علـــى أرضه أمام 
أســـتراليا في 15 أكتوبر، مشـــيرا إلى أنه 
ســـيالقي أيضـــا ســـوريا ولبنـــان وُعمان 

واإلمارات.
وشــــدد يــــوزاك علــــى أن أولى 
أولوياتــــه تتمثــــل فــــي الوصول 
أولمبياد  إلى  الكويت  بمنتخب 
خــــالل  مــــن   2020 طوكيــــو 
العــــام  المقــــررة  التصفيــــات 
المقبــــل، فضال عن تقديم األداء 
”األزرق“  مباريــــات  في  المرجو 
أواخــــر العام الجــــاري بغية رفع 
المســــتوى إثر الهبوط الذي شــــهده 

نتيجة اإليقاف. 
وكشــــف أنه حصل على معلومــــات كافية 
عــــن الكرة الكويتية ومنتخباتها والعبيها في 
ســــبيل البدء بعملية البناء، مشــــددا على أنه 
ســــيعمل الحقا على ترتيب مبــــاراة ودية بين 
”األزرق“ ومنتخــــب بالده الذي حل وصيفًا في 

كأس العالم األخيرة التي أقيمت في روسيا.

عامد أنور

} القاهــرة – يفتتـــح فريـــق نـــادي الزمالـــك 
الجولـــة األولى من الموســـم الجديـــد للدوري، 
ويالقي بتروجت وفي اليوم ذاته يلعب االتحاد 
اإلسكندري مع المقاولون العرب، فيما يخوض 
األهلـــي (حامل اللقـــب) مواجهـــة حامية أمام 
وصيفه اإلســـماعيلي الخميس، وتتطلع أندية 
الـــدوري الممتاز (18 ناديا) إلـــى تحقيق بداية 

إيجابية تكون بمثابة الدافع لما هو قادم. 
ويســـيطر الشـــغف علـــى قطـــاع كبير من 
المتابعيـــن لمشـــاهدة فريق نادي األســـيوطي 
بثوبـــه الجديد، بعد أن تم بيعـــه إلى مجموعة 
من المســـتثمرين العـــرب، أبرزهم رئيس هيئة 
الرياضة الســـعودية تركي آل الشـــيخ، وتغير 
اســـمه إلى ”بيراميـــدز“ أي األهرامات، أو كما 

يطلق عليه أحيانا األهرام.
وتعود حالة الشغف إلى ماليين الدوالرات 
التـــي خصصها المـــّالك الجـــدد لإلنفاق على 
الصفقـــات الجديـــدة لفريق الكرة، ما تســـبب 
في إشـــعال موســـم االنتقاالت الصيفي. وقال 
أحمد حســـن، المشـــرف العام علـــى الكرة في 
”بيراميـــدز“، لـ”العـــرب“، إن النـــادي مـــن حقه 
أن يدعم صفوفـــه بالعبين جيديـــن، ألنه يأمل 
التواجـــد في المربـــع الذهبي والمشـــاركة في 
إحـــدى البطولتيـــن القاريتيـــن (دوري أبطال 

أفريقيا أو الكونفدرالية).

ولفت حســـن إلى أن كل ما يقـــال عن رغبة 
النادي في الســـيطرة على سوق الالعبين، كالم 
عار تماما عن الصحة، ألن المسؤولين يّتبعون 
القنوات الشرعية في الحصول على خدمات أي 
العـــب، من داخل مصـــر أو خارجها، وليس من 
المعقـــول أن نقوم بإرغام العـــب أو رئيس ناد 

على شـــيء معين، كما أن وجود عناصر جيدة 
في أي فريق تشـــعل المنافســـة على قمة ســـلم 
الترتيب، والتي ظلت محتكرة من فرق بعينها.

العبو البرازيل

كشـــف ”الميركاتـــو“ الصيفـــي أن الدوري 
المصـــري وّدع كلمة (المالييـــن) والتي تبدلت 
إلـــى (المليـــارات)، فقد قاربت قيمـــة الصفقات 
التـــي أبرمتهـــا األنديـــة علـــى مليـــاري جنيه 
مصري (نحـــو مئة مليـــون دوالر)، وكان نادي 
”بيراميدز“ األكثر إنفاقا بنحو 65 مليون دوالر، 
وضم النادي صاحب القـــوة المادية الكبيرة 4 
العبين برازيليين هم، كينـــو ولوكاس ريبامار 
وكارلوس إدواردو ورودريغينيو، وبلغت قيمة 

الرباعي 26 مليون دوالر.
وأبـــرم 15 صفقـــة جديـــدة منهـــا، حارس 
الزمالـــك الدولـــي أحمـــد الشـــناوي (3 ماليين 
دوالر)، وزميلـــه علـــي جبر (2 مليـــون دوالر)، 
وعمر جابر (نحو 5 ماليين دوالر)، والعب إنبي 
محمد مجدي (مليـــون ونصف المليون دوالر)، 
وبنفـــس المقابـــل تقريبا ضم العـــب المصري 
محمد حمدي، لذا تنتظر الجماهير ما ستقدمه 
هـــذه التوليفـــة مـــن الالعبيـــن، وقدرتها على 

مواجهة كبار الدوري المصري.
تشهد النســـخة الجديدة للدوري وجود 15 
العبـــا أجنبيـــا، تعاقدت معهـــم األندية لتدعيم 
الصفوف، أبرزهم التونســـي فرجاني ساســـي 
الـــذي انتقل إلـــى الزمالـــك قادما مـــن النصر 
الســـعودي، ومواطنه ســـيف الديـــن الجزيري 
الـــذي ضمه نادي اإلســـماعيلي مـــن اتحاد بن 
قـــردان، والمالـــي ســـاليف كوليبالـــي الوافد 
الجديد على األهلـــي، وانتقل الالعب من فريق 

مازيمبي الكونغولي في صفقة انتقال حر.
كمـــا عاد بعـــض الالعبيـــن المصريين إلى 
أنديتهـــم بعد رحلـــة احتراف خارجيـــة منهم، 
الحارس الدولي المخضـــرم عصام الحضري، 
القادم من التعاون السعودي إلى اإلسماعيلي، 
والالعب مصطفى فتحي الذي عاد من التعاون 
أيضا إلى ناديه القديم الزمالك، بجانب محمود 
عبدالمنعـــم (كهربا) الذي عـــاد إلى الزمالك من 

اتحاد جدة السعودي، ومعه محمود عبدالرازق 
(شـــيكاباال) العائد من الرائد السعودي، وعاد 
ثالثـــي األهلـــي مؤمن زكريـــا وأحمد الشـــيخ 
وعمـــرو بركات مـــن أنديـــة األهلـــي واالتفاق 

والشباب السعودي على الترتيب.

المدرب األجنبي

عـــادت إلـــى المســـابقة المصريـــة ظاهرة 
اســـتقدام المدربيـــن الجانب، وبعـــد أن أنهى 
الثالثة الكبار األهلي واإلســـماعيلي والزمالك 
الموسم الماضي تحت قيادة محلية، استقدمت 
إدارات هذه األندية مدربين أجانب، فاســـتعان 
األهلي بالفرنســـي باتريك كارتيـــرون، وتعاقد 
الزمالـــك مع السويســـري كريســـتان غروس، 
بينما استقدم اإلســـماعيلي المدرب الجزائري 
دجلـــة  وادي  وتعاقـــد  مضـــوي،  خيرالديـــن 
مـــع اليونانـــي تاكيس غونـــس، فيمـــا تعاقد 
”بيراميـــدز“ مـــع البرازيلـــي ألبرتـــو فالنتيم. 
واحتلـــت أزمة عودة الجماهيـــر إلى المالعب، 

وهي أزمة كل موسم، مساحة من الجدل الكروي 
في مصر، فقد خرجـــت تصريحات مختلفة من 
اتحاد الكـــرة، بدايـــة من عـــدم الحصول على 
موافقة الجهـــات األمنية بحضـــور الجماهير، 
ومرورا بالحديث عن العودة بشكل جزئي، بحد 
أقصـــى 15 بالمئة من ســـعة كل ملعب رياضي 
يســـتضيف المبـــاراة، ونهايـــة بتصريح أثار 

