
} بيروت - قدم رئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري بعد ظهر االثنين مسودة حكومة إلى 

الرئيس اللبناني ميشال عون.
وكانت زيارة الحريري لقصر بعبدا متوقعة 
وتنتظر لقاء انعقد بعـــد تأخير بين الحريري 
ووزير الخارجية رئيـــس التيار الوطني الحر 

جبران باسيل صباح اليوم نفسه.
وأعلـــن الحريـــري بعـــد لقائـــه عـــون أنه 
لرئيس  ســـلم ”صيغة حكومة وحـــدة وطنية“ 

الجمهورية ”ال ينتصر فيها أحد على اآلخر“.
وقال الحريري إن ”الصيغة ال أحد يملكها 
إال الرئيس (عون) وأنـــا، ولم تناقش مع أحد، 

وأفكارها أخذتها من كل القوى“.
وأجرى الحريري سلسلة لقاءات مع القوى 
السياســـية، ال ســـيما مع رئيس حزب القوات 
ســـمير جعجع، والمعاون السياســـي لرئيس 
المجلـــس النيابي، الوزير علي حســـن خليل، 
وموفـــد رئيس الحـــزب التقدمي االشـــتراكي، 
النائب وائل أبوفاعور، لحلحلة العقد المتعلقة 

بالحصص المسيحية والدرزية.
ولم يفصح الحريري عن مضمون تشكيلته 

وشدد على أنه سنكمل المشاورات مع عون.
الرئاســـة  فـــي  اإلعـــالم  مكتـــب  وأصـــدر 
اللبنانية بيانا يكشـــف أن عون تســـلم صيغة 
مبدئيـــة للحكومة الجديدة، وأن الرئيس أبدى 
بعض المالحظات حولها استنادا إلى األسس 
والمعاييـــر التي كان حددها لشـــكل الحكومة 

والتي تقتضيها مصلحة لبنان.
ووفقا لمصادر محلية، فإن الحريري، وبعد 
التداول مع عون قد يقدم صيغا أخرى معدلة. 
وقالـــت المصادر إنـــه إذا تمـــت الموافقة 
على التشكيلة الحكومية، فمن المتوقع إصدار 
مراســـيم التأليف قبل ســـفر الرئيس عون إلى 

بروكسل في 11 و12 سبتمبر.
ولفـــت المراقبون إلـــى أن الغموض الذي 
يكتنف الصيغة التي قدمها قد تكون ضرورية 
إلنتـــاج الحكومة، علما أن بعض التســـريبات 
كانت تحدثت عن تشـــكيلة من ثالثين وزيرا ال 

يملك أي طرف فيها الثلث المعطل.
وتحدثـــت معلومات عن تخلـــي ”القوات“ 
عـــن منصب نائب رئيـــس الحكومة والحقيبة 
الســـيادية مقابل حصوله علـــى أربع حقائب 
وازنة، فيما تم التداول بصيغة تتعلق بالوزراء 
الـــدروز تقضـــي بتعييـــن وزيريـــن من حصة 
”االشـــتراكي“ ووزيـــر ثالث من الشـــخصيات 

المقبولة من جنبالط ومن طالل أرسالن.
الغمـــوض  أن  المحلليـــن  بعـــض  ورأى 
والســـرية ليســـا بالضـــرورة مؤشـــر تفاؤل، 
خصوصا أن باسيل لم يدل بأي تصريح عقب 
لقائه الحريري، فيما لم يتســـرب أي شيء عن 

مضمون المباحثات بينهما.

} بغــداد - تحولت الجلســـة األولـــى للبرلمان 
العراقـــي الجديـــد، التـــي عقدت االثنيـــن، إلى 
ساحة للصراع السياســـي بين فريقين يسعى 
كل منهما لتشكيل الكتلة األكبر، التي تملك حق 
ترشـــيح رئيس الوزراء القـــادم. وبينما بدا أن 
الســـاعات األخيرة في ليل األحد، كانت حاسمة 
لجهـــة ترجيح كفة الفريق الـــذي يقوده رئيس 
الحكومـــة حيدر العبـــادي، المدعـــوم أميركيا، 
حملت ســـاعات الصباح التالي مفاجأة كبيرة، 
عندمـــا اســـتعاد الفريق الـــذي يقـــوده نوري 

المالكي، المدعوم من إيران، زمام المبادرة.
وبعـــد ثالثة أيـــام من إقالة فالـــح الفياض 
من منصبه كقائد لهيئة الحشـــد الشـــعبي، قدم 

العبادي نفسه رئيسا للهيئة.
وأصـــدر المكتب اإلعالمـــي لرئيس الوزراء 
بيانا، االثنين، جاء فيه ”زار القائد العام للقوات 

المســـلحة رئيس هيئة الحشـــد الشعبي حيدر 
العبـــادي مقـــر الهيئة لالطالع علـــى األوضاع 
فيها“. وجاء إقصاء الفياض بعد انشـــقاقه عن 

تحالف النصر ودعمه لتحالف الفتح.
وبعد اســـتكمال اإلجـــراءات البروتوكولية 
لرؤســـاء  كلمـــات  تضمنـــت  التـــي  للجلســـة، 
الجمهوريـــة والحكومـــة والبرلمـــان المنتهية 
واليتـــه، دشـــن مجلس النـــواب الجديـــد دورة 
جديدة، بجلســـة قادها أكبر النـــواب الفائزين 
ســـنا، حيث أدى الفائزون اليمين الدستورية، 

ثم فتح الباب لتقديم أوراق الكتلة األكبر.
ومثلمـــا كان متوقعا، قدم فريـــق العبادي، 
الـــذي يضم فضـــال عن ائتـــالف النصـــر، كال 
من قائمة ســـائرون المدعومة مـــن رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصدر، وتيار الحكمة بزعامة 
عمـــار الحكيم، وائتالف الوطنيـــة بزعامة إياد 

عـــالوي وآخريـــن، أوراقا تؤكد تشـــكيل الكتلة 
األكبر بعنـــوان ”اإلصـــالح والبنـــاء“، مطالبا 

رئيس الجلسة باعتمادها.
وتضمنت األوراق تواقيع زعماء كتل تضم 

184 نائبا.
لكن المفاجأة جاءت عندما قدم فريق رئيس 
الوزراء الســـابق نـــوري المالكـــي، الذي يضم 
فضـــال عن ائتالف دولة القانون كال من تحالف 
الفتـــح بزعامـــة هـــادي العامري، والمشـــروع 
العربـــي بزعامـــة خميـــس الخنجـــر، واتحاد 
القوى بزعامة محمد الحلبوسي ونوابا آخرين 
منشـــقين عن قائمتي العبـــادي وعالوي، قائمة 
بتواقيع 148 عضوا، بوصفهـــم ممثلين للكتلة 

األكبر، التي أطلقوا عليها اسم ”البناء“.
وفـــي ظـــل هـــذا الوضـــع، اضطـــر رئيس 
الجلسة، إلى رفعها، ما دفع ممثلي ”البناء“ إلى 

الخروج من القاعة، قبل أن يلتحق بهم النواب 
األكراد، الذين يفوق عددهم الخمسين.

ويواصل مبعوث الرئيـــس األميركي بريت 
مكغـــورك وقائد فيلـــق القدس اإليراني قاســـم 
المنفصلـــة،  ضمن  اجتماعاتهمـــا  ســـليماني 
مساعي جمع التحالفات لتشكيل الكتلة األكبر.

وأمام مكغورك وســـليماني نحو 72 ساعة، 
لحســـم هذا السباق، إذ ال يمكن تعليق الجلسة 
أكثر من هذا الوقت، بالرغم من أن الوضع بات 
حاليا خارج السياقات الدستورية، ال سيما بعد 
رفع الجلسة األولى من دون العودة إلى عقدها 

ورفعها بشكل قانوني.
وســـيعيد مكغـــورك جولته بيـــن القيادات 
الســـنية، على أمل تعديل موقفها من العبادي، 
فيما يحاول سليماني اإلبقاء على هذا االنقسام 
الســـني، عبر تقديـــم إغراءات كبيرة، ال ســـيما 

وعـــود بمناصـــب مهمـــة لزعماء ســـنة، بهدف 
ضمان تأييدهم.

مكغـــورك  بيـــن  الســـباق  يقتصـــر  ولـــن 
وسليماني على األوســـاط السنية، بل ستكون 

الساحة الكردية ملعبا مهما لهما.
وقـــرر األكراد أال يدخلـــوا ضمن أي تحالف 
للكتلـــة األكبر، لكنهم على اســـتعداد للتفاوض 
مع أي كتلة تتشـــكل. ويمكن أن يشكل الموقف 
الكردي عنصرا حاسما في ترجيح كفة الواليات 
المتحـــدة أو إيران، في ملف تشـــكيل الحكومة 

العراقية الجديدة.
ووفقـــا لمصـــادر ”العرب“، فإن واشـــنطن 
علـــى  ضمانـــات  حزمـــة  تعرضـــان  وطهـــران 
األكراد بهدف اســـتمالتهم إلى أي من الفريقين 
الساعيين لتشكيل الكتلة األكبر. ومن المنتظر 

أن يعلن الموقف الكردي في غضون يومين. 

} طرابلــس - فشـــلت المحـــاوالت المختلفة 
للتهدئة والوســـاطة في وقـــف المواجهة بين 
ميليشيات متعددة كان يجمع بينها االشتغال 
لفائـــدة حكومة الوفاق الوطني برئاســـة فائز 
السراج قبل أن تختلف المصالح بينها، وهي 
امتداد مباشر ألجندات خارجية لها تعمل على 
إبقاء الوضع األمني منفلتا ومنع االستحقاق 

االنتخابي.
وزاد الوضع األمني المتفّجر في العاصمة 
الليبية طرابلس من دعوات االســـتنجاد بقائد 
الجيش المشـــير خليفة حفتـــر للتدخل بهدف 
إنهاء االشـــتباكات، وإجبار الميليشيات على 
االنســـحاب مـــن المدينـــة، وتهيئـــة األجواء 
األمنيـــة والسياســـية الالزمة لتنفيـــذ الخطة 
األممية إلجراء انتخابات رئاســـية وبرلمانية 

نهاية العام الجاري.
واســـتمرت المعارك، االثنين، لليوم الثامن 
علـــى التوالـــي بيـــن مجموعات مســـلحة في 
الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس. 
وُسمع دوي انفجارات خالل الصباح من وسط 

طرابلس.
وأشار متحدث باسم أجهزة اإلغاثة ُيدعى 
أسامة علي إلى وقوع مواجهات على مشارف 
العاصمة مضيفا أنه تعّذر إجالء أســـر عالقة 

جراء المعارك.
وقال المتحدث إن ”المجموعات المسلحة 
تغلق الطرقات المؤدية إلى مواقعها وبالتالي 
تحول دون وصول المساعدات واإلسعافات“.

وعلمـــت ”العـــرب“ من مصـــادر على صلة 
بالملف الليبي، أن ”اللواء الســـابع- مشـــاة“ 
الذي اقتحمت عناصره العاصمة طرابلس من 
جهـــة الجنوب، يتكون من تحالف بين عناصر 
مواليـــة لنظام العقيـــد الليبـــي الراحل معمر 
القذافـــي، وعناصر إســـالمية غالبيتها مؤيدة 

لجماعة اإلخوان.
وحذرت المصادر في تصريحات لـ“العرب“ 
مـــن الخطـــوات التالية التي يمكـــن أن تترتب 
علـــى هـــذا التحالـــف، إذا قدر له االســـتمرار، 
ألنها ســـوف تقلب التوازنات الراهنة، وتؤدي 
إلى خلط أوراق قوى محلية ارتاحت لســـلطة 
الميليشـــيات في العاصمـــة طرابلس، كما أن 
قوى إقليمية ودولية ســـوف تعيد حســـاباتها 
فـــي األزمـــة بنـــاء على ما تســـفر عليـــه هذه 

التطورات.

وفيمـــا يالزم قائـــد الجيـــش خليفة حفتر 
الصمـــت تجاه مـــا يجري مـــن مواجهات في 
العاصمـــة، إال أن أوســـاطا ليبية مّطلعة تقول 
إن المنـــاخ بات مالئما لتفعيل تلويح ســـابق 
لحفتر بالهجوم على الميليشـــيات اإلسالمية 
المتشـــددة، وتحرير طرابلـــس منها، مضيفة 
أن تدخـــل قائد الجيش بـــات حاجة ضرورية 
ألطـــراف ليبيـــة كثيـــرة بعضها موجـــود في 
العاصمة، فضال عـــن تحول نوعي في مواقف 

الدول الخارجية بالملف الليبي.
وأشارت هذه األوســـاط إلى أن قوة حفتر 
يســـتمدها من حالة االســـتقرار التي تعيشها 
المناطق الواقعة تحت ســـيطرته في الشـــرق، 
وخاصة من ضعف حكومة الوفاق ورئيســـها 
فائز السراج، التي فشلت في إقناع دول داعمة 
لها مثل إيطاليا وفرنســـا والواليات المتحدة، 
والتي كانت إلى وقـــت قريب معارضة لوجود 

قائد الجيش في طرابلس.
وفشـــلت جهود حكومة الوفاق في الضغط 
علـــى الميليشـــيات وإجبارهـــا علـــى وقـــف 
االقتتال. ويشير مراقبون إلى أن الخطوة التي 
أقدمـــت عليهـــا حكومة الســـراج بإعالن حالة 
الطـــوارئ خطـــوة رمزية تهدف إلى تســـجيل 
الحضور، كونها عاجزة عن اإلمســـاك بالملف 
األمني في طرابلس وفوضت أمره للميليشيات 

والشخصيات السياسية التابعة لها.
وأشـــارت حصيلة جديدة لـــوزارة الصحة 
إلى ســـقوط 47 قتيال علـــى األقل و129 جريحا 
غالبيتهـــم مـــن المدنييـــن فـــي المواجهـــات 
المســـتمرة منـــذ 27 أغســـطس الماضي بين 
مجموعـــات مســـلحة متنافســـة فـــي جنـــوب 

العاصمة.
وتداولت أنباء، األحـــد، عن فرار نحو 400 
نزيل من سجن في محيط طرابلس بعد اقتراب 
االشتباكات من الســـجن، دون أن يصدر بيان 
رســـمي من الجهات المســـؤولة بالخصوص. 
وهنـــاك حديث عـــن تواطؤ من الميليشـــيات 
اإلسالمية لتسهيل خروجهم وسط حديث عن 
أن من بينهـــم عددا كبيرا مـــن مقاتلي داعش 
وأمـــراء عصابـــات التهريـــب والخطـــف، بما 
يساعد على خلق مناخ من الخوف في المدينة 
خاصـــة أن العديد منهم مطلـــوب لالنتقام من 
ميليشيات بســـبب جرائمه، ما سيخلق مناخا 

جديدا لالغتياالت ويغذي المواجهات.
فـــي  النافذيـــن  إن  محللـــون  ويقـــول 
الميليشيات اختاروا هذا الوقت في التصعيد 
إلرباك الوضع السياسي وإلغاء أي استحقاق 
انتخابي ومنع التغيير، وهذا بالطبع يخضع 
ألجنـــدات خارجية لدول لها مصلحة في إبقاء 
الوضع األمني القلق، وإدامة األزمة السياسية 
بيـــن الغرب والشـــرق وتحويلهـــا إلى أرضية 

لتثبيت االنقســـام الـــذي يعد أفضـــل ضمانة 
للمصالح األجنبية.