سخرية الجمهور والنقاد.
وصـــرح رئيـــس لجنـــة المســـابقات عامر 
حسين، الســـبت، أنه سيتم الســـماح بحضور 
15 فردا لـــكل فريق في المباراة، وســـخر رواد 
مواقـــع التواصل االجتماعي من هذا العدد. من 
أبرز مالمح الموســـم الجديد، اســـتحقاقه لقب 
”موسم اســـتثنائي“ كونه الموســـم األطول في 
تاريخ الدوري المصري منذ انطالق المســـابقة 
للمرة األولى عام 1948، بســـبب ارتباط منتخب 
الفراعنـــة واألنديـــة بالبطـــوالت القاريـــة، إلى 
جانـــب طلب االتحـــاد األفريقـــي بتوقف جميع 
المســـابقات المحليـــة فـــي مايو 2019 بســـبب 
 2019 األفريقيـــة  األمـــم  لبطولـــة  االســـتعداد 

بالكامرون. وتســـبب ذلك في عدم تمكن رئيس 
لجنة المســـابقات من وضع جدول المســـابقة 
كامال، وكشـــف عن 16 جولة فقـــط من أصل 34 
جولة، حتى تظهر مالمح مشاركة كل من ناديي 
األهلـــي والمصري في بطولتـــي دوري األبطال 
والكونفدراليـــة، وشـــهدت الجـــوالت التـــي تم 
اإلعالن عنها بعض التعديالت، بسبب البطولة 
العربيـــة لألنديـــة والســـوبر اإلماراتـــي الذي 
تستضيفه القاهرة في 25 من أغسطس المقبل.
وسعيا لعدم تكرار األخطاء التحكيمية التي 
كانت أبرز أزمات الموسم الماضي، قال رئيس 
لجنة الحـــكام عصـــام عبدالفتـــاح لـ“العرب“، 
”إنـــه تم عمل معســـكر إعداد جيد باالســـتعانة 
بخبراء التحكيم إللقاء المحاضرات، فضال عن 

اختبارات اللياقة البدنية“. 
وإذا كانـــت البدايـــة حافلـــة باالرتبـــاكات، 
فالمتوقع أن يشهد الموسم الكروي العديد من 
المشـــكالت، التي قد تطغى على قوة المنافسة، 
في ظل الصفقات وما أحاط بها من مالبســـات 

والتي لم يشهد مثلها الدوري المصري.

} الربــاط – أســـدل الســـتار على منافســـات 
الجولـــة الـ4 لدور المجموعـــات ببطولة كأس 
الكونفدراليـــة األفريقيـــة لكـــرة القـــدم بعدما 

أقيمت، 8 مواجهات في المجموعات األربع. 
وشـــهدت الجولـــة تألقـــا الفتـــا لناديـــي 
المصـــري البورســـعيدي والرجـــاء المغربي 
اللذين سرقا األضواء بأداء متميز، وتم إحراز 
19 هدفـــا خـــالل 8 مباريات بمعـــدل يصل إلى 
2.2 هـــدف في المباراة، حيث شـــهدت الجولة 
6 انتصارات وتعادلين. في المجموعة األولى، 
خطـــف الرجـــاء المغربي األضـــواء بعد فوزه 
الساحق على أسيك اإليفواري برباعية دون رد 
ليعزز صدارته برصيد 8 نقاط وســـط مستوى 
رائـــع للدويتـــو المتميـــز محمـــود بنحليـــب 
وزكرياء حدراف اللذين سجال الرباعية بواقع 

هدفين لكل العب.

على وشك العبور

وضـــع الرجاء قدما فـــي دور الثمانية بعد 
هـــذا الفوز كما اقترب فيتـــا كلوب الكونغولي 
مـــن التأهل بعـــد الفـــوز على إدوانا ســـتارز 
الغانـــي بثنائية دون رد. وتجمد رصيد إدوانا 
ســـتارز عند 4 نقاط في المركز الثالث وأسيك 
أبيدجان عند 3 نقاط في المركز الرابع األخير. 
وفـــي الجولة المقبلة، يحل الرجاء البيضاوي 

ضيفـــا على فيتا كلـــوب، فيما يلتقـــي إدوانا 
ســـتارز مع أســـيك أبيدجان. لـــم يضم الرجاء 
أســـماء كبيرة خالل الصيف الحالي، واكتفى 
بالعبين مغمورين مع سياسة تصعيد عدد من 
الناشـــئين. خالل مباراة أسيك، دفع كارلوس 
غاريـــدو بـ4 العبين من ناشـــئي النـــادي، كان 
أبرزهـــم الواعد رحيمي، وبوعيـــن الذي دخل 
في الشـــوط الثاني، وقدم أداء مقبوال. ومكنت 
اســـتراتيجية غاريدو، الرجـــاء من أن يصبح 
أكثر سرعة على مستوى تنفيذ الهجمات، وهو 

ما كان يفتقده في السابق.
وشـــهدت المجموعـــة الثانيـــة تألقا الفتا 
للنادي المصري الـــذي فاز على ضيفه نهضة 
بركان المغربي بهدف دون رد، وخطف صدارة 
المجموعـــة برصيـــد 8 نقاط بفـــارق نقطة عن 
النهضة. وحافظ الهالل الســـوداني على آماله 
الضعيفـــة في الصعـــود بعدما تعـــادل خارج 
دياره أمـــام يونياو دو ســـونغو الموزمبيقي 

بهـــدف لـــكل منهما. مـــن ناحية أخـــرى تلقى 
إنييمبـــا النيجيري ضربة موجعة وســـقوطه 
كان أحد العناوين البارزة بعد الهزيمة بثنائية 
دون رد أمام ويليامســـفيلي أثلتيك اإليفواري 

الذي اعتلى الصدارة برصيد 7 نقاط. 
وأنعـــش كارا برازفيـــل الكونغولـــي آماله 
بفوزه علـــى دجوليبـــا المالي بهـــدف نظيف 
ليشـــعل الصراع مع إنييمبا بعد تســـاويهما 
برصيـــد 6 نقـــاط ويأتي دجوليبا فـــي المركز 
األخيـــر برصيد 4 نقاط فـــي المجموعة األكثر 

ندية بالبطولة.

صحوة جزائرية

نجح فريـــق اتحاد الجزائر في اإلفالت من 
فخ الخســـارة أمام رايون ســـبورت الرواندي 
بعـــد التعادل بهـــدف لكل منهما فـــي الدقائق 
األخيرة ليحصد النقطـــة الثامنة ويقترب من 
التأهـــل إلى ربـــع النهائي. ودخـــل غورماهيا 
الكيني بقـــوة في دائرة المنافســـة بعد الفوز 
على يانـــغ أفريكانـــز التنزاني فـــي عقر داره 
بنتيجـــة 2-3. وتراجـــع اتحـــاد العاصمة إلى 
المركـــز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق األهداف 
خلف غورماهيا الكيني. وفي الجولة المقبلة، 
يحل اتحاد الجزائر ضيفا على يانغ أفريكانز، 

ورايون سبور على غورماهيا.

يوزاك مدربا لألولمبي الكويتي الرجاء يخطف األضواء في كأس االتحاد

{أتوقع أن تكون المنافســـة أقوى بالموســـم المقبل، لعدة أســـباب، أبرزها أن من يواجه العين، 

يعتبر نفسه أنه أمام بطولة قائمة بذاتها وليست مجرد مباراة في مسابقة}.