وبعد فشـــلهم في االنتخابـــات البرلمانية 
2014، وتراجع شـــعبيتهم، يحاول اإلسالميون 
قطع الطريق أمام انتخابات جديدة قد تفضي 
إلى فوز أوسع للتيار الوطني الليبي، وخاصة 
المقربيـــن من حفتر، فضـــال عن تخوفات أكبر 
من فوز ممثل هذا التيار في شـــخص حفتر أو 

غيـــره بمنصب رئيس الدولة واســـتعادة دور 
الشـــخصية المحورية التي تمســـك بالوضع 
أمنيا وسياسيا، ما يعيق األجندات الخارجية 

التي ترتهن لها الميليشيات المختلفة.
وكانـــت األطـــراف الليبيـــة قـــد اتفقت في 
العاصمة الفرنســـية باريس في الـ29 من مايو 
الماضي على تحديد 10 ديسمبر موعدا إلجراء 

االنتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

حشد العبادي أمام حشد المالكي واألكراد بيضة القبان

• الميليشيات اختارت توقيت التصعيد إلرباك االستحقاق االنتخابي

• تناقضات السنة تمنح المالكي مهلة التالعب بالقانون  • األكراد يتجهون إلى التحول إلى ورقة حاسمة للسباق بين واشنطن وطهران

االنفالت في طرابلس يحتم تدخل الجيش الليبي 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - املغرب 3 دراهم - اجلزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 رياال - الكويت 150 فلسا - اإلمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - األردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الحريري يسلم 

عون صيغة 

لحكومة جديدة

ح بالهجوم 
ّ
خليفة حفتر لو

على الميليشيات 

المتشددة وتحرير 

طرابلس منها

من يقاتل من

Tuesday 04/09/2018
41st Year, Issue 11098

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثالثاء 2018/09/04 
24 ذو احلجة 1439
السنة 41 العدد 11098

www.alarab.co.uk

صالح ينافس 

رونالدو ومودريتش 

على جائزة أفضل 

العب في العالم  

اإلسالم أكثر الديانات تزايدا في العالمص٢٢

س

تش

ضل 

م 

ص٦

اإلمارات 

إلى الفضاء
ص٣



} دمشق – تنشط الدبلوماسية اإليرانية بشكل 
مكثف هذه األيام حتضيرا للقمة الثالثية التي 
حتتضنها طهران في ٧ سبتمبر اجلاري وتضم 
الرؤســـاء اإليراني حســـن روحاني والروسي 
فالدميير بوتني، والتركي رجب طيب أردوغان، 
لبحث األزمة الســـورية وباخلصوص سيناريو 

إنهاء معضلة إدلب.
وبعـــد زيـــارة مفاجئة قـــام بها إلـــى أنقرة 
األســـبوع املاضي حيث التقـــى بالرئيس رجب 
طيـــب أردوغان، حط وزيـــر اخلارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف الرحال االثنني في العاصمة 
الســـورية دمشـــق حيث التقى بالرئيس بشار 

األسد ونظيره وليد املعلم.
وأكـــد األســـد  وظريـــف، خـــالل اللقـــاء أن 
الضغوط التي متارســـها بعض الدول الغربية 
على دمشـــق وطهران لن تثنيهما على التعاون 

الثنائي والدفاع عن مصاحلهما.

حتركاتهـــا  خـــالل  مـــن  إيـــران  وحتـــاول 
السياســـية املكثفة التسويق إلى أن حضورها 
السياســـي يـــوازي نفوذهـــا العســـكري فـــي 
ســـوريا، في ظل ضغوط دولية متزايدة تطالب 
مبغادرتهـــا هـــذه الســـاحة، باعتبارها عنصر 

تأزمي وليس حل.
وبعـــد وصوله إلى دمشـــق، نقلـــت الوكالة 
اإليرانيـــة لألنباء (إرنـــا) عن ظريـــف قوله إن 
”سوريا تقوم حاليًا بتطهير جميع أراضيها من 
اإلرهاب. وبقية اإلرهابيـــني، مبن فيهم (هيئة) 
حترير الشـــام، الذين يجب أن يغادروا إدلب“. 
وأوضـــح أنه ”في اجتماع القمة الذي ســـيعقد 
في طهران اجلمعة املقبل واســـتمرارًا للعملية 
السياسية الثالثية، سيتم بحث كيفية التصدي 
للجماعات املتطرفة واإلرهابية، مبا فيها حترير 
الشام“. وتسيطر جبهة حترير الشام (النصرة 
ســـابقًا) على اجلـــزء األكبر مـــن محافظة إدلب 
بينما تتواجد فصائل إســـالمية أخرى في بقية 

املناطق وتنتشـــر القوات احلكومية في الريف 
اجلنوبي الشرقي.

وفـــي وقـــت ســـابق، أكـــد املتحدث باســـم 
اخلارجيـــة اإليرانية بهرام قاســـمي في طهران 
أن بالده ”ســـتواصل تقدمي املساعدة للحكومة 
الســـورية في حملتها املقبلة في إدلب“، مشيرًا 
إلى أن ”هذه املســـائل ستكون من بني تلك التي 

سيبحثها ظريف خالل محادثاته في سوريا“.
وُتعد محافظة إدلب مع أجزاء من احملافظات 
احملاذية لها آخر مناطق اتفاقات خفض التوتر 
التي ترعاها روســـيا وإيـــران وتركيا. وإلدلب 
خصوصيتها كونها املعقل األخير لهيئة حترير 
الشـــام. كما ُتعـــد منطقة نفوذ تركي، وتنتشـــر 
فيها نقاط مراقبـــة تركية تطبيقًا التفاق خفض 

التوتر.
ومن املقرر أن يلتقي في السابع من سبتمبر 
رؤســـاء الـــدول الثالث فـــي طهـــران حيث من 
املرجح أن يتم حتديد شـــكل العملية العسكرية 

على إدلب.
ويرى محللون أنه ال ميكن التحرك عسكريًا 
في احملافظة من دون التوافق بني الدول الثالث، 
وبينها أنقرة التي تخشى أن يتسبب أي هجوم 
كبير مبوجـــة جديدة من الالجئـــني إليها، كما 
أنها تخشى فقدان نفوذها في املنطقة بالكامل، 
في حـــال رفضت التعاطي مع روســـيا املصرة 

على إعادة إدلب إلى النظام.
وكونها صاحبة النفوذ األكبر في احملافظة، 
فقد طلبت روســـيا من تركيـــا إيجاد حل إلنهاء 
وجود هيئة حترير الشـــام املصنفة ”إرهابية“ 

لتفادي عملية واسعة.
وأكـــد وزير اخلارجية الروســـي ســـيرجي 
الفروف االثنني اســـتحالة الصبر على الوضع 
القائـــم في إدلب شـــمالي ســـوريا ”إلـــى ما ال 
نهايـــة“، مشـــددا علـــى ضـــرورة الفصـــل بني 

جماعات املعارضة املعتدلة واإلرهابيني.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا فـــي معهـــد موســـكو 
احلكومـــي للعالقات الدوليـــة، أوضح الفروف 
”نشـــهد انتهاكات مســـتمرة لنظـــام وقف النار 
في إدلب.. على مدى أكثر من شـــهرين، تقصف 
مواقع للجيش الســـوري من هـــذه املنطقة، بل 
ويحاولـــون مهاجمة مواقع اجليش من هناك“.
وأضـــاف أنه فضـــال عن ذلك ”يطلقـــون أعدادا 

كبيرة من الطائـــرات من دون طيار في محاولة 
لضرب قاعدتنا العسكرية في حميميم“، مشيرا 
إلى أنه مت إســـقاط أكثر مـــن ٥٠ طائرة في هذه 

احلوادث.
وتابـــع ”ال ميكن الصبر علـــى هذا الوضع 
إلى مـــا ال نهاية، ونبذل حاليـــا جهودا حثيثة 
مـــع شـــركائنا األتـــراك واحلكومـــة الســـورية 
واإليرانيني، أطـــراف عملية أســـتانا، من أجل 
الفصل ’على األرض‘ بني املعارضني املســـلحني 
العاديـــني وبـــني اإلرهابيني، وذلـــك بطريقة ال 

تعّرض املدنيني للخطر“.
وأشـــار الفروف إلى أن هـــذه املهمة يتولى 
تنفيذها العســـكريون بشـــكل أساســـي. وشدد 
الوزير الروســـي على أنـــه ”ال مكان لإلرهابيني 
في سوريا، وللحكومة السورية كامل احلق في 
الســـعي لتصفيتهم علـــى أراضيها“، وأضاف: 

”من الصعب نفي ذلك“.
إدلـــب أم املعـــارك فـــي ســـوريا  وتعتبـــر 
باعتبـــار أن حســـمها من قبل النظام ســـيعني 
إنهاء اجلانـــب املتعلق بالعمليات العســـكرية 

في ســـوريا وبالتالي التهيئة لعملية سياســـية 
شكلية تصب في صالح األخير وحلفائه.

ويرى مراقبون أن القمة التي ســـتحتضنها 
طهران لـــن تناقش فقـــط عملية إدلـــب بل وما 
بعدهـــا، وال يســـتبعد مراقبون أن تشـــهد هذه 
القمـــة مفاجـــأة كحضـــور وفـــد ســـوري رفيع 
املستوى إلى هناك، وهذا رمبا ما يفسر احلراك 

الدبلوماسي اإليراني بني أنقرة ودمشق.
وللمـــرة األولـــى منذ ســـنوات لـــم تتضمن 
تصريحات وزير اخلارجية السوري وليد املعلم 
أي هجـــوم على تركيا ال بل أنـــه وصف دورها 

ضمنيا باملؤثر.
وتأتي زيارة ظريف إلى دمشق بعد أسبوع 
من زيارة وزير الدفاع أمير حامتي إلى دمشـــق 
والتي مت خاللها التوقيـــع على اتفاقية تعاون 
عسكري بني البلدين تهدف إلعادة بناء القوات 

السورية، واستمرار وجود مستشاريها هناك.
ويقابـــل احلـــراك اإليراني حـــراك أميركي 
يقوده املســـؤول عـــن امللف الســـوري جيمس 
جيفـــري الـــذي زار االثنـــني األردن قادمـــا من 

إسرائيل. وكانت وزارة اخلارجية األميركية قد 
أكدت أن جولة جيفري ستبحث ”سبل مواجهة 

نشاط إيران املزعزع لالستقرار في املنطقة“.
ويختتـــم جيفري جولته إلى املنطقة بزيارة 
تركيـــا، ويرى مراقبون أن األخير قد يطرح على 
املسؤولني األتراك عروضا إليقاف مسار التعاون 
مع اجلانبني الروســـي واإليراني في إدلب على 
وجـــه اخلصوص، بيـــد أن محللني يتشـــككون 
في موافقـــة أنقرة خاصة إذا لـــم تتضمن هذه 
العـــروض فك االرتباط بني واشـــنطن واألكراد، 
وهو الذي شكل أحد األسباب الرئيسية لتركيا 

للتقرب من محور روسيا.
وكشـــفت وزارة اخلارجيـــة األميركيـــة إن 
جيفـــري وريبورن ســـيتوجه إلـــى تركيا حيث 
ســـيؤكد موقـــف الواليـــات املتحـــدة املعارض 

للهجوم العسكري في إدلب.
وتضم إدلب نحو ٣ ماليني نسمة، ويخشى 
مـــن أن يقود هجوم موســـع ضدهـــا إلى كارثة 
إنســـانية خاصة وأنه ال أماكـــن لهؤالء ميكنهم 

االنتقال إليها.

«تركيا قدمت تنازالت عديدة في ســـبيل ضرب المشـــروع الديمقراطي المترســـخ في الشـــمال أخبار

السوري. وإدلب ستكون محطة ألكبر صراعات المنطقة».

شمس الدين مال إبراهيم
عضو حركة املجتمع الدميقراطي السوري

{مهما حصل فإن الحرية دائما مصانة ألنها ولبنان توأمان ال يفترقان، ولكن مع الحرية ولبنان ال 

يكفي أن نقول إنه حان الوقت، ألن الوقت حاضر دائما ولكن اآلن صار بدا}.

ملحم الرياشي
وزير اإلعالم في حكومة تصريف األعمال اللبنانية
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حتاول طهران التســــــويق إلى أن نفوذها السياسي في سوريا يوازي وجودها العسكري 
هناك عبر احتضانها لقمة الدول الضامنة ملســــــار أستانة (روسيا، وتركيا وإيران) والتي 
يســــــبقها حراك دبلوماسي حثيث لوزير خارجيتها محمد جواد ظريف، ويرى مراقبون أن 
القمة املرتقبة بالتأكيد لن تركز فقط على إدلب بل وما بعدها، في ظل رغبة الثالوث الراعي 
ألســــــتانة احتكار التسوية السياسية لألزمة الســــــورية وسط شكوك في إمكانية أن يؤدي 

ذلك حقا الستقرار هذا البلد.