حسني الشحات 
العب فريق العني اإلماراتي

الدوري المصري ينطلق ويكسوه المال وغياب الجماهير

[ نادي {بيراميدز} األكثر إنفاقا في الموسم الجديد  [ 5 مدربين أجانب وساسي والجزيري أبرز المحترفين
بني أزمات عودة اجلماهير وترتيب جدول منتظم للمباريات وزيادة اإلنفاق، تنطلق الثالثاء، 
النسخة اجلديدة من الدوري املصري لكرة القدم، وهو املوسم األطول عبر تاريخ املسابقة، 
ــــــذي ينتهي في منتصف أغســــــطس من العام املقبل. وكانت النســــــخة التي حتمل الرقم  ال
ــــــر إلى املدرجات، غير أن احتاد الكرة أعلن حضور 30  ــــــل األمل لعودة اجلماهي (60)، متث

شخصا في كل مباراة.

رياضة

البطل جاهز

الثالثاء 2018/07/31 - السنة 41 العدد 2211065

النســـخة الجديدة للدوري تشـــهد 

وجـــود 15 أجنبيـــا، تعاقدت معهم 

األندية لتدعيـــم الصفوف، أبرزهم 

التونسي فرجاني ساسي

◄

املجموعـــة الثانيـــة شـــهدت تألقا 

الفتا للنادي املصري الذي فاز على 

نهضـــة بـــركان املغربـــي، وخطف 

صدارة املجموعة

◄

6
مباريات سيخوضها 

{األزرق} في األيام 

املخصصة للمباريات 

الدولية في سبتمبر 

وأكتوبر ونوفمبر

◄حافظ النجم اإلسباني رافائيل نادال 
على موقعه في صدارة التصنيف العاملي 

لالعبي التنس احملترفني في نسخته 
الصادرة االثنني، وذلك قبل انطالق 

بطوالت املالعب الصلبة. ويحتل نادال 
املركز األول برصيد 9310 نقاط ويليه 

السويسري روجيه فيدرر في املركز الثاني 
برصيد 7080 نقطة واألملاني ألكسندر 

زفيريف برصيد 5665 نقطة. ولم تشهد 
املراكز الـ10 األولى تغييرات لكن يتوقع 

أن تأتي التغييرات خالل األسابيع املقبلة 
مع إقامة بطوالت واشنطن وسينسيناتي 

وتورونتو.

◄ظفر الدراج البريطاني غيرانت توماس 
بلقب بطل طواف فرنسا الدولي للدراجات 
الهوائية للمرة األولى في مسيرته، وذلك 

بنهاية املرحلة احلادية والعشرين من النسخة 
الـ105 التي اختتمت في جادة الشانزيليزيه، 

وفاز بها النرويجي ألكسندر كريستوف. 
وتقدم دراج فريق سكاي توماس على 

الهولندي طوم دوموالن والبريطاني كريس 
فروم بطل الطواف 4 مرات آخرها في األعوام 

الثالثة األخيرة. وهي املرة السادسة التي 
ينجح فيها دراج من فريق سكاي في إحراز 

اللقب: البريطاني برادلي ويغينز (2012) 
وفروم (2013 ومن 2015 إلى 2016) وتوماس.

◄ واصلت فرق مونتيري وتيغريس أونال 
وبوماس أونام وكذلك كروز أزول انطالقتها 

في املوسم اجلديد من الدوري املكسيكي 
لكرة القدم بعدما حققت االنتصار الثاني 

على التوالي ضمن منافسات املرحلة الثانية 
من املسابقة. وتغلب مونتيري على ليون 

2-0، كما تغلب تيغريس أونال على تيخوانا 
1-0 وبوماس أونال على نيكاكسا 5-3، وذلك 

بعد أن تغلب كروز أزول على ديبورتيفو 
غواداالخارا 1-0 في املرحلة نفسها. وفي 

مباراة أخرى، حقق لوبوس انتصاره األول 
في املوسم وتغلب على فيراكروز بهدفني 
سجلهما ماورو لينيز ودييغو خيمينيز.

◄ أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلتون بطل العالم املركز األول في سباق 
جائزة املجر الكبرى، املرحلة الـ12 من بطولة 

العالم للفورموال-1. وتقدم هاميلتون على 
سائقي فيراري مطارديه املباشرين في 

صدارة الترتيب العام فيتل ورايكونن. وهو 
الفوز الثاني تواليا لهاميلتون واخلامس 

هذا املوسم بعد أذربيجان وإسبانيا وفرنسا 
وأملانيا، والـ67 في مسيرته فعزز موقعه في 
الصدارة برصيد 213 نقطة موسعا الفارق 

إلى 24 نقطة بينه وبني فيتل، و67 نقطة أمام 
رايكونن. كما هي املرة السادسة التي يتوج 

فيها هاميلتون بلقب جائزة املجر.

متفرقات

ي بي وز و و و و ي يو م ر ي



{أعتقد أن إصابة موســـى سيســـوكو بســـيطة. ربما يكون مرهقا بعض الشيء لكنني أعتقد أن رياضة

اإلصابة ليست كبيرة. سننتظر لأليام المقبلة لرؤية ماذا سيحدث}.

ماوريسيو بوكيتينو 
مدرب توتنهام اإلنكليزي

{أنا ســـعيد لحصولي على فرصة أخرى لالنضمام للفريق وإنهاء مســـيرتي في النادي الذي بدأت 

فيه مشـــواري في أوروبا. أعتقد أننا ســـنتمكن معا من خوض موســـم قوي}.

كالوديو بيتزارو 
العب فريق فيردر برمين األملاني

ســـيحاول األرجنتينـــي دييغـــو  } مدريــد – 
ســـيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد 
اإلســـباني، المنافســـة بشـــكل أكبـــر على لقب 
الليغا، عند بداية الموسم الجديد في أغسطس. 
وأبرم ســـيميوني، عدة صفقـــات مميزة في 
فترة االنتقاالت الصيفية الجارية، بضم كل من 
توماس ليمار ورودريغو هيرنانديز وأنطونيو 
أدان وجليســـون مارتينـــز، من أجل منافســـة 

برشلونة وريال مدريد على لقب الليغا.
ويمتلـــك ســـيميوني، عدة خطـــط في عقله 
للموســـم الجديد، من أجل الصمود أمام قطبي 

الكرة اإلسبانية، برشلونة وريال مدريد. 
ينـــوي  التـــي  األولـــى  الخطـــة  وتتمثـــل 
ســـيميوني االســـتعانة بها، في تغيير فلسفته 
 ،“4-3-3” طريقـــة  وهـــي  البحتـــة،  الدفاعيـــة 
لوجـــود الثالثـــي الهجومي المميـــز غريزمان 
وليمار ودييغو كوســـتا، ومن خلفهم رودريغو 
هيرنانديـــز كمحـــور ارتكاز، وبجـــواره كوكي 

وســـاؤول نيغويز مع الرباعـــي الخلفي خوان 
فران وغوديـــن وخيمينيز ولوكاس هيرنانديز، 
والحـــارس المميز يان أوبالك. وما يفســـر نية 
ســـيميوني اللجـــوء لهـــذه الطريقـــة، األدوات 
الهجوميـــة والدفاعيـــة الجيـــدة التـــي يملكها 
في تشـــكيلته الحاليـــة، وبالفعل قـــام المدرب 
بتجربة هـــذه الخطة خالل المباريـــات الودية 
التـــي خاضها الفريق. لكن المدرب األرجنتيني 
صاحـــب الطابع الدفاعي، يملـــك طريقة أخرى 
حافـــظ عليها في الموســـمين الماضيين، وهي 

”2-4-4“، مع التوازن بين الدفاع والهجوم.
ولعل تخلي ســـيميوني عـــن طريقة ”-4-3
3“ إلـــى طريقته القديمة ”2-4-4“ في الموســـم 
الجديد، ســـيكون فقـــط في المباريـــات القوية 
ضد ريـــال مدريد وبرشـــلونة، وذلك نظرا لقوة 
المنافسين. كما أن المقومات الحالية للروخي 
بالنكـــوس، تمنح المدرب، القـــدرة على تجربة 
طريقـــة ”2-5-3“، بوجـــود غريزمان وكوســـتا 

في الهجوم، مع تواجد الخماســـي جليســـون 
مارتينز وكوكي وساؤول ورودريغو هيرنانديز 
وآنخيـــل كوريا، ومن خلفهم لـــوكاس وغودين 

وخيمينيز أمام الحارس أوبالك.
وتعطي طريقـــة ”2-5-3“ العمـــق الدفاعي 
القـــوي مع غلـــق المســـاحات أمـــام الخصوم 
والزيـــادة الهجومية الســـريعة فـــي الهجمات 
المرتـــدة. وال زال ســـيميوني، يبحث عن إبرام 
صفقة هجومية في الميركاتو الجاري، تحسبا 

لرحيل كيفين غاميرو ولوتشيانو فيتو.