إيران تسوق لنفوذ سياسي يوازي حضورها العسكري في سوريا

عنصر تأزيم 

[ ظريف في زيارة مفاجئة لألسد قبيل القمة الثالثية حول إدلب  [ تحركات أميركية في المنطقة لمواجهة نشاطات طهران

[ وزير إسرائيلي مقرب من نتنياهو يعلن «وفاة» حل الدولتين
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} القدس - كشـــفت وسائل إعالم إسرائيلية، 
االثنـــني، أّن املقترح الذي عرضـــه املفاوضون 
األميركيون على الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، بشـــأن إقامة كونفدرالّيـــة بني الضّفة 
إســـرائيلي  مقتـــرح  هـــو  واألردن،  الغربيـــة 

باألساس.
ووفق صحيفة هآرتس فـــإن املقترح يقوم 
على أن تكـــون الضفة الغربيـــة حتت الرعاية 
األمنيـــة األردنّيـــة، علـــى أن تضم إســـرائيل 
القدس واملســـتوطنات إليها، مع عدم اإلشارة 
إلى مصير غور األردن، إن كان ســـيبقى حتت 
االحتـــالل اإلســـرائيلي أو ســـيكون خاضعـــا 

للكونفدرالّية املقترحة.
وفـــي ما يتعلق بقطاع غّزة، لن يكون جزءا 
من هـــذه الكونفدرالّية، إمنا ســـيتم إخضاعه 
لرعايـــة أمنّية مصرّية، رغم أن كافة االتفاقّيات 
املوقعة بني الســـلطة الفلســـطينية واالحتالل 
اإلســـرائيلي، تعتبر القطـــاع والضفة الغربية 

”وحدة واحدة“.
وكان الرئيـــس محمـــود عباس قد كشـــف 
عـــن هذا املقترح خالل لقائه في رام الله األحد 
بوفد مـــن حركة ”الســـالم اآلن“ وعضوين من 

الكنيست اإلسرائيلي.
وقال عباس إن مستشار الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب جاريـــد كوشـــنير واملبعوث 
اخلاص للشـــرق األوسط جيســـون غرينبالت 
طرحـــا عليـــه قبـــل أشـــهر إمكانيـــة حتقيق 
كونفدراليـــة مـــع األردن، حيـــث أجـــاب بـــأن 
ذلك ممكن شـــريطة أن تنظم إســـرائيل إليها، 

متسائال ”هل سيقبل اإلسرائيليون بذلك؟“
والكونفدراليـــة هـــو فـــي األصـــل رابطة 
ملجموعـــة من الدول املســـتقلة ذات الســـيادة 
تفـــوض مبوجب اتفـــاق بينهما على إســـناد 
بعض الصالحيات لهيئة أو هيئات مشـــتركة 
لتنسيق سياساتها في عدد من املجاالت وذلك 
دون أن يشـــكل هذا التجمع دولة أو كيانا وإال 
أصبح شـــكال آخرا يســـمى بالفدرالية، ولكن 
املقترح اإلسرائيلي األميركي يبدو أنه يناقض 

أو باألحرى يشوه هذا املفهوم.

وبحســـب صحيفة هآرتس اإلسرائيلّية ال 
يعرف ما إذا كانت الضفة الغربية ســـتحصل 
على اعتراف إســـرائيلي أوًال، ومن ثم سُيعلن 
عن قيام كونفدرالّية، كشأن أردني- فلسطيني، 
أم أنه سيتم التوقيع على االتفاق الكونفدرالّي 
بني القيادة في الضفة الغربّية وبني احلكومة 

األردنّية، دون االعتراف بدولة فلسطني.
وقد سارع األردن على لسان املتحدثة باسم 
احلكومـــة جمانـــة غنيمات إلـــى إعالن رفض 
املقترح، مؤكدا على أنه يتمسك بحل الدولتني.

واعتبرت الصحيفة أن سبب رفض األردن 
للمقترح اإلســـرائيلي هو اخلشية من أن يكون 
على أرضها،  ذلك تطبيقـــا لـ“الوطن البديـــل“ 
ومن أن يشّكل الفلســـطينّيون أغلبّية السكان، 
إضافًة إلى أن األردن ســـيتحّول، مبوجب هذا 

االتفاق، إلى ”حارس حدود إلسرائيل“.
باملقابـــل فـــإن الرئيس محمـــود عباس ال 
يرفـــض فكـــرة إقامـــة كونفدرالية مـــع األردن 
شـــريطة أن يســـبقها إعالن لدولة فلسطينية 

على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشـــرقية، 
األمـــر الذي طبعا تعارضه إســـرائيل فطرحها 
لهاته املسألة الهدف األساس منه هو قبر فكرة 

حل الدولتني.
وصـــرح وزيـــر العلوم اإلســـرائيلي أوفير 
أوكينيـــس، االثنني أن حـــل الدولتني القاضي 
بإقامة دولة فلســـطينية إلى جانب إســـرائيل 

”مات“.
وقال أوكينيس فـــي مقابلة مع هيئة البث 
اإلســـرائيلي االثنني، إن ”حل الدولتني مات“. 
وأضاف ”لن تقوم أبًدا دولة إرهاب فلسطينية 
في يهودا والســـامرة“، في إشارة إلى الضفة 

الغربية.
وتابـــع أوكينيـــس ”أن البديلـــني هما إما 
احلكـــم الذاتي أو كونفدراليـــة مع األردن، لكن 

احتمال حتقيق البديل األخير ضئيل“.
وتقـــوم فكـــرة احلكـــم الذاتي علـــى إدارة 
احلياة البلدّية في أجـــزاء من الضفة الغربية 
ال تشمل املستوطنات أو القدس، دون أن يكون 

هناك أي متثيل في املجتمع الدولي، واقتصاد 
يعتمد أساسا على األردن.

ويرى مراقبون أن إســـرائيل تدفع باجتاه 
فرض هاذين اخليارين معولة على دعم مطلق 
مـــن قبل اإلدارة األميركيـــة احلالية، ترجم في 
اعتـــراف األخيرة بالقدس عاصمة إلســـرائيل 
وأخيرا وليس آخرا محاولتها إســـقاط مطلب 
”حق العـــودة“ عبـــر وقفها لدعـــم وكالة غوث 
وتشـــغيل الالجئـــني الفلســـطينيني األونروا 

بالكامل.
ويشـــير هؤالء إلى أن إســـرائيل كما إدارة 
ترامب حتـــاوالن فرض اخليـــاران كأمر واقع 
على الفلســـطينيني املنقســـمني على أنفسهم، 

واملجتمع الدولي الذي يقف عاجزا.
وأعلـــن وزيـــر الدفاع االســـرائيلي االثنني 
أن ال جـــدوى من التفاوض مع الفلســـطينيني 
حـــول قطاع غـــزة أو الضفـــة الغربية احملتلة 
وأن على إســـرائيل التصرف بشـــكل أحادي، 
في إشارة إلى اجلهود املصرية األممية إلبرام 
اتفاق لوقف إلطالق النار بني إسرائيل وحركة 

حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وصـــرح ليبرمـــان فـــي مؤمتـــر صحافي 
في القـــدس ”أنا على اطالع بـــكل املفاوضات 
وأعرف كل الوسطاء وكل ما يحصل“، بحسب 
مـــا نقل عنـــه مكتبه. وأضاف ”لـــن تؤدي هذه 
املفاوضات سواء كـانت حـول رام الله أو غـزة 

إلى نتيجة“.
وتابـــع ”كل املفاوضـــات أدت إلـــى طريق 
مســـدود وبالتالـــي علينـــا فـــي مـــا يتعلـــق 
بالفلســـطينيني حول رام اللـــه وغزة التصرف 
بشـــكل أحادي وحتديد الواقع بشـــكل أحادي 

كما نراه نحن“.

إسرائيل للفلسطينيين: كونفدرالية مع األردن أو حكم ذاتي

سيرجي الفروف:

ال يمكن الصبر على الوضع 

السائد في محافظة إدلب 

إلى ما ال نهاية

نتنياهو يراهن على ترامب

أفيغدور ليبرمان:

علينا في ما يتعلق برام 

الله وقطاع غزة التصرف 

بشكل أحادي

} بريوت – أعرب وزير اخلارجية اللبناني، 
جبـــران باســـيل، االثنني، عن رفـــض لبنان 
إنهـــاء دور ”أونروا“، معتبرا أنها ”مســـألة 

حياة أو موت“.
وأعلنت الواليات املتحدة، اجلمعة، قطع 
كامـــل متويلها لوكالـــة األمم املتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (أونروا).
واجتمع باسيل، االثنني مع سفراء الدول 
واملانحة  الفلســـطينيني  لالجئـــني  املضيفة 

واملعنية مبلف ”أونروا“.
وعقب االجتماع، صرح باسيل،  أن وقف 
عمـــل األونروا لـــه ارتدادات ســـلبية،  ودعا 
الســـفراء إلى إبـــالغ حكوماتهـــم بخطورة 
املوضوع، واســـتمرار املســـاهمة في متويل 
”أونروا“، قائًال إنها ”مسألة حياة أو موت“، 

وإن بالده لن تقبل بالتوطني.

} اخلرطــوم - دعـــت حركة مـــن املعارضة 
املســـلحة الســـودانية إلى فـــرض التغيير 
السياســـي بـــكل ”الوســـائل املتاحـــة“، في 
حـــال أصـــر الرئيس عمر حســـن البشـــير 
على الترشـــح لالنتخابات الرئاسية املزمع 

إجراؤها في العام 2020.
وقـــال رئيس احلركة الشـــعبية لتحرير 
السودان قطاع الشمال شمال مالك عقار إنه 
ليس أمام احلركة وحتالف نداء السودان إّال 
”تصعيد املقاومة والتنســـيق والتعاون مع 
أحزاب سياسية وجماعات وفرض التغيير 

بالوسائل املتاحة”.
وكان مجلـــس شـــورى احلـــزب احلاكم 
قـــد صـــوت باألغلبية جلهة إعادة ترشـــيح 
الرئيس الســـوداني لوالية جديدة، ليصبح 
هذا الترشيح قانونيا على املؤمتر الوطني 

إجراء تعديل على الدستور احلالي.

لبنان عن مصير {أونروا}: 

مسألة حياة أو موت

حركة سودانية تدعو 

للتغيير بكل الوسائل
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أخبار

[ مساع لقطع الطريق أمام عبدربه منصور هادي  
[ قيادة جديدة ستمكن أحمد عبدالله صالح من أدوار مهمة

«خبر نقل صورايخ باليستية إلى العراق، مزيف وليس له أي غرض آخر سوى التأثير على عالقات 

إيران الخارجية وخاصة العالقات مع جيرانها».

بهرام قاسمي
املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية

«ال تراجـــع عن التعامل مع عبدربه منصور هادي، باعتباره نائبا لحزب المؤتمر الشـــعبي والقيادة 

العليا به لحين عقد اجتماعات اللجنة العامة واللجان الدائمة والتحضير إلى االنتخابات».

يحيى أبوحامت
قيادي بحزب املؤمتر الشعبي العام اليمني

المؤتمر الشعبي اليمني يمهد التفاق 

على قيادة موحدة في اجتماع بالقاهرة

أمحد مجال

} القاهــرة – تســـتعد قيادات حـــزب المؤتمر 
الشعبي العام في الخارج لعقد اجتماع حاسم 
خالل شـــهر ســـبتمبر الجـــاري فـــي القاهرة، 
يحضـــره عـــدد كبير مـــن أعضـــاء الحزب في 
الخارج، سعيا لتشـــكيل قيادة موحدة للحزب 
تقوده الفترة المقبلة، ومرجح أن تتوافق على 
أن يكون للسفير أحمد عبدالله صالح دور مهم 

فيها.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“، إن 
االجتمـــاع يســـتهدف ”االتفـــاق علـــى قاعدة 
سياســـية تمهد الطريق لتبني موقف سياسي 
موحد يرتكز على قواعـــد الحزب الجماهيرية 
فـــي الداخـــل لتخفيـــف آثار اختطـــاف بعض 
قيـــادات الحزب في صنعاء من قبل المتمردين 
الحوثيين الذين يعاملونهم كأسرى سياسيين.

وأكدت المصـــادر أن االجتماع يرمي لقطع 
الطريق علـــى الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي الذي يصر على التمسك برئاسة الحزب، 
مخالفا بذلك اللوائح التي تنظم طريقة اختيار 

القيادة الجديدة.

وتسعى قيادات حزب المؤتمر في الخارج 
إلـــى وضع حـــد للتشـــرذم الراهـــن، من خالل 
االتفـــاق علـــى قيـــادة تنظـــم العمـــل الحزبي 
بالخـــارج، كمرحلـــة أولى ومؤقتـــة إلى حين 
التمكـــن من عقد مؤتمر عـــام وانتخاب رئيس 
جديـــد للحـــزب عقـــب التخلص من ميليشـــيا 
الحوثي، بعد أن أضحى عدد كبير من قياداته 
المؤثرين منتشرين في عواصم عربية مختلفة، 
أهمها القاهرة وأبوظبي والرياض، ما يمكنهم 
من إدارة شؤون الحزب وعدم السماح بانفراط 

عقده بشكل كامل.
وتحاول قيـــادات الخارج الوصول لتوافق 
عام بشـــأن القيادة الجديـــدة، وكان ذلك مثار 
العديـــد من النقاشـــات التي جرت األســـابيع 
الماضية، بين قيادات حزب المؤتمر بالقاهرة 
وأبوظبـــي من جانب، وبعض قيادات الرياض 
المواليـــة لمنصـــور هـــادي، غيـــر أن تمســـك 
الرئيـــس اليمنـــي بمواقفه المســـبقة أجهض 

التوصل إلى اتفاق يرضي جميع األطراف. 

وأوضح عبدالرحيم الفتيح، عضو اللجنة 
الدائمة بحزب المؤتمر الشـــعبي، لـ“العرب“، 
أن المشـــاورات ما زالت قائمة بشأن تفاصيل 
اجتمـــاع القاهرة المنتظر، والدعوة ســـتكون 
موجهة لجميع قيادات الخارج، شـــريطة عدم 
اإلخالل بالالئحة الداخليـــة للحزب والتوافق 
على وجود قيادة موحدة مؤقتة إلى حين عقد 

المؤتمر العام.
فـــي هذه األجـــواء يبـــدو أن االجتماع في 
مصـــر ســـيعقد مـــن دون توافق بيـــن قيادات 
القاهرة وأبوظبي من ناحية، وقيادات الرياض 
من ناحية أخرى، في ظل تمســـك هادي بقيادة 
الحزب بمفرده بصفته رئيســـا انتقاليا لليمن، 
وهـــو ما ترفضه غالبية القيـــادات التي فقدت 
الثقـــة في إمكانيـــة تقديمه تنـــازالت للتوافق 
بعـــد أن انتهت اجتماعـــات القاهرة الخميس 
الماضـــي دون أن يقدم فريقـــه ما يثبت رغبته 

في لم شمل الحزب.
وأضاف الفتيـــح لـ“العـــرب“، أن أبوظبي 
تشـــهد في الوقت الحالي اجتماعات مصغرة 
يعقدهـــا ســـلطان البركاني وأبوبكـــر القربي 
(يشـــغل كل منهمـــا منصـــب األميـــن العـــام 
المســـاعد للحزب) مع الســـفير أحمد عبدالله 
صالح، بهدف التنسيق بشأن آلية عمل القيادة 
الجديدة وتوزيع األدوار السياسية، ومناقشة 

ما توصلت إليه لقاءات القاهرة مؤخرا.
ومرجـــح أن تحـــدد اجتماعـــات أبوظبـــي 
الراهنة مســـتقبل اســـتكمال المفاوضات مع 
قيـــادات الريـــاض من عدمه وســـط تمســـكها 
بموقف داعم نســـبيا لمنصـــور هادي، بعد أن 
قدمت قيـــادات القاهـــرة تنـــازالت تمثلت في 
التقدم خطـــوة تجاه الموافقة علـــى أن تكون 
القيـــادة الجماعيـــة ممثلة من قبـــل الجانبين 
(الرافضـــون والموالـــون لهـــادي)، بالرغم من 
عدم وجود ثقل سياســـي كبير مؤيد للموالين 