} برلــني – أوضـــح نيكـــو كوفاتـــش املديـــر 
الفنـــي اجلديـــد لبايـــرن ميونخ حامـــل لقب 
الـــدوري األملاني لكرة القدم (بوندســـليغا) أن 
حارس املرمى مانويل نوير ســـيحتفظ بشارة 
قيـــادة الفريق. وقـــال كوفاتش في تصريحات 
صحافية ”لن نغير شيئا بشأن شارة القيادة“، 
وبالتالي سيظل املهاجم توماس مولر، القائد 

الثاني للفريق البافاري خلف نوير.
وأكد كوفاتش علـــى أن بايرن ميونخ لديه 
العديـــد من الالعبني القادرين على تولي مهام 
قيادية بالفريق. وقال كوفاتش إن آريني روبن 
وفرانك ريبيري وماتس هوميلز وكذلك جيروم 
بواتينغ ”كلهم قادة ، حتى دون ارتداء شـــارة 

القيادة“.
وتولـــى كوفاتـــش تدريب بايـــرن ميونخ 
قادما مـــن آينتراخـــت فرانكفـــور، مقابل 2.2 
مليون يورو (2.6 مليون دوالر) بفضل بند في 

عقده السابق مع نادي فرانكفورت. 
وأشـــار كوفاتش إلى أن دفع األندية مبالغ 
أكبر من أجل التعاقد مع املدربني، مثلما يحدث 
في صفقات الالعبني، ســـيقود إلى اســـتقرار 
أكبـــر في األجهـــزة الفنيـــة للفـــرق. وأوضح 
”إذا دفعـــت الكثير من األمـــوال للحصول على 
خدمات شـــخص ، فلن تريد خســـارته بشـــكل 

سريع“.

نتائج إيجابية

عاد بايرن ميونخ االثنـــني إلى أملانيا بعد 
انتهـــاء جولتـــه فـــي الواليات 

للموسم  استعدادا  املتحدة 
شـــهدت  والتـــي  اجلديـــد، 
يوفنتوس  أمـــام  هزميتني 
اإليطالي ومانشستر سيتي 

اإلنكليـــزي. وقـــال كوفاتش 
”نتائـــج اجلولـــة إيجابيـــة 

للغايـــة رغـــم الهزميتني. 
لقـــد شـــكلت إضافـــة 
بالنســـبة لنـــا في ما 
باجلوانـــب  يتعلـــق 
البدنيـــة لالعبـــني“. 
”جنحنـــا  وأضـــاف 
في اســـتغالل الوقت 
بشـــكل جيـــد للغاية 
ألفضل  الوصول  في 
حالـــة بدنية وتطوير 

اجلوانب الفنية“.
وافتقد بايرن ميونخ خالل 
اجلولة جهـــود احلارس نوير 
وكذلـــك مولر وجنـــوم آخرين 
شـــاركوا مع منتخبات بالدهم 

في كأس العالم 2018 بروســـيا، 
لكن ينتظـــر عودتهم إلـــى الفريق 

في املعســـكر الثاني املقرر فـــي بلدة تيغرنزيه 
األملانيـــة. وقـــال كوفاتش ”أتطلـــع إلى عودة 
اجلميع واكتمال الصفوف للعمل معا. وواثق 
من أن كفاءة الفريق ســـتكون أعلى مع اكتمال 

صفوفه“.
وســـتكون أول مباراة رسمية لبايرن حتت 
قيادة كوفاتش، فـــي الدور األول لبطولة كأس 
أملانيـــا في 18 أغســـطس، وســـيخوضها أمام 
الفائز من دروشتيرسن وأسيل، بينما يستهل 
بايرن مشـــوار الدفاع عن لقب البوندســـليغا 

مبواجهة هوفنهامي بعدها بستة أيام.

رغبة في الرحيل

شدد الكرواتي نيكو كوفاتش، املدير الفني 
لبايرن ميونخ األملاني، على اســـتمرار مهاجم 
الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خالل 
الفترة املقبلة مؤكدا متســـك النادي بالالعب. 
وأشـــارت عدة تقارير صحافيـــة مؤخرا، إلى 
وجـــود رغبـــة لـــدى ليفاندوفســـكي، للرحيل 
عـــن البافاري في ظل اهتمام مـــن ريال مدريد 

ومانشستر يونايتد بضمه.
وقال كوفاتش ”ال يوجد شـــيء مع روبرت، 
مـــن الواضح أنه لن يترك هـــذا النادي ألننا ال 

نريد التخلي عنه“. 
وأضاف ”نريـــد أن نحقق الكثير معه وهو 
العـــب عظيم، وحقق الكثير في البوندســـليغا 
وســـجل العديد من األهداف واآلن في املوسم 

اجلديد سيواصل ذلك بالتأكيد“.
وتابـــع ”صحيـــح أن 
ليفاندوفســـكي يخطط للذهاب 
ملكان آخـــر ولكنه ســـيكون 
معنـــا، ولـــن نســـمح ألي 
شخص خارجي أن يهدم 
الفريق  واستقرار  أمن 

بهذه الطريقة“. 
”روبـــرت  وأوضـــح 
ميتلـــك عقـــدا، ال أعـــرف 
مدتـــه بالتحديـــد، ولكـــن 
سيستمر معنا ألطول فترة 
العب  ”إنه  وأمت  ممكنـــة“. 
محترف بشـــكل كامل ويعلم 
أن لديه عدة أشـــياء يســـعى 
لتحقيقهـــا، فهو يريـــد النجاح 
وتســـجيل األهداف وســـيثبت 

ذلك في املستقبل“.

} لنــدن - ينـــوي البلجيكـــي إيديـــن هازارد، 
اســـتخدام طريقـــة جديـــدة من أجـــل الرحيل 
عن صفوف تشيلســـي اإلنكليـــزي، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية اجلارية. 
وقالت وسائل إعالم بلجيكية، إن هازارد قد 
يضطر لتقدمي طلب إلدارة تشيلســـي، من أجل 
الرحيل هذا الصيف. وأضافت صحف محلية 
أن الكرة أصبحت في ملعب هازارد، بعدما رفع 
تشيلسي السعر املطلوب للتخلي عنه، الالعب 
حال أراد حتقيـــق حلمه باللعب بقميص ريال 
مدريد، فعليه إجبار ناديه، سواء بتقدمي طلب 
انتقال أو رفض املشاركة في التدريبات، مثلما 

فعل غاريث بيل مع توتنهام من قبل.
ويـــرى ريـــال مدريـــد أيضا أن هـــازارد ال 
يوجد أمامه ســـوى تقدمي طلب انتقال، خاصة 
مع اقتراب غلق الســـوق في إنكلترا. ويقضي 
هـــازارد حاليا عطلتـــه الصيفيـــة، بعدما قاد 
املنتخـــب البلجيكـــي لتحقيق املركـــز الثالث 
فـــي مونديـــال روســـيا. ويتطلع ريـــال مدريد 
لتعويض رحيل هدافه التاريخي كريســـتيانو 
رونالـــدو، صـــوب يوفنتـــوس، وخرجت أنباء 

ســـابقة تفيد بأن البلجيكي إيدين هازارد، هو 
اخليـــار األول إلدارة امللكي، لســـد هذا الفراغ. 
وكان ريـــال مدريـــد تخلى عـــن خدمات جنمه 
البرتغالـــي لصالح يوفنتوس، لكن النية تتجه 
نحو جعل الويلزي غاريـــث بيل، جنم الفريق 
األول فـــي املرحلة املقبلة، حتـــت قيادة املدرب 

اإلسباني جولني لوبيتيغي.
من ناحيـــة أخرى ذكـــرت تقارير صحافية 
إســـبانية، أن ريال مدريـــد يرفض التخلي عن 
جنمـــه الكرواتـــي ماتيـــو كوفاســـيتش خالل 
فترة االنتقـــاالت الصيفية اجلارية. وجاء الرد 
قاطعا مـــن النـــادي امللكي، بأن كوفاســـيتش 
غير معروض للبيع ولن يرحل عن ســـانتياغو 

برنابيو. 
وشـــددت الصحيفـــة علـــى أن إدارة ريال 
مدريد واملدرب جولني لوبيتيغي، ســـيحاوالن 
إقناع كوفاســـيتش باالســـتمرار والتخلي عن 
فكـــرة الرحيـــل. وأبرزت الصحيفـــة في نهاية 
تقريرها، أن كوفاسيتش ميلك عدة عروض من 
بايرن ميونخ ومانشســـتر سيتي وإنتر ميالن 

وروما في الصيف اجلاري.

سيميوني يخطط للصمود في الدوري اإلسباني

مانويل نوير يحتفظ 

بشارة قيادة بايرن ميونخ

هازارد يتمسك بالرحيل عن تشيلسي

} برلــني - وّجـــه االحتاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا) الدعـــوة إلى ممثلي جميـــع االحتادات 
الوطنية الـ211 العضـــوة، حلضور مؤمتر في 
العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن، لتحليل بطولة 

كأس العالم 2018 التي احتضنتها روسيا. 
وقـــال زفونيمير بوبـــان نائب األمني العام 
للفيفا ”من خالل هذا املؤمتر، نهدف إلى عرض 
ومناقشة النتائج الرئيسية التي توصل إليها 
خبراؤنا، واالســـتماع إلى تعليقات االحتادات 
الوطنيـــة العضـــوة“. وأضـــاف ”كأس العالم 
يجـــب أن تبـــدو مبثابة منصـــة تعليمية ُتلقي 
بأثـــر إيجابي في تطوير اجلوانب الفنية لكرة 

القدم حول العالم“.
كذلك وجه الفيفا الدعوة إلى املدراء الفنيني 
واخلبراء الفنيني لالحتادات القارية الســـتة، 
حلضور املؤمتر املقرر في 23 ســـبتمبر املقبل. 
ويعقد املؤمتـــر في اليوم الســـابق ليوم حفل 
توزيع جوائز الفيفا في العاصمة البريطانية.

وكان االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد 
أعلن أن لندن ســـوف تســـتضيف حفل توزيع 
جوائـــز االحتـــاد الدولـــي للعـــام الثاني على 
التوالي. وقال زفونيميـــر بوبان، نائب األمني 
العام، فـــي بيان ”كمدينة شـــغوفة بكرة القدم 
فـــي بلد لديه تـــراث كبير في اللعبة، ســـتثبت 
لندن مرة أخرى أنها وجهة متميزة الستضافة 
حفـــل جوائز األفضـــل التابعـــة للفيفا، ونحن 
متحمســـون للعودة بعد النجاح في النســـخة 

الثانية التي أقيمت العام املاضي“.

وأضاف ”ونظـــرا ألن فعاليات كأس العالم 
2018 بروســـيا أفـــرزت األفضل فـــي عالم كرة 
القـــدم، فإنه ســـيكون هنـــاك هـــدف للعب من 
أجله، مـــا يجعل جوائـــز هذا العام مناســـبة 
استثنائية“. وســـوف يتم تقدمي تسع جوائز، 
من بينهـــا جائزة أفضل العـــب وأفضل العبة 
وجائزة بوشكاش لهدف العام، من خالل نظام 
تصويـــت مختلط يشـــمل الالعبـــني واملدربني 
واملشجعني ووسائل اإلعالم. وكان كريستيانو 
رونالـــدو، جنم ريال مدريد، فاز بجائزة أفضل 

العـــب في العالـــم في العامـــني املاضيني فيما 
فـــازت الهولنديـــة ليكـــي مارتينز بالنســـخة 

النسائية في 2017.

جائزة أفضل العب

أعلـــن االحتـــاد الدولـــي قائمة املرشـــحني 
جلائزة أفضل العب في العالم، وشهدت تواجد 
املصري محمـــد صالح احملترف فـــي ليفربول 
اإلنكليـــزي، بجانـــب البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالدو العب يوفنتس اإليطالي، واألرجنتيني 
ليونيل ميســـي العب برشلونة اإلسباني.  ومت 
اختيار صالح بعدما فاز بجائزة احلذاء الذهبي 
للدوري اإلنكليـــزي (البرميرليغ) باإلضافة إلى 
قيادتـــه لفريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، 
فيما فاز ميسي بلقب الدوري اإلسباني (الليغا) 
وكأس امللـــك. فيمـــا توج رونالـــدو بلقب دوري 
أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية قبل رحيله 

عن امللكي.
وضمـــت القائمة أيضا البلجيكي كيفني دي 
بروين العب مانشستر سيتي اإلنكليزي الفائز 
بلقب الـــدوري احمللـــي (البرميرليـــغ) واملركز 
الثالـــث باملونديـــال، ومواطنه إيديـــن هازارد 
العب تشيلســـي الفائز بـــكأس االحتاد احمللي 
وبرونزية املونديال. وكذلك الثنائي الفرنســـي 
أنطـــوان غريزمـــان مهاجـــم أتليتكـــو مدريـــد 
اإلســـباني الفائز بكأس العالـــم ولقب ”يوروبا 
ليـــغ“ واحلذاء البرونزيـــة باملونديال، وكيليان 
مبابـــي مهاجـــم باريس ســـان جرمـــان الفائز 
بجميع األلقـــاب احمللية مع فريقه دوري وكأس 
فرنســـا وكأس الرابطة احملليـــة وأفضل العب 

صاعد باملونديال ولقب كأس العالم.
كما ضمت القائمة الكرواتي لوكا مودريتش 
احملتـــرف في ريـــال مدريد الفائـــز بلقب دوري 
أبطـــال أوروبـــا ومونديال األنديـــة والذي قاد 
منتخب بـــالده لوصافة املونديال وأفضل العب 
باملونديال، وزميله في امللكي، الفرنسي رافائيل 
فاران الفائز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا 
ومونديال األنديـــة.  وأخيرا، هاري كني مهاجم 
توتنهـــام اإلنكليـــزي الذي قـــاد منتخب بالده 
للمركـــز الرابع فـــي املونديـــال، باإلضافة إلى 
فـــوزه بجائزة احلـــذاء الذهبـــي ألفضل هداف 

باملونديال.
ومـــن جانبـــه قـــال السويســـري جيانـــي 
إنفانتينو، رئيس االحتـــاد الدولي لكرة القدم 
”قبـــل أعـــوام قلـــت إن املونديال هذا ســـيكون 

األفضـــل فـــي التاريـــخ، وميكننـــي أن أقولها 
اليـــوم بقناعـــة: هـــذه أفضـــل كأس عالم على 
اإلطالق“، وذلك فـــي مؤمتر صحافي عقده في 
ملعب لوجنيكي مبوسكو حيث ستقام املباراة 
النهائيـــة، وتخلله توجيه حتيـــة إلى الرئيس 

الروسي فالدميير بوتني وبالده. 
وأوضح رئيس االحتاد الدولي أن ”روسيا 
تغيـــرت، وأصبحت بلدا حقيقيـــا لكرة القدم، 
ليس فقـــط ألن كأس العالم نظمـــت على أعلى 
مســـتوى، لكـــن أيضـــا ألن كـــرة القـــدم باتت 
جزءًا من احلمض النـــووي للبالد بفضل أداء 
املنتخـــب الوطني وكل العمل الذي حتقق على 