للرئيس اليمني داخل البالد.
ووصـــل أبوبكر القربـــي القاهرة منتصف 
األســـبوع الماضي، في محاولـــة للتوصل إلى 
اتفاق بيـــن قيادات الخارج إلنهـــاء الخالفات 
الحزبية، وعقد سلسلة من اللقاءات الجماعية 
والمنفصلة في حضور رئيس الوزراء اليمني 
أحمد عبيد بن دغر، والشـــيخ عبدالغني جميل 
وزيـــر الدولـــة وأمين عـــام العاصمـــة ونائب 
رئيـــس هيئة األركان اليمنيـــة، قبل أن تتوقف 
االجتماعـــات بطلب من بن دغـــر، الذي عرض 
التواصـــل المباشـــر مع الرئيـــس اليمني في 

الرياض لمناقشة النتائج معه. 
وكشــــف قيــــادي بحــــزب المؤتمــــر العام، 
شــــارك في اجتماعات القاهرة حتى نهايتها، 

لـ“العــــرب“، أن بن دغر، ”رفــــض تقديم وعود 
بشــــأن إمكانية تراجــــع الرئيــــس اليمني عن 
مواقفه الســــابقة، في ما يتعلــــق بالتنازل عن 
رغبته في البقاء على رأس الحزب، أو االتجاه 
نحو التقدم بطلب لرفع العقوبات عن السفير 

أحمد عبدالله صالح“.
وأضــــاف المصــــدر ذاتــــه، أن القيــــادات 
الموجــــودة فــــي القاهرة وأبوظبــــي، ترى أن 
هنــــاك ”مماطلة من قبل الرئيــــس اليمني، في 
وقت تجني فيه جماعة الحوثي ثمارا سياسية 
من وراء قيــــادات الحزب المحتجزة لديها في 
صنعــــاء، وأبرز نتائج ذلــــك نص الدعوة التي 
وجههــــا مارتن غريفيث مبعــــوث األمين العام 
لألمــــم المتحدة إلى الحوثيين للمشــــاركة في 
مفاوضات جنيف، والتي اعتبرت قيادة حزب 
المؤتمــــر بصنعــــاء ضمن القيادة المشــــتركة 

الموجودة هناك“.
وســــارعت قيادات الخارج بالرد على تلك 
الدعــــوة لتأكيــــد تواجدها من خــــالل الدكتور 
عادل الشــــجاع عضو اللجنــــة العامة للحزب، 
الذي شــــدد األحــــد على أن حــــزب المؤتمر لن 
يشــــارك في مفاوضــــات جنيــــف، والمبعوث 
األممــــي لم يوجه دعوة رســــمية للحزب، إنما 
وجهها باســــم القيادة السياســــية المشتركة 
في صنعاء، والقبــــول بذلك يعني أن المؤتمر 
مازال شــــريكا سياســــيا للحوثييــــن، وقتلهم 
الرئيس الســــابق علي عبدالله صالح وعارف 
الــــزوكا واعتقال اآلالف مــــن المؤتمريين يعد 

شيئا طبيعيا“.
وُيتهــــم المبعــــوث األممــــي بالضلوع في 
مؤامــــرة تفكيــــك حــــزب المؤتمــــر وتســــليم 
مفاتيحــــه للحوثييــــن، ألنــــه يدرك جيــــدا أن 
قياداتــــه في الداخل تخضع لالعتقال واإلقامة 

الجبرية تحت وطأة السالح.
وشــــدد الشــــجاع على أن ”قواعــــد الحزب 
المتمســــكة بوصايــــا الرئيــــس الراحــــل علي 
عبدالله صالح تقاطع جنيف ومن يشارك فيها 

من قيادات المؤتمر ال يمثل إال نفسه“.
ويــــرى مراقبــــون أن تجاهل دعــــوة حزب 
المؤتمــــر فــــي مفاوضــــات جنيف تســــرع من 
وتيــــرة االلتفــــاف حول قيــــادة بعينهــــا، كي 
تمثــــل قيــــادات الخــــارج، وتســــجل حضورا 
سياســــيا معبرا عنها في المحافــــل الدولية، 
وأكــــدوا أن توافــــق غالبيــــة أعضــــاء اللجنة 
العامة المتواجدين في الخارج على شخصية 
الســــفير أحمد عبدالله صالح ســـــوف تمنحه 
الجمـاعيــــة  القيـــــادة  لرئاســـــة  مهمــــا  دورا 
المـوحــــدة، المتـوقــــع أن يتوصل لها اجتماع 

القاهرة قريبا.
وأكــــد مصدر بالحزب أن قيــــادات القاهرة 
وأبوظبــــي توافقــــت علــــى أن يكــــون ملــــف 
المفاوضــــات مع قيــــادات الرياض بيد كل من 
البركاني والقربي، في محاولة أخيرة للتوصل 
إلى حل وســــط والتنسيق بشأن ضمان فرص 

نجاح اجتماع القاهرة.

{إصرار هادي على مواقفه المسبقة 

لعناصـــر صنعاء  ودعـــوة غريفيـــت 

يسرعان التوافق على السفير أحمد 

عبدالله صالح}
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يواصـــل عدد مـــن قادة حزب املؤمتر الشعبي العام في اخلارج اجتماعاتهم في العاصمة 
املصرية القاهرة، لتجاوز العثرات التـــي تعتـــري اختيار قيـــادة جديـــدة للحزب، ومحاولـــة 
إثنـــاء الرئيـــس اليمنـــي االنتقالي عبدربه منصور هادي عـــن إصراره على قيادة املؤمتر، 
وتأكدت هذه املســــــاعي باســــــتعداد هذه القيادات لعقد اجتماع جديد في ســــــبتمبر سعيا 

لتشكيل قيادة موحدة للحزب.

إيران تنقل معاركها العسكرية من سوريا إلى العراق

إماراتيان في أول رحلة 

إلى الفضاء

} القــدس – ألمـــح وزير الدفاع اإلســـرائيلي 
أفيغـــدور ليبرمـــان االثنين إلـــى أن بالده قد 
تهاجم قطعا عســـكرية يشـــتبه أنهـــا إيرانية 
فـــي العراق مثلما فعلت بشـــن العشـــرات من 

الضربات الجوية في سوريا.
وأضاف خالل مؤتمر فـــي القدس ”نراقب 
كل ما يحدث في ســـوريا بالتأكيد وبالنســـبة 
للتهديـــدات اإليرانية فإننا ال نقصر أنفســـنا 

على األراضي السورية فحسب“.
وردا على ســـؤال عما إذا كان هذا يشـــمل 
العراق قالت مصـــادر لرويترز إن إيران أمدت 
وكالء شـــيعة لها بصواريخ باليســـتية حيث 
قـــال ليبرمـــان ”أقـــول إننا ســـنتعامل مع أي 
تهديد إيراني وال يهم مصدره… حرية إسرائيل 

كاملة. ونحتفظ بحرية التصرف“.
ويأتي التهديد اإلسرائيلي بعد نشر وكالة 
رويترز لألنباء تقريرا ذكرت فيه نقال عن ثالثة 
مســـؤولين إيرانيين ومصـــدران بالمخابرات 
العراقيـــة ومصـــدران بمخابـــرات غربية، أن 
إيـــران نقلـــت صواريـــخ باليســـتية قصيـــرة 
المـــدى لحلفاء بالعراق خالل األشـــهر القليلة 
الماضية، وأنها تســـاعد تلـــك الجماعات على 

البدء في صنع صواريخ.
والصواريخ المعنية، وهي صواريخ زلزال 
وفاتح 110 وذو الفقار، يتراوح مداها بين نحو 
200 و700 كيلومتـــر، ممـــا يضـــع الرياض في 
السعودية وتل أبيب في إسرائيل على مسافة 
تتيـــح ضربهما إن تم نشـــر هـــذه الصواريخ 
في جنـــوب العراق أو غربـــه. ولفيلق القدس، 
ذراع العمليـــات الخارجية بالحـــرس الثوري 

اإليراني، قواعد في هاتين المنطقتين. وقالت 
ثالثة من المصادر إن قائد فيلق القدس قاســـم 
سليماني يشـــرف على البرنامج. ولكن طهران 
رفضت السبت التقرير الذي نشرته رويترز عن 
نقل طهران صواريخ باليســـتية وتكنولوجيا 
عســـكرية إلى العـــراق وقالت إنـــه يهدف إلى 

اإلضرار بعالقات إيران مع جيرانها.
وإذا صحت األنباء، فسيكون العراق ثاني 
بلد عربي بعـــد اليمن تنقل إليـــه إيران تقنية 

تجميع وتصنيع الصواريخ الباليستية.

وبحســـب عدة تقاريـــر لخبراء فـــي األمم 
المتحدة، قامت إيران بالفعل بنقل تكنولوجيا 
تصنيع الصواريخ الباليستية إلى المتمردين 
الحوثيين في اليمن، الذين شـــنوا العديد من 
الهجمـــات الصاروخية على الســـعودية التي 
تقـــود التحالف العربي لدعم قـــوات الحكومة 
المعتـــرف بها دوليـــا. كما تتهـــم دول غربية 
إيران بنقل صواريخ وتكنولوجيا إلى سوريا 
وحلفاء آخرين مثل حركـــة الحوثي في اليمن 

وجماعة حزب الله بلبنان.

وكانت إســـرائيل قد عّلقت على الخبر بأن 
طهـــران غيـــرت وجهتها نحو العراق بســـبب 
ضغـــوط هجماتهـــا المتكـــررة علـــى أهداف 
إيرانية في سوريا، وتهديدها المتواصل بأنها 
لن تسمح بأي تواجد إيراني على حدودها مع 

سوريا.
وشـــنت إســـرائيل عشـــرات الغارات ضد 
مواقع ســـورية وقوافل قالت إنها تنقل أسلحة 
إلـــى حـــزب اللـــه اللبناني وكذلك ضـــد قوات 

إيرانية.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية العراقية 
األحد إنها ”تستغرب“ من فحوى تقرير نشرته 
وكالـــة رويترز أفاد بأن إيـــران نقلت صواريخ 
للعراق مشـــيرة إلى أن هذه التقارير ”ال تمتلك 
دليـــال ملموســـا“ إال أنها لم تذهـــب لحد نفي 

فحوى التقرير.
وأضافـــت الوزارة ”فـــي الوقت الذي تؤكد 
فيه الـــوزارة أن العراق غير ملـــزم بالرد على 
تقارير صحافية ال تمتلك دليال ملموســـا على 
ادعاءاتهـــا ومزاعمها، فإنها تؤكـــد أن جميع 
مؤسســـات الدولـــة العراقية ملزمـــة وملتزمة 
بالمادة الســـابعة من الدســـتور والتي تنص 
على عدم اســـتخدام األراضـــي العراقية مقرا 
أو ممـــرا ألي عمليات تســـتهدف أمن أي دولة 

أخرى“.
وكانـــت مصادر إيرانيـــة وعراقية وغربية 
قالـــت لرويتـــرز إن طهـــران قدمـــت صواريخ 
باليســـتية لجماعات شـــيعية تقاتل بالوكالة 
عنها في العراق وإنها تطور القدرة على صنع 

المزيد من الصواريخ هناك.

ورفضـــت الحكومـــة والجيـــش العراقيان 
التعليـــق آنـــذاك. وجاء فـــي البيـــان الصادر 
األحد ”تستغرب وزارة الخارجية العراقية من 
االدعاءات التي ســـاقها تقريـــر صحافي حول 

تلقي صواريخ باليستية من إيران“.
أما واشـــنطن فقد سارعت بدورها للتفاعل 
مع ما نشرته وكالة رويترز عبر وزير الخارجية 
األميركي مايـــك بومبيو الذي كتب على تويتر 
مـــن التقارير التي أفادت أن  إنه ”قلق للغاية“ 

إيران نقلت صواريخ باليستية إلى العراق.
وحـــث بومبيو قادة العراق على اإلســـراع 
في تشـــكيل حكومـــة جديدة بعـــد االنتخابات 

البرلمانية التي أجريت في 12 مايو.
ومن شـــأن أي مؤشر على أن إيران تتأهب 
للتوســـع فـــي نشـــر وتطويـــر الصواريخ في 
العـــراق أن يؤدي إلى تفاقـــم التوتر الذي زاد 
بالفعل بينها وبين واشنطن بعد قرار الرئيس 
دونالد ترامب االنسحاب من االتفاق النووي.

ومـــن شـــأن ذلك أيضـــا أن يحرج فرنســـا 
وألمانيا وبريطانيـــا، الدول األوروبية الثالث 
الموقعـــة على االتفاق النووي والتي تســـعى 

إلنقاذ االتفاق.

} ديب – أعلنـــت دولـــة اإلمـــارات – في إنجاز 
عربـــي جديـــد – اختيـــار أول رائـــدي فضـــاء 
إماراتييـــن همـــا هـــزاع علي عبدان وســـلطان 
ســـيف مفتـــاح بالتعاون مـــع وكالـــة الفضاء 
الروســـية ”روسكوسموس“ وذلك من بين 4000 
شـــاب وشـــابة إماراتيين تقدموا لالختبارات 
ضمن برنامج اإلمـــارات لرواد الفضاء الهادف 
إلى تأهيل وإرســـال رواد فضاء إماراتيين إلى 

الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام علمية.
وســـينطلق أحد الرائدين إلـــى الفضاء في 
أبريل القادم كأول رائد فضاء إماراتي في مهمة 
مدتها عشرة أيام ضمن بعثة فضاء روسية إلى 
محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سويوز 
أم.أس- 12 الفضائيـــة وســـيكون رائد الفضاء 

الثاني احتياطي له.
وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم 
دبي كال مـــن عبدان ومفتاح علـــى اختيارهما، 
قائال ”هزاع وســـلطان يمثـــالن مرحلة جديدة 
لشـــباب اإلمـــارات. ويرفعان ســـقف طموحات 
أجيـــال جديـــدة بعدهما“. وأضـــاف ”أحالمنا 
تعانق الفضاء وشبابنا يرفعون رأسنا للسماء 

ومستقبلنا يرتكز على أساس علمي راسخ“.
وأشار الشـــيخ محمد بن راشد إلى أن لدى 
اإلمارات اليوم البرنامج الوحيد إلطالق مسبار 
إلـــى المريخ فـــي المنطقة عالوة علـــى قدرات 

صناعة أقمار صناعية بنسبة 100 بالمئة.
وأكـــد أن لـــدى اإلمـــارات قطـــاع فضائـــي 
باســـتثمارات تصل لـ20 مليار درهم وأن األهم 
أنه لدينا ”اإلنسان الذي ال سقف لطموحاته إال 
الســـماء مما يؤّكد أن اإلنسان العربي يستطيع 

إذا توفرت له الظروف“.
وختـــم الشـــيخ محمد بـــن راشـــد بالقول 
”اإلمـــارات تحلـــق عاليا في الفضاء. وشـــبابنا 
يمثلون كل الشـــباب العربي“. مـــن جانبه هنأ 
الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولي عهد 
أبوظبي كال مـــن هزاع وســـلطان باجتيازهما 
االختبارات وإثبـــات قدراتهما وإمكاناتهما في 

هذا البرنامج الفضائي.
وأشـــار إلـــى أن بلوغ هـــذا الهـــدف يأتي 
ثمرة عمل شـــباب الوطن وجهدهـــم وعطائهم 

المتواصل.