مستوى البنى التحتية“. 
وأضاف ”كل شيء كان مذهًال وفعاال جدا“. 
ومنذ 14 يونيو املاضي، اســـتضافت روســـيا 
كأس العالم للمرة األولى في تاريخها، على 12 

ملعبا في 11 مدينة.
وعلى الصعيد الكروي، وصل منتخبها إلى 
الـــدور ربع النهائي حيث خســـر أمام كرواتيا 
بركالت الترجيح (3-4 بعد التعادل في الوقتني 
األصلي 1-1 واإلضافـــي 2-2)، في نتيجة غير 
متوقعة نظـــرا ألن املنتخب كان صاحب املركز 
70 في التصنيف العاملـــي للفيفا، وهو األدنى 

بني املنتخبات الـ32 املشاركة في املونديال.
واعتبر إنفانتينو أن ”إرث كأس العالم هذه 
سيرفع من تصنيف روسيا بني دول كرة القدم. 
مـــا مت بنـــاؤه، مت بناؤه من أجل املســـتقبل“، 
مضيفا ”ما تغير هو النظرة إلى روسيا. نحو 
مليون شـــخص زاروا روسيا، موسكو وأيضا 
كل املـــدن األخرى املضيفـــة، وأدركوا أنهم في 
بلد جميل ومضياف، مستعد ألن يظهر للعالم 
كلـــه أن الواقع ليـــس ما نعتقد أننـــا نعرفه“. 
وواصل إنفانتينو إشادته بروسيا التي اعتبر 
أنهـــا ”بلد غنـــي بثقافته وبتاريخـــه، بتاريخ 

اإلنسانية“.

دولة مضيافة

وفي الســـياق ذاته وافق البرملان الروسي 
على السماح للمشـــجعني الذين حصلوا على 
”بطاقة هوية مشـــجع“ خالل مونديال روســـيا 
2018 بدخول البالد مبوجب هذه البطاقة حتى 

نهاية عام 2018 ودون احلاجة إلى تأشيرة.
وصـــادق البرملان الروســـي على مشـــروع 
القرار الذي تقدم به الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني باعتبار أن بطاقة هوية املشجع، مبثابة 
تأشـــيرة للدخول إلى البالد حتى نهاية العام 
احلالي. ويســـتهدف بوتني مـــن هذه اخلطوة 
تعزيـــز صورة روســـيا كدولـــة مضيافة، وهو 
األمـــر الذي أجمـــع عليه اجلميـــع خالل كأس 

العالم.

فيفا يدعو اتحادات الكرة إلى مؤتمر في لندن

يعقد االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤمترا في اليوم الســــــابق ليوم حفل توزيع جوائز 
ــــــات كأس العالم 2018 التي  ــــــك لتحليل نهائي الفيفــــــا في العاصمــــــة البريطانية لندن. وذل

احتضنتها روسيا. ويدعو جميع االحتادات الوطنية حلضور هذا احلدث الكبير.

تأهب كبير

[ زفونيمير بوبان: كأس العالم يجب أن تبدو بمثابة منصة تعليمية

الفيفـــا وجـــه الدعـــوة إلـــى املدراء 

الفنيني والخبراء الفنيني لالتحادات 

القاريـــة الســـتة، لحضـــور املؤتمر 

املقرر في 23 سبتمبر

◄

ببباختصار
◄ كشف لوكاس بيليا، نجم ميالن اإليطالي 

عن رغبته في عودة فريقه للمشاركة في 
منافسات دوري أبطال أوروبا في العام 

المقبل، بعدما فشل الروسونيري، في 
الوصول للمسابقة القارية خالل الموسم 

الماضي. وقال الالعب إن الهدف األول هو 
دوري أبطال أوروبا، لكن عندما تلعب في 
فريق مثل ميالن، على الجميع أن يسعى 

دائما إلى أمور كثيرة.

◄ تقدمت تايوان االثنين بشكوى إلى 
اللجنة األولمبية لشرق آسيا، للدفاع عن 

حقها في استضافة النسخة األولى من دورة 
ألعاب شرق آسيا للشباب 2019، واحتجاجا 

على التدخل السياسي من جانب الصين. 
وكان من المقرر أن تقام الدورة الدولية 

التي تضم رياضات متعددة والخاصة بدول 
شرق آسيا، في مدينة تايشونغ التايوانية، 

في أغسطس لعام 2019.

◄ كشفت تقارير صحافية، عن وجود 
أزمة داخل مانشستر يونايتد، بين 

البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني 
للفريق، ونائب الرئيس التنفيذي للنادي، 

إد وودوارد. وحسب صحيفة ”مترو“ 
البريطانية، فإن مورينيو وجه انتقادات 

الذعة لإلدارة عقب الهزيمة 1-4 أمام 
ليفربول وديا، بأنه لم يحصل على التدعيم 

الذي كان يطمح له في الفريق.

◄ تقرر غياب السويدي، زالتان 
إبراهيموفيتش، العب لوس أنجلس 

غاالكسي، عن المباراة التي ستجمع نجوم 
الدوري األميركي، بيوفنتوس اإليطالي. 

ويأتي غياب إبرا، العب اليوفي السابق، عن 
المباراة انصياعا للوائح الدوري األمريكي، 

نظرا ألن المهاجم خاض ثالث مباريات خالل 
أسبوع واحد، وسيتعين عليه البقاء في لوس 

أنجلس.
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نيكو كوفاتش: 

سيظل المهاجم توماس 

مولر، القائد الثاني للفريق 

البافاري خلف نوير

ســـيميوني يمتلـــك عـــدة خطـــط 

للموســـم الجديد مـــن أجل الصمود 

اإلســـبانية،  الكـــرة  قطبـــي  أمـــام 

برشلونة وريال مدريد

 ◄
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} إتريتا (فرنســا) - تنتشـــر على الشـــواطئ 
الفرنســـية مقصـــورات للمطالعة تســـتقطب 
محبي الكتب بكراســـيها الطويلة التي توفر 

لهم أجواء هانئة بعيدا عن الصخب.
وأوضحت مصففة الشعر إيزابيل البالغة 
52 عاما وهي جتلس على أحد الكراســـي في 
إتريتا قبل أن تغوص في رواية بوليسية هي 
الثانية التي تســـتعيرها في غضـــون أربعة 
أيام ”محطة القراءة واالسترخاء هذه ممتازة 
فـــي هذا اإلطار اجلميل ومبا أني ال أذهب في 
عطلة فهذا األمر مصدر متعة لي في فترات ما 

بعد الظهر“.
هذا املنتجع الســـياحي البحري الشـــهير 
في نورماندي (شمال غرب فرنسا) هو ضمن 
املناطق الســـاحلية الـ12 في مقاطعة ســـني-
ماريتيم التي جهزتها الســـلطات احمللية بني 
السابع من يوليو والـ26 من أغسطس بأكواخ 
خشـــبية صغيرة يحـــوي كل واحد منها ألف 

كتاب.
وأطلقـــت مبادرة ”القراءة على الشـــاطئ“ 
العـــام 2005 مـــع ثالثة أكـــواخ وباتـــت اآلن 
تضم 38700 مشـــارك من الهافـــر إلى تريبور. 
هذه املكتبات العابـــرة تفتح أبوابها كل أيام 
األســـبوع من الســـاعة الثانية من بعد الظهر 
إلى الســـاعة الســـابعة مســـاء. وتتم اإلعارة 
مجانـــا ومـــن دون تدوين األســـماء وينبغي 
أن تقـــرأ الكتب على أحد الكراســـي الطويلة 
األربعمئـــة املوضوعـــة في اخلدمـــة من قبل 

سلطات املقاطعة.