ولفت الشـــيخ محمد بن زايد إلى أن ســـعي 
دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيادة الشـــيخ 
خليفـــة بن زايـــد آل نهيان رئيـــس الدولة إلى 
اإلســـهام بـــدور فاعل فـــي رحلة البشـــرية إلى 
الفضـــاء. ويأتـــي مـــن منطلق الحـــرص على 
التواجد في المنصات العالمية المتقدمة التي 

من شأنها خدمة البشرية.
ويبلـــغ هـــزاع علي عبـــدان 34 عامـــا وهو 
حاصـــل علـــى بكالوريوس في علـــوم الطيران 
تخصص ”طيار عســـكري“ مـــن كلية خليفة بن 

زايد الجوية.
ومنـــذ عـــام 2016 تأهل هزاع ليكـــون طيار 
اســـتعراض جوي منفرد ويشغل حاليا منصب 

.F-16B60 على طائرة FCF طيار
أما سلطان سيف مفتاح فيبلغ من العمر 37 
عامـــا وهو حاصل على شـــهادة الدكتوراه في 
المعلومات ”منع تسرب البيانات“  تكنولوجيا 
مـــن جامعـــة غريفيـــث UNIVERSITY GRIFFITH فـــي 
أســـتراليا العـــام 2016 وعلى الماجســـتير في 
أمـــن المعلومـــات والشـــبكات مـــن الجامعـــة 
ذاتها وبكالوريوس في هندســـة اإللكترونيات 
 UNIVERSITY واالتصـــاالت من جامعـــة برايتـــون
BRIGHTON  فـــي المملكـــة المتحـــدة وأتم برنامج 

التعليـــم العام في تكنولوجيـــا المعلومات من 
المملكة المتحـــدة عـــام 2001. ويعمل مهندس 
اتصـــاالت وإلكترونيـــات وباحثـــا فـــي أمـــن 
المعلومـــات ولديه خبرة في العمل لدى القوات 
المســـلحة اإلماراتية في هندسة أمن الشبكات 

منذ العام 1999 حتى اليوم.
وكان مركز الشـــيخ محمد بن راشد للفضاء 
قد أطلـــق برنامج ”اإلمارات لرواد الفضاء“ في 
شـــهر ديســـمبر 2017 حيث فتح باب التسجيل 
اإللكترونـــي لـــكل من يجـــد في نفســـه الكفاءة 

والجدارة كي يكون أول رائد فضاء إماراتي.
ويشـــتمل برنامج اإلمارات لـــرواد الفضاء 
علـــى مراحـــل تدريـــب مكثفـــة يتخطـــى فيها 
المرشـــحون عدة مراحل من التدريب وسيقوم 
البرنامج في نهاية فترة التدريب بإرســـال أول 
رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية 
للمشاركة في مهام استكشاف الفضاء طبقا لما 

حددته حكومة دولة اإلمارات العربية.

وكالء إيران في العراق

{العـــراق ســـيكون ثاني بلـــد عربي 

إيـــران  إليـــه  تنقـــل  اليمـــن  بعـــد 

تقنيـــة تجميع وتصنيـــع الصواريخ 

الباليستية على أراضيه}

 ◄



} نواكشــوط - أشـــارت نتائـــج جزئية أولية 
االثنيـــن إلى تقـــدµم حزب ”االتحـــاد من أجل 
”التواصـــل“  وحـــزب  الحاكـــم  الجمهوريـــة“ 
اإلســـالمي المعارض، االنتخابات التشريعية 
فـــي موريتانيا، وفق ما أفـــاد مصدر قريب من 

اللجنة االنتخابية مع استمرار الفرز.
الحاكـــم  الحـــزب  أن  المصـــدر  وأوضـــح 
واإلســـالميين ”يتصدران بالنظر إلى النتائج 
المتوفـــرة فـــي مســـتوى كافـــة االقتراعـــات“ 
التشـــريعية والجهويـــة والبلديـــة، ولم يقدم 

المصدر أرقاما.
وبالنســـبة إلى فرز النتائـــج وجمعها فقد 
بلغت النســـبة بيـــن 20 و30 بالمئة بالنســـبة 
فـــي  بالمئـــة  و50  التشـــريعية  لالنتخابـــات 

االنتخابات الجهوية والبلدية.
وأضـــاف المصـــدر أن التأخـــر في صدور 
النتائـــج يعود ”إلـــى الطبيعـــة المعقدة جدا 
لالقتراعات مع مشـــاكل تقنيـــة، باإلضافة إلى 
عوائـــق الطبيعة التـــي دفعت إلى اســـتمرار 
التصويت ببعض المكاتب حتى صباح األحد 

وتطلب إبالغ النتائج وقتا“ إضافيا.
وكانت وســـائل إعـــالم حكوميـــة تحدثت 

األحد عن فوز الحزب الحاكم.
وتقّدم لهـــذه االنتخابات عدد قياســـي من 
األحزاب بلغ 98 بينها المعارضة ”المتشـــددة“ 
التي كانت قاطعت االنتخابات التشـــريعية في 

.2013
وكان الرئيس محمد ولد عبدالعزيز هاجم 
التيار اإلســـالمي قبيل يومين من االنتخابات 
وحـــذر الموريتانييـــن من انتخابهم، مشـــددًا 
علـــى أنـــه ”ال فـــرق وال حدود بين اإلســـالمي 
السياســـي واإلســـالمي المســـلح“، وأن ”من 
يرتبـــط باإلســـالم السياســـي، إذا لـــم يصـــل 
إلـــى أهدافه عبر السياســـة، يلجـــأ إلى حمل 

السالح“.
وقال ولد عبدالعزيز، خالل مؤتمر صحافي 
عقـــده فجـــر الخميس فـــي قصـــر المؤتمرات 
بالعاصمة نواكشـــوط، إن ”اإلسالميين الذين 
يمارســـون السياســـة اليوم، ويرتدون ربطات 
العنـــق، يمكـــن أن يحملـــوا الســـالح إذا لـــم 
يحققوا أهدافهم عبر السياسة“، متهما إياهم 
بـ“الوقـــوف وراء دمار بلدان عربية عدة، كانت 

أقوى وأغنى من موريتانيا“. 

وشـــدد الرئيس الموريتاني على ”ضرورة 
الوقـــوف في وجههم، من خـــالل حرمانهم من 
دخـــول البرلمان، ومن توّليهم قيادة المجالس 

البلدية والجهوية“.
وتحـــدث ولـــد عبدالعزيـــز عـــن ”ارتبـــاط 
اإلســـالميين عبر أحزاب وشـــبكات في بلدان 
مختلفـــة“، وذهب إلى أن مـــن يوجد منهم في 
موريتانيـــا ”لديهـــم أفكار غريبة ومســـتوردة 

وجديدة على الموريتانيين“، حسب وصفه.
وبحســـب مصدر قريب من اللجنة، عطلت 
أمطار غزيرة دخول فرق من اللجنة االنتخابية 
بلـــدات في خمس مناطق على األقل من البالد. 
وقد ال تعلن النتائج قبل األربعاء في حين كان 

يفترض أن تعلن االثنين أو الثالثاء.

ودعا رئيس اللجنة المستقلة لالنتخابات 
فـــي موريتانيا محمـــد فال ولد بـــالل االثنين 
األحزاب السياسية والرأي العام في بالده إلى 
عدم االســـتعجال في إعـــالن النتائج النهائية 
لالنتخابات، معلال ذلـــك بالظروف التي جرت 
فيها وكثـــرة صناديق االقتراع وعمليات الفرز 

المعقدة.
وقـــال ولـــد بالل، فـــي تدوينه علـــى موقع 
التواصل االجتماعي فيســـبوك ”في اعتقادي 
أّن الســـؤال عن نتائج انتخابات بمشاركة 98 
الئحة متنافســـة على 5 جبهات في بلد شاسع 
مثل موريتانيا، وفي موســـم أمطار كهذا حيث 
تعطلت حركة النقل في مناطق عديدة، أمر غير 

واقعي وال عادل وال منصف“.
وأوضح ”كّنا في الماضي ننتظر أســـبوعا 
كامال وأكثر لمعرفة نتائج التصويت بين عدد 
قليل من اللوائح، وآخرها نتائج االختيار بين 
نعـــم وال، واليوم نطالب بظهـــور النتائج بعد 
24 أو 48 ســـاعة في الوقت الـــذي بلغ فيه عدد 
المكاتـــب (المراكـــز) 4080، وعـــدد الصناديق 

خمسة!“.

آمنة جبران

} تونس - كلفت وزارة الدفاع التونسية فريقا 
من عسكرييها، االثنين، بتأمين خدمات تقنية 
لسفينة تابعة لشـــركة مالحة محلية حكومية، 
في رحلتها نحو إيطاليـــا، عقب إضراب طاقم 

السفينة من أجل مطالب اجتماعية.
وتســـمح القوانيـــن التونســـية بتكليـــف 
عســـكريين لتأميـــن ”حســـن ســـير المصالح 
العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية 

بالنسبة لألمة“.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد زكري 
لوكالة األناضول، إن ”عسكريين تم تسخيرهم 
(تكليفهـــم)، فجـــر االثنيـــن، لتأميـــن خدمات 
تقنيـــة وفنية لرحلة بحرية بين تونس وجنوة 
(شـــمالي إيطاليـــا)، لســـفينة تابعة للشـــركة 

التونسية للمالحة (حكومية)“.
وأضاف زكـــري أن ”10 عســـكريين فنيين 
وميكانيكيين تابعين لجيش البحر (التونسي) 
شـــاركوا في تأمين الرحلة تعويضا لـ6 أعوان 
(موظفين من شـــركة المالحـــة) مضربين“ عن 
العمل. وأشـــار إلى أن تكليف العسكريين كان 
”تلبية لقرار تســـخير (تكليـــف) من وزير النقل 

(رضوان عيارة)“.
وأوضحـــت وكالـــة األنبـــاء الرســـمية أن 
”ســـفينة ”قرطاج“ التابعة للشـــركة التونسية 
للمالحـــة، تأخرت فـــي رحلتهـــا المتجهة من 
ميناء حلـــق الوادي (بالعاصمـــة تونس) إلى 
ميناء جنـــوة اإليطالي، ليلة األحـــد/ االثنين، 
ألكثـــر من 9 ســـاعات، بســـبب إضـــراب طاقم 
الســـفينة من أجل مطالـــب اجتماعية“ (زيادة 
فـــي األجور)، دون تفاصيل إضافية. فيما كتب 
النائب المعارض بالبرلمان التونسي، ياسين 
العياري، على صفحته عبر موقع ”فيســـبوك“ 
يقـــول إن ”حوالي 2500 مســـافر كانوا عالقين 

في ميناء حلق الوادي جراء هذا اإلضراب“.
ونفـــى بوعلـــي مباركـــي األميـــن العـــام 
المســـاعد لالتحاد العام التونســـي للشغل ما 
راج بشـــأن تدخل الجيش الوطني الستئناف 
العمل وتأمين خـــروج الباخرة. وقال مباركي 
لـ“العـــرب“ إنه ال صحة لهذه االدعاءات وليس 

الجيـــش من قـــام بتأميـــن الرحلة بـــل أعوان 
الشـــركة الوطنيـــة للمالحـــة“. وأعتبـــر أنها 
”محاولة لالصطياد فـــي المياه العكرة إلقحام 
الجيش في التجاذبات السياسية والنقابية“، 
مشددا على أن ”االتحاد يرفض إقحام الجيش 
الوطني في التجاذبات السياسية والخالفات 

االجتماعية“.
العـــام  األميـــن   “ أن  مباركـــي  وأوضـــح 
التحـــاد الشـــغل نورالديـــن الطبوبـــي تدخل 
لفك االعتصـــام ودعا النقابـــات واألعوان إلى 
استئناف مهامهم“، مشيرا أن ”الطبوبي يقوم 
باتصاالت حثيثة لفض النزاع بباخرة قرطاج 

حتى ال يتعطل العمل فيها“.

ويقول المتابعون إن تدخل الجيش لتأمين 
الباخـــرة ليس بمنأى عن التصعيد األخير من 
رئيس حكومة يوســـف الشـــاهد ضد االتحاد 
الذي قرر إقالة وزير الطاقة خالد قدور المالحق 
في قضايا فساد مالي وإداري المحسوب على 
اتحاد الشغل مما فاقم األجواء المشحونة بين 

الحكومة والطرف النقابي.
ووصـــف المتابعـــون إقالة وزيـــر الطاقة 
بمحاولة الشـــاهد إخضاع االتحاد الذي حاد 
عـــن دوره االجتماعي كوســـيط مفـــاوض بين 
الحكومة والنقابات، وأضحى ذا دور سياسي 
بـــارز حيث يتمســـك بوجهة نظره فـــي إدارة 
األزمـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة الخانقـــة 
الشـــاهد للنهوض  بالبـــالد ويرفـــض رؤيـــة 
باالقتصـــاد عبـــر تنفيـــذ إمـــالءات المانحين 
الدوليين ويصر على تعديل شـــامل للحكومة. 
وقد كان قدور من األســـماء المرشـــحة لخالفة 
الشـــاهد وبإقالته يزيح رئيـــس الحكومة أحد 
أبرز منافســـيه يعزز حضوره أكثر بالمشـــهد 
السياســـي. ويشـــير متابعون إلى أن االتحاد 
المعارض القـــوي للحكومة بتعنته قد يقوض 

جهود االستقرار، وقد يخسر تأييد الجماهير 
المستاءة من واقع المشهد السياسي في البالد 
فيما نجح الشـــاهد أن يحّول مآخذ معارضيه 
إلـــى صالحـــه عبـــر مصارحـــة الـــرأي العام 
التونســـي بالصراع الخفي بينـــه وبين نجل 
الرئيـــس والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس 
حافظ قائد السبســـي محمال إياه مســـؤولية 
التوتر السياســـي. ويؤكـــد مراقبون أن تدخل 
الجيـــش لتأمين الباخرة هـــو بمثابة لّي ذراع 
بين الحكومة واالتحاد بعد إقالة وزير الطاقة، 
ففـــي الوقت الذي اســـتنكر فيـــه االتحاد هذا 
القرار متســـائال عن نوايـــاه المبيتة، تحركت 
الحكومـــة للجم إضراب أعـــوان الباخرة وهي 
خطوة تخدم صـــورة الحكومة وتظهرها على 
أنهـــا حريصة على حمايـــة مصالح مواطنيها 
أساســـا فيما تحرج االتحاد المصّر على دعم 

التحركات االحتجاجية.
وعّبـــر الطيـــب المدنـــي النائب عـــن نداء 
تونس عـــن دعمه قرار تدخـــل الجيش لتأمين 
رحلـــة الباخرة. وقال لـ“لعـــرب“، ”أؤيد إجراء 
الحكومـــة لكســـر اإلضـــراب باللجـــوء إلـــى 
وزارة الدفـــاع الوطنـــي“، وأعتبـــر المدني أن 
”اإلضرابات العشـــوائية تعطل المرافق العامة 

وتضر باالقتصاد“.
وتابع قوله ”اللجوء إلى ســـد الشـــغورات 
فـــي الباخرة فـــي محله حين تمـــس مصلحة 
المواطـــن واالقتصـــاد.. وما قامت بـــه وزارة 

الدفاع والحكومة يعتبر تدخال مقبوال“.
ويعتقد المراقبـــون أن قرار تدخل الجيش 
يســـتفز االتحاد الموكل إليه مهمة الدفاع عن 
المحتجين، وأن الصراع بين الحكومة واتحاد 
الشـــغل وصل أوجـــه مع اقتـــراب االنتخابات 
الرئاســـية والتشـــريعية. ويـــرى المدنـــي أن 
الصـــراع بـــات علنيا بيـــن الشـــاهد واتحاد 
الشـــغل واشـــتد منذ إقالة وزيـــر الطاقة خالد 
قـــدور. وأردف ”الجميع يدافـــع على مصالحه 

ونفوذه“.
واعتبـــر مراقبـــون أن إقالة وزيـــر الطاقة 
بتهمـــة الفســـاد تأتـــي فـــي ســـياق تصفيـــة 
الحســـابات مع التيـــار الذي يدعـــو إلى إقالة 
يوسف الشـــاهد وحكومته والمتمثل في شق 
من نـــداء تونس يقوده حافظ قائد السبســـي 

واالتحاد العام التونسي للشغل.
ويحســـب وزير الطاقة على اتحاد الشغل، 
وهو نجل حســـين قـــدور أحد أبـــرز القيادات 

النقابية في فترة السبعينات.