يجلس فـــي إتريتا نحو 15 شـــخصا تتراوح 
أعمارهـــم بـــني تســـعة أشـــهر و70 عاما في 
فتـــرة بعد الظهر وهم يقلبـــون مبتعة ظاهرة 
صفحات الكتب التي اختاروها فيما يســـبح 

آخرون في البحر.
وقال رومان ماســـيه، مهنـــدس من روان 
يبلـــغ الثالثة والثالثني مـــن العمر، وهو يقرأ 
كتابـــا لبودلير فيما طفلـــه الرضيع نائم إلى 
جانبـــه ”يجب اإلكثار من هـــذه األماكن. كنت 
أبحـــث عن مـــكان أجلـــس فيه. وقـــد اخترت 

ديوانا شعريا“.
ويحلو لستيفاني بالنشينو (45 عاما) أن 
”ترتـــاح“ مع جنلها البالغ ثماني ســـنوات في 
هـــذه األكواخ التي تـــرددت عليها في مناطق 

أخرى أيضا.
وأوضحت بالنشـــينو التي ترعي مسنني 
فـــي ضاحية باريس ”عندمـــا متطر نلجأ إلى 

الكوخ الذي ميدنا بالدفء“.
ويشـــبه داخل الكوخ بألوانـــه وبطاقات 
القراءة ومسانده، املكتبات األخرى وهو يوّفر 

أيضا كتبا باإلنكليزية واإليطالية واألملانية.
وتوجه طالبتان في األدب القراء، وتضعان 
جانبا كتب األشـــخاص الذين يأتـــون يوميا 

لقراءة حوالي عشر صفحات من رواية ما.
وقد أتـــت كورين آيت عمار (47 عاما) إلى 
إتريتا لرؤية األجراف الصخرية التي شغلت 

مخيلتها في مغامرات أرسان لوبني.
وأكـــدت هذه املمرضة من ســـان إتيان في 
وســـط فرنســـا أن ”األمر رائع ثمة الكثير من 

الكتـــب الصادرة فـــي الفترة األخيـــرة. ومع 
ابنتـــي (12 عاما) منضي وقتـــا هنا ونتأخر 

على بقية أفراد العائلة“.

وقـــد جتاوز هـــذا املفهوم حـــدود منطقة 
نورماندي. في منطقة إيرو (جنوب) احتفلت 
املبـــادرة للتـــّو مبـــرور عشـــر ســـنوات على 

اعتمادها بعدما جذبت نحو 21 ألف شـــخص 
فـــي أكـــواخ أقامتهـــا علـــى شـــاطئ كارنون 

وفرونتينيان قرب مونبولييه في 2017.

جهزت الســــــلطات الفرنسية املناطق الســــــاحلية بأكواخ خشبية صغيرة كمحطة للقراءة 
واالســــــترخاء، مزودة بكراس قبالة البحــــــر وحتاكي من الداخل أجواء املكتبات، ويحوي 

كل واحدة منها ألف كتاب في إطار مبادرة ”القراءة على الشاطئ“.

االصطياف على الشواطئ ال يحلو دون كتاب

} اإلنسان كائن وقح. اإلنسان مخلوق مدع 
ويظن نفسه مسؤوال عن العالم وعن الكون 

نفسه مبجرد أنه موجود فيه.
ينظـــر إلى هـــذا الكـــون الرحيب فيرى 
آفاقـــا وأرجـــاء هو مســـؤول عنهـــا وعن 
صيانتهـــا ويتدخل فـــي وجودها ومآالتها 
مبا يرضي ذوقه هو. هذا حيوان سينقرض 
وذاك طائـــر ســـيزدهر وهو املســـؤول عن 
االندحـــار واالزدهار وكأن األرض لم توجد 

ولم تتنفس ولم تعش دونه.
ويدعـــي كتـــاب ومفكـــرون أذكيـــاء أن 
الكون يطالبهم بتفســـير احليـــاة ومغزى 
وجود األشـــياء. لكـــن الكون ليـــس ملزما 
بتفسير نفسه وال بتبرير موجوداته سواء 
قبل اإلنســـان أو اعترض. هـــذا هو الرائع 
مارك توين يكتب مطولة ذكية يحاول فيها 
أن يجد تبريـــرا واحدا لوجود الذبابة، وال 
يفلح. فيعود منكسرا معترفا بأن الكون قد 

هزمه.
اآلن البشـــرية منشغلة مبحاولة تفسير 
ما يبدو بال تفســـير؛ إذ ظهرت على سطح 
الكوكب وبشـــكل ناتئ وبارز شـــخصية ال 
حتتمـــل تفســـيرا منطقيـــا بوجودها. ذلك 
هو رئيـــس جمهوريـــة الواليـــات املتحدة 
دونالد ترامب. صـــار الرجل حديث الناس 

وموضوع تخميناتهم.
ملاذا شعره برتقالي؟ ملاذا يقدح وميدح 
الشـــخص نفســـه في جملة واحدة؟ وملاذا 
يعـــد بالســـالم ويتوعد باحلـــروب بنفس 

النفس؟
املشكلة في هذا التفكير تكمن في كوننا 
نريد أن تكون لألشـــياء معان وتسويغات 
تناســـب عقلنا في حالتـــه احلالية. ونحن 
أيضا مقتنعون بأن على الكون واملوجودات 
أن يفسرا نفسيهما لنا باعتبارنا مسؤولني 

مبوجب وجودنا على سطح األرض.
أنا شـــخصيا ال أحتدث عن ترامب وال 
يـــروق لي ازدراؤه أو الضحك عليه. فهناك 
شـــيء بليـــد ومتهالك فـــي الســـخرية من 

ترامب.
هو مخلوق ال يخلو من شيء يسير من 
غرابة األطوار وشـــيء كثيـــر من احلماقة. 

وهذا موجود بكثرة.
صارت األلســـن تلوك ســـيرته بابتذال 
مثل تلميذ مشاكس معنا في املدرسة نروي 
عنـــه حكايـــات، وحني تنقصنـــا احلكايات 
نلجأ إلـــى التأليف والكـــذب. هنا االبتذال 
شـــائع ورخيص. فاألفضـــل أن ندع الرجل 

وشأنه فالقدح فيه رخيص وال يليق.
ونالحظ أيضا أن اإلنســـان محدود مبا 
يعـــرف، وما ال جنـــد له تفســـيرا قد يكون 
لـــه تفســـير غائب عـــن مداركنـــا احلالية، 

فاإلنسان آني بطبعه.
أذكر أني رأيت أســـتاذ تاريخ علوم من 
جامعة أوكســـفورد يقول إن اإلنســـان ظل 
قرونا يعتقد أن أرجل العنكبوت ترتفع أوال 
ثم تنخفض إلى األرض بشيء من اإلسراف 
الـــذي ال معنى لـــه. ظل يظـــن أن الطبيعة 
sus- خرقاء إلى أن اكتشف قاعدة التعليق
pension ليكون اجلســـم مستقرا. فالطبيعة 

لم تكن خرقاء إذن. ولعل ترامب له معنى.

صباح العرب

لماذا ترامب؟

حسين صالح

ح ب

مقصورات مطالعة على الشواطئ الفرنسية إلعادة المجد للكتاب

} ديب – يبتســـم الزبائـــن عنـــد رؤيـــة نادلة 
تقترب من طاولتهم فـــي مطعم في دبي، ليس 
فرحـــا بوصـــول الطعام بـــل ابتهاجـــا بلقاء 

”روبي“ النادلة اآللية.
وجتذب النادلة الروبوت روبي، في مطعم 
درينكس أند سبايس ماجيك الذي يقدم طعاما 
هنديا وصينيا، الزبائـــن الذين يتدفقون على 
املطعم لتصويرها بواسطة هواتفهم احملمولة.