أخبار
«إذا التزم اللواء الســـابع بما يقوله، والتزم جنوده باالنضباط، ســـيحصل على الدعم الشـــعبي، 

وسيقلب الخارطة السياسية رأسا على عقب».

إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا السابق لدى األمم املتحدة

«االختيار الديمقراطي راســـخ في بالدنا والوصول إلى الســـلطة يتم عبـــر المواعيد المنصوص 

عليها في الدستور ومن خالل إرادة الشعب الذي ال جدال في سيادته}.

السعيد بوحجة
رئيس البرملان اجلزائري

أمطار غزيرة تعطل دخول فرق من 

اللجنـــة االنتخابية بلدات في خمس 

مناطـــق على األقـــل، وقـــد ال تعلن 

النتائج قبل األربعاء

◄
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بوعلي المباركي:

االتحاد يرفض إقحام الجيش 

في التجاذبات السياسية 

والخالفات االجتماعية

مشاركة قوية

[ الحكومة التونسية تلجأ إلى الجيش لكسر إضراب طاقم سفينة

معركة لّي الذراع تشتد

 بين الشاهد واتحاد الشغل

احتدمــــــت املعركة بني االحتاد العام التونســــــي للشــــــغل (أكبر منظمــــــة نقابية في البالد) 
وحكومة يوســــــف الشاهد التي اضطرت لالســــــتنجاد باجليش لكسر إضراب نفذه طاقم 
ســــــفينة كانت متجهة نحو ميناء جنوة اإليطالي، وهي خطوة غير مألوفة في تونس تعكس 

حدة اخلالفات املتفاقمة بني اجلانبني.

الشاهد يستغل هفوات االتحاد

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - استبعدت بكين جبهة البوليساريو 
االنفصاليـــة مـــن منتـــدى التعـــاون الصيني 
األفريقـــي الذي انطلق االثنين ويتواصل حتى 

اليوم الثالثاء.
ووّجهت الســـلطات الصينيـــة الدعوة لـ53 
بلـــدا عضـــوا في منظمـــة االتحـــاد األفريقي، 
واســـتثنت جبهة البوليســـاريو التـــي تعتبر 

بدورها عضوا في المنظمة القارية.
وال تعترف بكين بما يسمى بـ“الجمهورية 
التـــي  العربيـــة الصحراويـــة الديمقراطيـــة“ 
أعلنتهـــا الجبهـــة االنفصالية فـــي 27 فبراير 
الجزائـــر  جهـــود  أن  ويبـــدو   .1976 ســـنة 
وجنـــوب أفريقيا لـــم تفلح في إقنـــاع الصين 
المنتدى  بحضـــور  للبوليســـاريو  بالســـماح 
على عكس ما حدث فـــي قمة االتحاد األفريقي 
واالتحاد األوروبي، حينما مارســـتا ضغوطا 
علـــى بروكســـل لتوجيـــه الدعوة إلـــى جبهة 

البوليساريو.
الصيـــن  إقصـــاء  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
للبوليســـاريو يعد ضربة قوية آللتها الدعائية 
وتأكيدا صريحا على أن الدول الكبرى ترفض 
أطروحات االنفصـــال. ويرى هؤالء أن الصين 
واعية بأن البوليساريو ال تمثل أي ثقل تجاري 
أو أمنـــي أو دبلوماســـي بالمنطقة باعتبارها 

منظمة انفصالية مرتهنة للسلطات الجزائرية 
المتحكمة في دواليـــب الجبهة وقياداتها، في 
الوقـــت الذي تعّمق بكين عالقاتها مع المغرب 
كدولـــة لها حضورهـــا القوي قاريـــا وإقليميا 

ودوليا على عدة مستويات.
وتنبع ثقـــة الصينيين فـــي المغرب نظرا 
إلـــى اإلصالحـــات التي يقـــوم بهـــا على عدة 
مستويات إدارية واقتصادية وقانونية وعلى 
مستوى المراكز االستثمارية لتسهيل األنظمة 
وترســـيخ الحوكمة. إضافة إلـــى األدوار التي 
يلعبها فـــي تعزيز األمن واالســـتقرار بالقارة 

والعالم.
ويمثل المغـــرب في هـــذا المنتدى رئيس 
الحكومة سعدالدين العثماني الذي يقود وفدا 

من الوزراء والمسؤولين.
ويتوقـــع مســـؤولون صينيـــون ومغاربة 
تعزيـــز التعـــاون البراغماتي بيـــن الجانبين 
من خـــالل تشـــجيع الشـــركات الصينية على 

االستثمار في المغرب.
وأكدت أميـــرة الفاضل مفوضة الشـــؤون 
االجتماعيـــة باالتحاد األفريقي، أن قمة منتدى 
التعـــاون الصيني األفريقي أضحت قمة عادية 
بين أفريقيا والصين، وهناك مشـــاريع كبيرة 
تنبثق من هذه الشراكة، مضيفة أن ”مفوضية 
االتحاد األفريقي ســـتلعب دورهـــا الكبير من 

خالل المشاركة في القمة“.

بكني تستبعد البوليساريو

 من املنتدى الصيني األفريقي

االنتخابات املوريتانية تقوي

 شوكة اإلسالميني

} طبرق (ليبيا) - أّجل البرلمان الليبي جلسته 
الرسمية، االثنين، إلى األسبوع الُمقبل، حيث 
كان من المقرر بحث تعديل اإلعالن الدستوري 
تمهيدا لطرح الدســـتور لالســـتفتاء الشعبي، 

وهي الخطوة التي تأخرت نحو عام.
وجـــاء التأجيـــل علـــى خلفيـــة اســـتمرار 
االشـــتباكات المســـلحة بالعاصمة طرابلس، 
منـــذ أكثر من أســـبوع، وحالـــت دون وصول 

نواب إلى مقر البرلمان في طبرق.
وكان رئيـــس مجلس النـــواب المنعقد في 
طبرق (شـــرق) عقيلة صالح هدد خالل جلسة 
األســـبوع الماضي بتفعيل القرار رقم 5 لسنة 

2014 ”إن لم يتوفر النصاب القانوني بحضور 
النواب في جلسة االثنين (اليوم) وتعّذر إقرار 
قانون االستفتاء على الدستور أو فشل مقترح 

تعديل اإلعالن الدستوري“.
وينـــص القـــرار رقـــم 5 لســـنة 2014 على 
انتخـــاب رئيـــس مؤقـــت للبـــالد عـــن طريق 
التصويت الشـــعبي، عبر اقتراع عام ســـري، 

وبالغالبية المطلقة ألصوات المقترعين.
ويواجه قانون االســـتفتاء على الدســـتور 
المخّول بإصدارة مجلـــس النواب العديد من 
العقبات، في ظل رفض البعض له. في ســـياق 
متصل، قـــال الناطق باســـم مجلـــس النواب 

الليبـــي عبدالله بليحق، في تصريح صحافي، 
إن الجلســـة التـــي كان من المفتـــرض عقدها 
اليـــوم (االثنين) تقرر تأجيلها ”إلى األســـبوع 
المقبـــل (لـــم يحدد يومـــا) نتيجة عـــدم تمّكن 
النواب من الحضور بســـبب األحداث الجارية 

في طرابلس“.
وتوقفـــت الرحـــالت الجويـــة فـــي مطـــار 
معيتيقـــة الدولـــي بطرابلـــس (غـــرب) نتيجة 
المعـــارك المســـلحة، التي تشـــهدها المدينة 
منذ نحو أســـبوع، ما حال دون وصول نواب 
المنطقة الغربية إلى مدينة طبرق (شرق) مقر 

البرلمان لحضور جلسة اليوم (االثنين).

االشتباكات تؤجل التصويت على قانون االستفتاء الليبي



يتوقـــع متابعـــون أن يحقق  } ســتوكهولم – 
اليمين المتشـــدد المناهض للهجرة تقدما في 
االنتخابات التشـــريعية المرتقبة في السويد 
في 9 ســـبتمبر، مستفيدا من استياء الناخبين 
الذيـــن يريـــدون معاقبـــة األحـــزاب التقليدية 
بســـبب ملفات الهجـــرة واالندمـــاج والرعاية 

الصحية.
وتكهن العديد من المحللين بأن يبقى حزب 
رئيس الوزراء شـــتيفان لوفين (االشتراكيون 
الديمقراطيـــون)، الذي يهيمن على السياســـة 
في السويد منذ ثالثينات القرن الماضي، أكبر 

حزب في البالد، لكن مع غالبية أقل.
الســـويد“  ”ديمقراطيـــو  حـــزب  ويتجـــه 
المناهـــض للهجـــرة للحصول على مكاســـب 
أكبر، ما ســـيجعله ثانـــي أكبر حزب في البالد 

يليه حزب المحافظين.
وتشـــير اســـتطالعات الرأي التي نشـــرت 
األحـــد، قبـــل أســـبوع مـــن االنتخابـــات، إلى 
حصول االشتراكيين الديمقراطيين على 23.8 
بالمئـــة من األصوات مقارنة بــــ 31 بالمئة في 
انتخابـــات العام 2014، وديمقراطيي الســـويد 
علـــى 20 بالمئة مقارنة بــــ13 بالمئة في العام 
2014، فيمـــا مـــن المتوقـــع أن تتراجع حصة 
المحافظين إلـــى 17 بالمئة فقـــط مقارنة بـ23 

بالمئة.
وخالل تجمـــع انتخابي خـــارج العاصمة 
ستوكهولم، انتقد لوفين حكومة يمين الوسط 

التـــي حكمت البـــالد بين عامـــي 2006 و2014 
بســـبب ”تخفيضها الضرائب ألقصى حد على 

األغنى وتقليل الموارد لنظام الرفاه“.
وقـــال ”لقـــد غّيرنـــا ذلـــك، لقد اســـتثمرنا 
الكثير فـــي نظامنا للرفاه، في مدارســـنا وفي 
مستشـــفياتنا، االســـتثمار فـــي رفاهنـــا هـــو 

االتجاه الصحيح“.

ويعـــرف عن الســـويد أنهـــا دولـــة رائدة 
في المســـاواة والحفاظ علـــى البيئة والمرأة 
وحقوق األطفال، كما تتم اإلشـــادة بها لسيادة 
الشـــفافية ومنـــاخ العمل القـــوي وانخفاض 

الجريمة وتسامح المجتمع.
ويتســـاءل أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة غوتنبرغ اولف بيجيرلد عن الســـبب 

الـــذي جعل من الممكن لحزب مثل ديمقراطيي 
الســـويد، المنبثق عن النازيين الجدد، “فرض 
أجندتـــه“ على المجتمع، حيث تشـــهد الحملة 
االنتخابية هذا العام تغيرا في لهجة الخطاب 
العـــام إذ يمكن رؤية الفتـــات ”ال لرفع األذان“ 

و“تحدث بالسويدية لتصبح سويديا“.
ومـــن غير المتوقـــع أن تفوز كتلـــة لوفين 
اليســـارية وال تحالـــف يمين الوســـط المكون 
مـــن أربعة أحـــزاب بغالبية مقاعـــد البرلمان، 
حيث استبعدت الكتلتان أي تعاون مع اليمين 

المتطرف.
ومـــع تواجد هكذا مأزق فـــي البرلمان في 
األفـــق، ال يمكـــن التوقع كيف ســـيبدو شـــكل 
الحكومـــة الســـويدية المقبلة، حيث ســـتكون 
المفاوضات بعد االنتخابات شـــائكة وطويلة، 
فيمـــا يتفق أغلـــب المحللين السياســـيين أن 
الســـويد ســـينتهي بها الحال بحكومة أقلية 

ضعيفة.
ورغـــم أن حـــزب ديمقراطيـــي الســـويد ال 
يتمتـــع بأي فرصة لدخول ائتالف حكومي، إال 
أنه سيظل يتمتع بنفوذ قوي، وتمسك بمواقع 
قوية فـــي اللجان البرلمانيـــة التي تعمل على 

صياغة التشريعات.
بشـــكل  الســـويد  ديمقراطيـــو  ويحصـــل 
أساسي على ناخبيهم من صفوف المحافظين، 
لكنهم يحصلون على البعض أيضا من القاعدة 

االنتخابية لالشتراكيين.

} بكــني – تعهـــدت الصني الشـــريك التجاري 
األول ألفريقيا االثنني، بتقدمي حوالي 60 مليار 
دوالر إلـــى القارة، بينما شـــدد الرئيس شـــي 
جينبينغ على مساعدة ”دون شروط“ على وقع 

انتقادات الغرب.
ويأتـــي تعهد شـــي فـــي مســـتهل املنتدى 
السابع حول التعاون الصيني األفريقي والذي 

يشارك فيه قادة 53 دولة أفريقية في بكني.
وتشـــكل القمة مناســـبة للرئيس الصيني 
شـــي جينبينغ لكـــي يحتفل ”بطـــرق احلرير 
اجلديدة“ وهـــي املبادرة التي أطلقت في 2013 
بهدف تطوير التواصـــل التجاري بني الصني 

وبقية العالم وضمان إمداداتها.

ســـنويا  الصينـــي  العمـــالق  واســـتثمر 
املليارات من الـــدوالرات في أفريقيا منذ 2015 
في بنى حتتية أو في القطاع الصناعي. وهي 
اســـتثمارات ترحب بها الدول األفريقية التي 
تأمل أن تؤدي إلى تسريع منوها االقتصادي.

أيضـــا  الصينيـــة  االســـتثمارات  وتثيـــر 
انتقادات متزايدة من الغرب الذي يشـــير إلى 
ارتفاع مديونية بعض الدول األفريقية بشـــكل 
كبير، ما يثير قلق صندوق النقد الدولي أيضا.
وفـــي خطاب افتتـــح به ”املنتدى الســـابع 
حول التعاون الصيني األفريقي“، بدا واضحا 
سعي الرئيس الصيني إلى احتواء االنتقادات 
التي طالت مساعدة بكني للدول النامية. وأكد 

شي، ولكن من دون أن يحدد مواعيد أو أسماء 
الدول املعنية، أن الصني ”ســـتلغي“ قسما من 

ديون الدول في القارة األفريقية.
وأكد أمـــام حضور من كبـــار النافذين في 
عالـــم االقتصاد والتجـــارة أن ”اســـتثمارات 
الصني في أفريقيا ليســـت مرتبطة بأي شـــرط 
سياســـي فالصـــني ال تتدخـــل فـــي الشـــؤون 

الداخلية ألفريقيا وال تفرض رأيها عليها“.
ونفى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رافافوزا 
الذي تولى الكالم بعد نظيره الصيني اإلشـــارة 
والتي يلجأ إليها أحيانا  إلى ”استعمار جديد“ 
”املنتقدون“ الغربيون للمساعدة الصينية. وكان 
رئيس الوزراء املاليزي مهاتير محمد اســـتخدم 

العبارة مؤخرا في بكني، وذلك بعد إلغائه عقودا 
مع الصني لتشـــييد بنى حتتية بقيمة 22 مليار 

دوالر إذ أعرب عن القلق إزاء دين بالده.
للـــدول األفريقية  وتقدم الصني مســـاعدة 
منذ حقبة حروب االســـتقالل ضد املستعمرين 
الغربيـــني، لكن وجود بكني في القارة تعّزز مع 

تطورها الكبير لتصبح ثاني اقتصاد عاملي.
وما يدل على األهمية االســـتراتيجية التي 
توليها الصني ألفريقيا، اختيار جيبوتي إلقامة 
أول قاعدة عســـكرية لها في اخلارج عام 2017، 
حيث تقول بكـــني إن هدفها دعم عمليات حفظ 
الســـالم التابعة لألمم املتحـــدة وإجالء رعايا 

وتأمني مواكبة بحرية للتصدي للقرصنة.

{مقاتلـــو داعـــش في أفغانســـتان ما زالوا يشـــكلون تهديـــدا، الحتمال تنفيذهـــم هجمات في أخبار

المملكة المتحدة والغرب في ظل تواصلهم مع خاليا نائمة هناك}.

غافني ويليامسون
وزير الدفاع البريطاني

{منطقة بحيرة التشـــاد والدول المجاورة لها تشهد نشـــاطا لجماعات إرهابية، مثل بوكو حرام 

وداعش، التي تهدد أيضا األمن في أوروبا}. 

هايكو ماس
وزير اخلارجية األملاني
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} لنــدن – جـــّدد وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
الســـابق بوريـــس جونســـون هجومـــه علـــى 
الحكومة البريطانية اإلثنين، متوّقعا ”انتصار“ 
االتحاد األوروبي في مفاوضاته مع لندن بشأن 
بريكســـت، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة 
لإليهام بأن رئيسة الحكومة تيريزا ماي عاجزة 
عـــن قيـــادة بريكســـت بالطريقة التـــي يريدها 
البريطانيـــون، مـــا يرفـــع حظوظه في رئاســـة 

الحكومة.
ومنـــذ اســـتقالته من الحكومـــة البريطانية 
في يوليـــو، عاد جونســـون إلى كتابـــة عموده 
فـــي صحيفـــة ديلي تلغـــراف، الـــذي ينتقد فيه 
بانتظـــام رئيســـة الـــوزراء تيريـــزا مـــاي على 
خلفّية مفاوضات خـــروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي.
وكتـــب جونســـون فـــي الصحيفـــة اإلثنين 
أن بريطانيـــا ”ذهبت للمعركـــة والعلم األبيض 
يرفـــرف على دبابـــة القيادة“، مضيفا ”أخشـــى 
أّن النتيجـــة الحتميـــة هـــي انتصـــار لالتحاد 

األوروبي“.

وأضاف أن ”الفضيحة ليس أننا فشلنا، لكن 
أننا حتى لم نحاول“.

وكانت ماي عرضت فـــي يوليو خطة نّصت 
على خروج بريطانيا من الســـوق الموحدة مع 
جديـــدة للبضائع  إنشـــاء ”منطقة تبـــادل حر“ 
الصناعـــات الزراعية مـــع االتحاد  ومنتجـــات 
األوروبـــي تقوم على اتفـــاق جمركي ومجموعة 

من القواعد المشتركة.
وواجه المشـــروع على الفور معارضة قوية 
من دعاة بريكســـت متشـــدد في صفوف حزبها 
المحافـــظ نفســـه إذ اعتبـــروا أنـــه ينحرف عن 
نتيجة االســـتفتاء الذي أفضى في يونيو 2016 

إلى الخروج من االتحاد.

وعلـــى اإلثـــر اســـتقال جونســـون والوزير 
المكلف بريكســـت ديفيد ديفيس اللذان اعتبرا 
أن المشـــروع يبقي بريطانيا مرتبطة باالتحاد 
األوروبي، في خطوة كان لها وقع شـــديد، فيما 
شـــكك قادة االتحـــاد األوروبي بإمـــكان تطبيق 
الخطـــة. وتعهد 20 نائبا مـــن حزب ماي برفض 
مشـــروعها الـــذي عرف بـ“خطة تشـــيكرز“ على 
اسم المقر الصيفي لرئاسة الحكومة البريطانية 
حيث تـــم التوصل إليـــه، والذي يعتبـــرون أنه 
يبقـــي بريطانيا قريبة من االتحاد األوروبي في 

ما يتعلق بالتجارة.
وقـــال النواب إن تشـــيكرز قـــد يعيق قدرة 
بريطانيـــا على عقـــد اتفاقيـــات تجـــارة حرة، 
وســـيقتطع أيرلنـــدا الشـــمالية مـــن بريطانيا، 
ويبقي االختصـــاص القضائي األوروبي في يد 

البريطانيين.
وتضاعفـــت مشـــكالت ماي بعـــد أن عارض 
كبير مفاوضي االتحاد األوروبي بشأن بريكست 
ميشال بارنييه مشـــروعها، مؤكدا أنه قد يؤدي 

لتآكل التكامل األوروبي.
ويأتـــي تصاعـــد االنتقادات ضـــد ماي قبل 
عودة البرلمان للعمـــل الثالثاء، وقبل منتصف 
نوفمبر، التوقيت الذي وضعته بروكسل ولندن 

للتوصل التفاق انفصال.
وردا على هجوم جونســـون، قال المتحدث 
الرســـمي باســـم مـــاي إن ”بوريس جونســـون 
استقال بسبب تشـــيكرز، ليست هناك أفكار في 

هذه المقالة للرد عليها“.
وتابـــع ”ما نحتاج إليه في هـــذا الوقت هو 
قيـــادة جـــادة وخطة جـــادة وهـــذا بالضبط ما 
تتمتـــع به البالد بوجود رئيســـة الـــوزراء هذه 

والخطة هذه“.
ويتمتـــع حزب المحافظين الـــذي تنتمي له 
مـــاي بغالبية ضعيفـــة تبلغ تســـعة مقاعد في 
مجلـــس العموم ذي الــــ650 مقعدا، وذلك بفضل 
دعـــم نـــواب الحـــزب الديمقراطـــي الوحدوي 
األيرلندي الشمالي التسعة، لكن مجلس العموم 
نفســـه منقســـم إلى أربعـــة معســـكرات، حيث 
يفضل بعض النواب بقاء بريطانيا في االتحاد 
األوروبـــي، والبعض يريدون طالقـــا كامال مع 

بروكسل، والبعض اآلخر يؤيدون تشيكرز، فيما 
يريد آخرون شكال آخر من بريكست.

وجيـــز  لتمديـــد  البـــاب  بارنييـــه  وفتـــح 
للمفاوضـــات المتعثرة مع لندن حاليا، مشـــيرا 
إلى وجـــوب إتمامها بحلـــول منتصف نوفمبر 
المقبل بعـــد أن كانت مقـــررة منتصف أكتوبر، 
ما يفســـح المجـــال أمـــام برلمانـــات الطرفين 
للمزيـــد من النقـــاش. وقال بارنييـــه في مقابلة 
ألغيماينـــي  ”فرانكفورتـــر  صحيفـــة  نشـــرتها 
األحد إنـــه ”بعد األخـــذ باالعتبار  تســـايتونغ“ 
الوقـــت الضروري إلبرام اتفاق خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي في البرلمانين البريطاني 
واألوروبـــي، علينا إنجـــاز المفاوضات بحلول 
منتصف نوفمبر“، فيما كرر المفوض األوروبي 

معارضته ”الشديدة“ لمشروع تشيكرز.
وأكـــد ”لدينـــا ســـوق متكامـــل للبضائـــع 
والخدمـــات ورأس المال واألشـــخاص، نظامنا 
االقتصادي الخاص الذي كبر عبر عقود ال يمكن 

العبث به عبر اختيار أجزاء منها“.
ورفض كبير المفاوضين األوروبيين نهاية 
يوليـــو بندا رئيســـيا ضمنته رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة خطتهـــا للخـــروج مـــن االتحـــاد 
األوروبي، يهدف إلى تجنب إقامة حدود تقســـم 
بعد بريكست بين شمال أيرلندا التابع للمملكة 

المتحدة وجنوبها.
ورغـــم تصريحـــات بارنييه، تعهـــدت ماي 
األحـــد بالتمســـك بخطتهـــا بشـــأن العالقـــات 
التجارية المستقبلية مع االتحاد األوروبي بعد 
بريكســـت، في مواجهة المعارضة الشديدة من 

أنصار االنفصال.
وكتبت ماي في صحيفـــة ذي ديلي تلغراف 
”لـــن أكون مرغمـــة على القبول بتســـويات على 
مقترحات خطة تشـــيكرز ليســـت في مصلحتنا 
الوطنية“، مضيفة ”سنكون على استعداد لعدم 

التوصل إلى أي اتفاق إذا لزم األمر“.
ومـــن المقرر أن تخرج بريطانيا من االتحاد 
األوروبـــي في 30 مارس القادم، على أن تتوصل 
لندن وبروكســـل إلـــى اتفاق بحلـــول منتصف 
نوفمبر، لترتيب شـــروط الطالق وإرساء قواعد 
عالقتهمـــا المســـتقبلية، بحيـــث تكـــون أمـــام 
البرلمانات الوطنية مهلة كافية للمصادقة على 

االتفاق.
وتصاعـــدت الضغـــوط على بريكســـت في 
بريطانيـــا مـــع تنامـــي األصـــوات الداعية إلى 
استفتاء ثان بشـــأنه وتراجع المواقف الداعمة 
لالنفصـــال، بعـــد أن تعرضت خطـــة الحكومة 
لالنتقـــاد من قبل أعضائها قبل خصومها، فيما 

تشـــكلت لدى البريطانيين رؤيـــة أكثر وضوحا 
لتكلفـــة االنســـحاب الباهظة، األمـــر الذي يثير 
ســـيناريوهات واحتماالت عديـــدة قد تصل إلى 
درجة التراجع عن بريكست وهو ما لم تستبعده 

ماي.

وذكرت صحيفة التايمز أن مدير حملة ماي 
الســـابق لينتون كروســـبي كان يدبـــر مؤامرة 
لتقويض خطتها حول خروج بريطانيا وإحالل 
بوريس جونســـون في مكانها رئيســـا للوزراء 

وهو ما ال يخفيه هذا األخير.

جونسون يتوقع {هزيمة} بريطانيا في مفاوضات بريكست
[ بروكسل تجدد رفضها لمقترح لندن بشأن الحدود األيرلندية  [ تيريزا ماي ال تستبعد االنفصال دون اتفاق

يواصل وزير اخلارجية البريطاني الســــــابق بوريس جونســــــون، الســــــاعي خلالفة تيريزا 
ــــــى رأس حكومة احملافظني، انتقاد خطة بالده لالنفصــــــال عن االحتاد األوروبي  مــــــاي عل
والتشــــــكيك في مالءمتهــــــا لتطلعات البريطانيني الذين تشــــــكلت لديهم رؤية أكثر وضوحا 
لتكلفة االنســــــحاب الباهظة، فيما لم تراوح املفاوضات بني بروكسل ولندن مكانها بسبب 
اخلالف حول مستقبل العالقات التجارية في ظل تضارب الرؤى حول احلدود األيرلندية.

تيريزا ماي:

سنكون على استعداد 

لعدم التوصل إلى أي اتفاق 

إذا لزم األمر

فزاعة بريكست

اليمين المتطرف يسعى لتحقيق مكاسب أكبر في انتخابات السويد

الصين ترصد حزمة مساعدات ألفريقيا على وقع انتقاد الغرب

التنديد بتطرف اليمين قبل التوجه لالقتراع

أعلنت الحكومـــة اإلثيوبية  } أديــس أبابــا – 
االثنيـــن تشـــكيل حكومـــة جديدة فـــي إقليم 
الصومال (أوغادين)، شرقي البالد، تتألف من 
27 مســـؤوال في مختلف القطاعـــات باإلقليم، 

دفعا لعملية السالم في اإلقليم المضطرب.
وقال المتحدث باسم الحكومة اإلثيوبية، 
أحمد شـــيدي، في تصريحـــات إعالمية، إنه 
”جـــرى تشـــكيل حكومـــة جديـــدة فـــي إقليم 
الصومـــال اإلثيوبـــي، بعد مصادقـــة برلمان 
اإلقليـــم عليهـــا“، مضيفا أن حكومـــة اإلقليم 
تتأّلف من ”27 مســـؤوال من حملة الماجستير 

والدكتوراه“.
وأوضح أن المسؤولين الذين تم تعيينهم 
فـــي حكومـــة ”الصومـــال اإلثيوبـــي يمثلون 
مختلف العشائر في اإلقليم، وسيعملون على 

الحفاظ على السالم واالستقرار والتنمية“.
واالثنين الماضي، رفع برلمان ”الصومال 
اإلثيوبـــي“ الحصانـــة عن الرئيس الســـابق 
لإلقليم عبدي إيلي وســـتة مسؤولين آخرين، 
لـ“االشـــتباه بصلتهم في أعمـــال عنف وقتل 
وحرق وتخريب شـــهدها اإلقليم مطلع الشهر 

الجاري“.
وفـــي اليـــوم نفســـه، اعتقلـــت الشـــرطة 
الفيدراليـــة اإلثيوبيـــة إيلي، مـــن منزله، في 
منطقـــة بولي أتالس وســـط العاصمة أديس 
أبابا، وبحوزته 5 قطع من سالح كالشنيكوف 

و4 مسدسات.
و6  إيلـــي  مثـــل  الماضـــي،  واألربعـــاء 
مســـؤولين آخريـــن باإلقليم، أمـــام المحكمة 
الفيدرالية اإلثيوبية، بعد أن وجه لهم المدعي 
العام اإلثيوبي برهانو ســـجاي، تهم ”إشعال 
الفتنة القبلية والدينية وانتهاكات جســـيمة 

لحقوق اإلنسان“.
برلمـــان  صـــادق  الماضـــي،  واألســـبوع 
أوغاديـــن على تولي مصطفى محمد شـــؤون 

إدارة اإلقليم خلفا للرئيس السابق.
وشـــهد اإلقليم مطلع أغســـطس الماضي 
أعمـــال عنـــف وقتـــل وحـــرق، عقـــب خروج 
متظاهريـــن يطالبون بتنحـــي رئيس اإلقليم 

السابق.
ويتمتع إقليم أوغادين بحكم شـــبه ذاتي، 
ويتبع الكونفيدرالية اإلثيوبية المكونة من 9 

أقاليم.