وقال عـــارف محمد، مدير املجموعة املالكة 
للمطعم، ”ليس من الســـهل جذب الزبائن عند 

افتتاح مطعم جديد (في دبي)“.
ومنـــذ أن فتـــح املطعم أبوابه فـــي اإلمارة 
اخلليجيـــة أوائل يوليـــو احلالي تعمل روبي، 

اليابانية الصنع، دون انقطاع.
وأضـــاف محمـــد أن الزبائـــن يتصلـــون 
باملطعـــم هاتفيـــا حلجز طاوالت ويشـــترطون 
أن تقـــوم روبـــي بخدمتهم، مؤكـــدا أن املطعم 

سيجلب نادال آليا آخر في وقت قريب.
ومتشـــي روبي علـــى خط أســـود ممغنط 
يرســـم لها طريقها بني الطاوالت، وهي حتمل 
بيديها أطبـــاق األكل بعدما يضعها نادل آخر 
فـــوق صينية جامعـــة كبيـــرة ويوجهها نحو 

الطاولة املناسبة.
وتقدم النادلة الروبـــوت الطعام على وقع 
األغاني الهندية أو اإلنكليزية. وتقول للزبائن 

بعد تقدمي الطعام ”ال تنسوا أن تشكروني“.

مطعم يجتذب الزبائن 
بنادلة روبوت في دبي

} اجلزائر – قـــال الصياد اجلزائري حمداوي 
أكلي إن مســـابقة التصويب على األهداف في 
جبـــال جرجرة (شـــمال اجلزائر) هـــذا العام 
لها خصوصيتها ألنه توجـــه إليها مع ابنته 

الشابة ودربها حيث شاركت في املسابقة.
بالشـــجاعة  النســـاء  بعـــض  وحتلـــت 
للمشـــاركة في هذا النشاط الذي يهيمن عليه 

الرجال.
وأضاف أكلي ”أعّلمها ما أســـتطيع، وإذا 

كانت تريد االستمرار فاألمر متروك لها“.
وكانت ســـارة أكلي واحدة من ثالث نساء 
شـــاركن في املســـابقة التي مت تنظيمها قبل 
موســـم الصيد. وتأمل فـــي أن تصبح صيادة 

مثـــل والـدهـــا وتشــــترك معـه فـــي رحـالت 
الصيد.

وأفادت ســـعاد لوكال -إحدى املشـــاركات 
في املســـابقة- بقولها ”أنا أشـــجع النســـاء 
علـــى أال يتوقفن عندما ينجـــزن عمال خاصا 
بالرجـــال؛ إنهـــا رياضة، إنها جتربـــة رائعة 

وأمتنى أن تقوم بها جمعيات أخرى“.
وعلـــى الرغم من أن مشـــاركة املرأة كانت 
ضئيلة بني إجمالي املشـــاركني البالغ عددهم 
190 فإنهن تلقني التأييد والتشـــجيع من ِقبل 

الكثيرين.
ومـــن بني هؤالء الصيـــاد جمال آيت علي 
الذي يعتقد أن اهتمام املرأة بهذا النشاط هو 

عالمة على أن القيود املفروضة على النســـاء 
تزول، مؤكدا ”هي عالمـــة على تفتح العقول 
وإزالـــة القيود في املجتمـــع. أمتنى أن تكون 
هـــذه نهاية احملظـــورات. فِلَم ال (تســـتطيع) 

النساء (ممارسة مثل هذه الرياضات)؟“.
ووصفت رئيســـة جلنة التحكيم تشجيع 
رجـــل البنتـــه فـــي املســـابقة بأنـــه شـــيء 
”اســـتثنائي“، وأضافـــت ”علينـــا تشـــجيع 

النساء“.
-ناشـــطة  معطـــوب  مليكـــة  وقالـــت 
أمازيغيـــة- ”علينا تشـــجيع النســـاء. في 
املجال  هذا  يعتبر  بالدنا 

بالرجال.  خاصا 

إنـــه ألمـــر رائع أن أرى نســـاء يجـــرؤن على 
ممارسة هذه الرياضة“.

الشـــابات  تســـليم  ومت 
تقدير  وشـــهادات  ميداليات 
في نهاية املسابقة. وحملت 
بفخر  جوائزهن  الشابات 

ووقفن اللتقاط الصور.
وشـــاركت فـــي هـــذا 
احلـــدث جمعيـــات 
الصياديـــن مـــن مختلف 
األمازيغيـــة  املناطـــق 

في اجلزائر.

 جزائريات يكسرن المحظور حامالت بنادق صيد

} تونس – أضاء جنم هبة طوجي سماء املسرح 
الرومانـــي، في حفل فني ضمن فعاليات الدورة 

الرابعة واخلمسني ملهرجان قرطاج الدولي.
ورافق الفنانة اللبنانية كاملعتاد املوسيقار 
اللبناني الشهير أسامة الرحباني سليل عائلة 

الرحابنة، على آلة البيانو.
بدأ الرحبانـــي مع هبة طوجي مســـيرتها 
الفنيـــة التي جمعت بني املوســـيقى واملســـرح 

الغنائي.
لقاء الفنانة اللبنانية بجمهورها التونسي 
يعتبر الثاني في مسيرتها الفنية التي انطلقت 

منذ سنة 2008.
وصعـــدت الفنانـــة علـــى مســـرح قرطـــاج 
األثري، لتســـتقبل جمهورها الذي أتى باآلالف 

لالستماع إليها.

وانطلق احلفل بعزف منفرد للرحباني على 
آلة البيانو، وقد قدم أسامة مقطوعة من أحلانه 
املميزة. وكان اجلمهور على موعد مع 19 أغنية 
منهـــا ما هو قـــدمي أحبه وتفاعـــل معه إلى حد 
االنســـجام ومنها ما هو جديد، فكان السفر مع 
”وحـــدي حلالي“ و“طيـــر وعّلـــي“ و“ال بداية ال 
نهاية” و“يال نرقص“ لتحط الرحال في النهاية 

بأغنية ”بلد التناقض“.
هبة التي شـــاركت في برنامج ”ذو فويس: 
أحلى صوت“ في موســـمه الرابع في نســـخته 
الفرنســـية، غنت باقة من األغاني الفرنسية من 
بينهـــا “mon amie la rose“. كمـــا غنت لفيروز 
وأمتعت احلضور بســـحر صوتهـــا األوبرالي 
وهدوئه لترســـل هنا وهناك موجات من الفرح 
وأغنيـــات مـــن الطـــرب وجرعات رومانســـية. 

وسافرت الفنانة بجمهورها 
في رحلة طربية آسرة، فكان 
التمايل والتصفيق والرقص. 
ولإلشارة فإن هبة طوجي 

مخرجة وممثلة أيضا، 
شاركت في عدد 
من املسرحيات 

املوسيقية.
وأصدرت 

الفنانة إلى 
حد اآلن ثالثة 

ألبومات عربية 
بالتعاون 

مع أسامة 
الرحباني.

هبة طوجي تصافح جمهور قرطاج من جديد

املجتمـــع. أمتنى أن تكون  وإزالـــة القيود في
هـــذه نهاية احملظـــورات. فِلَم ال (تســـتطيع) 

النساء (ممارسة مثل هذه الرياضات)؟“.
ووصفت رئيســـة جلنة التحكيم تشجيع 
رجـــل البنتـــه فـــي املســـابقة بأنـــه شـــيء 
”علينـــا تشـــجيع  ”اســـتثنائي“، وأضافـــت

النساء“.
-ناشـــطة  معطـــوب  مليكـــة  وقالـــت 
أمازيغيـــة- ”علينا تشـــجيع النســـاء. في 
املجال هذا  يعتبر  بالدنا 

بالرجال. خاصا 

الشـــابات تســـليم  ومت 
تقدير وشـــهادات  ميداليات 
في نهاية املسابقة. وحملت
بفخر جوائزهن  الشابات 

ووقفن اللتقاط الصور.
وشـــاركت فـــي هـــذا
احلـــدث جمعيـــات
الصياديـــن مـــن مختلف
األمازيغيـــة املناطـــق 

في اجلزائر.

وسافرت الفنانة بجمهورها 
رحلة طربية آسرة، فكان  في
التمايل والتصفيق والرقص.
ولإلشارة فإن هبة طوجي

مخرجة وممثلة أيضا، 
شاركت في عدد 
من املسرحيات

املوسيقية.
وأصدرت
الفنانة إلى 

حد اآلن ثالثة 
ألبومات عربية 

بالتعاون
أسامة  مع
الرحباني.
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