حكومة جديدة في إقليم 

الصومال اإلثيوبي 



} لندن – تبقى مقولة ”الدين أفيون الشعوب“، 
التي ينسبها البعض إلى كارل ماركس، صالحة 
لـــكل زمان ومـــكان عنـــد الحديث عـــن األديان 
وتأثيراتهـــا االجتماعيـــة والسياســـية وحتى 
االقتصاديـــة. وعند اســـتحضار هـــذه المقولة 
اليوم، تكون أول األمثلة التي تطرأ على الذهن 
األنظمة الثيوقراطية، وتحديدا النظام اإليراني، 
وأيضا مثال التنظيمات الجهادية (اإلسالمية)، 
كالقاعـــدة وداعـــش، وبدرجة أقل المســـيحية 
وأشهرها جيش الرب في أوغندا، باإلضافة إلى 
بعض الجماعات األخرى المنتشرة في المنطقة 

اآلسيوية أساسا.
وخارج هذا الســـياق، يذهـــب البعض إلى 
اعتبـــار أن مســـألة الدين قضيـــة ثانوية، لكن 
محللة شـــؤون األديان والثقافيـــة في صحيفة 
الغارديان البريطانية، هرييت شيرود، لها رأي 
آخر اســـتمدته من إحصائيـــات وأرقام حديثة 
تؤكـــد أن الدين أصبح مســـألة مهمـــة، وربما 
أكثر من أي وقت مضى، وذلك ألســـباب عديدة، 
مشـــيرة إلى أن األديان تنمو واإلســـالم أكثرها 

صعودا في العالم.
استهلت شـــيرود دراستها متوجهة للقارئ 
بقولها ”إذا كنت تعتقد أن مســـألة الدين تعود 
إلـــى الماضي وأننا نعيش اآلن في عصر جديد 
من التفكير والمعتقدات، فربما ينبغي عليك أن 
تعـــرف أن حوالي 84 بالمئة من ســـكان العالم 
ينتمون إلى مجموعـــات وطوائف دينية“ تؤثر 
في سياســـات الدول وتوجهاتها وفي مستقبل 

العالم عموما.
يشـــّكل   ،2015 ســـنة  إلحصائيـــات  وفقـــا 
المســـيحيون أكبـــر مجموعـــة دينيـــة بفـــارق 
ضئيل، ممثلين ما مجموعه 2.3 مليار مسيحي 
أو 31.2 بالمئة من مجموع ســـكان العالم البالغ 

7.3 مليار نسمة. يأتي بعد ذلك المسلمون (1.8 
مليار نسمة، أو 24.1 بالمئة) ثم الهندوس (1.1 
مليـــار، أو 15.1 بالمئة) فالبوذيون (500 مليون، 

أو 6.9 بالمئة).
وتشير هرييت شيرود إلى فئة أخرى لم يتم 
ذكرها في اإلحصائيات السابقة، ففي عام 2015، 
قال 1.2 مليار شـــخص في العالم، أو 16 بالمئة 
من إجمالي عدد سكان العالم، إنهم ليس لديهم 
أي انتمـــاء دينـــي، لكن هذا ال يعنـــي أن جميع 
هؤالء يصنفون على أنهـــم ملحدون، فبعضهم 
(ربمـــا أكثرهم وفق شـــيرود) لديهم إحســـاس 
قوي باإليمان وبوجود الله، لكنهم ال يمارسون 

طقوسا دينية محددة وبشكل منتظم.

] أي األديان تنمو وأين؟

يعـــد العامـــل الديموغرافـــي مـــن العوامل 
التقليديـــة النتشـــار أي نوع من الممارســـات 
البشـــرية. وال يختلف األمر في الحالة الدينية، 
حيث تفســـر شـــيرود فـــي دراســـتها دور هذا 
العامل مشـــيرة إلى أن المجموعات التي تشكل 
القطـــاع المتدين فـــي أي مجتمع، هـــي األكثر 
انتشـــارا، والمنتمـــون إليها هم عـــادة أصغر 
سنا وينجبون عددا أكبر من األطفال من أولئك 

الذين ليس لهم أي انتماء ديني. 
وتلعـــب الجغرافيـــا دورا مهما في مســـألة 
الدين، حيث تعتبر منطقة قارة آسيا والمحيط 
الهـــادئ المنطقـــة األكثـــر اكتظاظا بالســـكان 
في العالـــم، وكذلـــك األكثر احتـــواء للطوائف 
الدينيـــة. فهي تعتبـــر موطنا لــــ99 بالمئة من 
الهنـــدوس والبوذيين، و90 بالمئـــة من أولئك 
الذين يعتنقون األديان السماوية. وتستضيف 
المنطقة أيضا حوالي 76 بالمئة من األشخاص 

غيـــر المعتنقيـــن ألي ديانـــة، 700 مليون منهم 
صينيون. وشهدت الصين انتعاشا دينيا كبيرا 
في السنوات األخيرة ويتوقع البعض أن تضم 
أكبـــر عدد من المســـيحيين فـــي العالم بحلول 
عـــام 2030، حيث ازدادت أعداد البروتســـتانت 
الصينيين بمعدل 10 بالمئة في السنة منذ عام 
1979، إلى ما بين 93 مليونا  و115 مليون نسمة.
ويعتبـــر اإلســـالم الدين األســـرع نموا في 
العالـــم. وبين عامـــي 2015 و2060، من المتوقع 
أن يزيد عدد ســـكان العالم بنســـبة 32 بالمئة، 
بالتـــوازي مـــع ذلك من المتوقـــع أن يزداد عدد 

المسلمين بنسبة 70 بالمئة.  
وعلى الرغم من أن المسيحيين سيتجاوزون 
عدد إجمالي الســـكان عموما خالل تلك الفترة، 
مع توقع زيادة قدرها 34 بالمئة بشكل أساسي 
بفضـــل النمـــو الســـكاني في جنـــوب صحراء 
أفريقيـــا، مـــن المرجح أن تتنازل عـــن موقعها 
األول فـــي جدول ديانـــات العالم لإلســـالم في 
منتصف هـــذا القرن.  ومن المتوقـــع أن يزداد 

اليهود بنسبة 15 بالمئة.
وتقدم شـــيرود تفســـيرات عديدة النتشـــار 
ديانـــة مقابـــل تراجع أخـــرى، مشـــيرة إلى أن 
أن األمـــر ال يتعلـــق فقـــط بالتحول مـــن ديانة 
إلـــى أخـــرى، بل يرجع أساســـا إلـــى الخارطة 
الديموغرافية لسكان العالم وفي عالقة بأعداد 
المواليد والوفيات. وتكشـــف أنه   يبلغ متوسط 
عدد المواليد لســـيدات مسلمات 2.9 طفلل، أي 
أعلى بكثير من متوسط   مواليد جميع الديانات 
األخـــرى التـــي يبلغ متوســـط عـــدد مواليدها 
حوالـــي 2.2. وبينمـــا تبلغ نســـبة المواليد من 
النســـاء المســـيحيات 2.6، إال أن ذلـــك يقابلـــه 
ارتفاع في عـــدد الوفيات في أوروبا، حيث فاق 
عدد الوفيات بين المســـيحيين عـــدد المواليد 

بنحو 6 ماليين بين عامي 2010 و2015. 

] ماذا عن الحكومات الثيوقراطية؟

 عنـــد الحديث عـــن األنظمـــة الدينية تكون 
إيران أول بلد يتبادر إلى األذهان ولذي يواجه 
اليـــوم بعـــد حوالـــي ثالثـــة عقود مـــن الثورة 
التـــي جاءت بحكم رجال الدين، رفضا شـــعبيا 
متصاعـــدا، خصوصـــا في أوســـاط الشـــباب 
الرافـــض الســـتغالل الديـــن ال من أجـــل خدمة 
الديـــن بل للســـيطرة والتمســـك بالحكم، وهو 
ذات الرفـــض الـــذي تواجهه حركات اإلســـالم 

السياسي.
وتعتبـــر إيـــران واحـــدة من دولتيـــن فقط 
فـــي العالـــم تحتفظـــان بمقاعد في مجلســـها 
التشريعي لرجال الدين (واألخرى هي المملكة 
المتحدة). أمـــا المدينة المســـيحية الوحيدة، 
فهي الفاتيـــكان، وهي مركز صغيـــر لكنه قوي 
في نشـــر التعاليـــم الكاثوليكية، حيـــث البابا 
يمثل الســـلطة العليا ويرأس الفروع التنفيذية 

والتشريعية والقضائية لحكومة الفاتيكان.
وترجح دراسة الغارديان أن يكون أحد أكبر 
االضطرابات في المشـــهد الديني في السنوات 
القليلة القادمة هو وفاة (أو ربما تقاعد) البابا 
فرانســـيس، الذي يبلغ من العمر 81 عاما ولديه 
عدد من المشكالت الصحية، حيث أدت جهوده 
إلصـــالح الفاتيـــكان والكنيســـة إلى إثـــارة رد 

فعـــل معاكس من قبل القـــوى المحافظة، الذين 
يســـيرون ضد بابويته ويستعدون للحظة التي 

يصبح فيها المنصب شاغرا.

] هل يؤثر الدين على العالم؟

تقوم شيرود بجرد لما يجري في العالم (في 
الماضـــي والحاضر)، ثم تخلص إلى أن ”هناك 
عواقـــب وخيمة حدثـــت على مســـتوى العالم 
بســـبب المعتقـــدات والممارســـات الدينيـــة“. 
وتشـــرح قائلة ”أوال، كان للحروب والصراعات 
التي ال حصر لها ُبعد ديني علني أو سري عبر 
التاريـــخ حتى اليـــوم. وفي الســـنوات القليلة 
الماضية، رأينا متطرفين إســـالميين يشـــنون 
الحروب في الشـــرق األوسط، وشـــهدنا أيضا 
صراعـــا على الســـلطة بين الســـنة والشـــيعة 
عبـــر المنطقـــة، وكذلـــك اضطهـــاد روهينغـــا 
المســـلمين في ميانمار، وحركة بوكو حرام في 
نيجيريا، والصدامات العنيفة بين المسيحيين 
والمســـلمين في جمهوريات أفريقيا الوسطى. 
وتم اســـتهداف ’المجددين‘ وحتى قتلهم باسم 

الدين“.
النقطة الثانية، وفق شـــيرود هـــي التأثير 
السياســـي. وترصد ذلك من خالل أمثلة حديثة 
أبرزها فـــوز الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
فـــي االنتخابات الرئاســـية 2016 بدعم كاســـح 
من المســـيحيين اإلنجيلييـــن، وكذلك تصويت 
المشـــّرعين في األرجنتين مؤخرا ضد تشـــريع 
اإلجهـــاض تحت ضغـــط األســـاقفة الكاثوليك 
والبابـــا. كمـــا تســـتحضر تصريحـــات رئيس 
الـــوزراء المجري، اليمينـــي المتطرف، فيكتور 
أوربان، بشـــأن الحاجـــة إلى حمايـــة ”الثقافة 
في بلده لتبرير سياساته المعادية  المسيحية“ 

للهجرة.

ومع ذلـــك تؤكد شـــيرود بأنه ”ليســـت كل 
األمور ســـيئة“، حيث هناك الماليين من الناس 
مـــن مختلف الديانات في جميـــع أنحاء العالم 
يشـــاركون في المشـــاريع الخيرية لمســـاعدة 
الفقـــراء والمهمشـــين، فعلـــى ســـبيل المثال، 
تشـــترك الكنائـــس والمســـاجد والمعابـــد في 
مشاريع بنوك الطعام ومشاريع لدعم الالجئين 
وأعمال إغاثة، فكمـــا يتم توظيف الدين لخدمة 
مشـــاريع موجهة سياســـية، يتم توظيفه أيضا 

لفائدة اإلنسانية.

 شـــهد العالـــم مؤخـــرا ارتفاعـــا كبيرا في 
موجات التطرف، بمختلـــف توجهاته الدينية. 
وتتوقع شيرود المزيد من التحيز واالضطهاد، 
حيث أبلغ أتباع معظم الديانات الرئيسية أنهم 

يتعرضون إلى العداء والعنف.  
وحـــذر الخبراء من مخاطـــر األمية الدينية 
وخاصة فـــي المجتمعات متعددة األديان حيث 
يمكن أن يتحول سوء الفهم والجهل إلى العداء 
واإليـــذاء والعنـــف. إن الخرافات وعـــدم الدقة 
حول المعتقدات والنصوص الدينية أمر شائع.

ووفقا لمشروع هارفارد لمحو األمية الدينية 
”فإن فهم التأثيرات الدينيـــة المعقدة يعد ُبعًدا 
هاًما لفهم الشؤون اإلنســـانية الحديثة. وعلى 
الرغم من هذا الوعي، ال تزال هناك أمية واسعة 
االنتشـــار حول الدين تمتد عبر العالم. وهناك 
العديد مـــن العواقب المترتبة على هذه األمية، 
لكن األكثر إلحاحا هو أنها تغذي الصراعات“. 

} يعاني اإليرانيون بسبب انهيار الريال 
اإليراني وخفض النفقات بشكل كبير وعدم 

استطاعتهم تلبية نفقاتهم، لكن هذا الواقع ال 
ينطبق على كل اإليرانيين، حيث هناك أقلية 

تنعم بحياة مرفهة.
لوال شبكات التواصل االجتماعي، التي 

تمارس عليها السلطة رقابة مشددة، لما 
عرف ذلك الجانب الخفي من إيران الثرية؛ 

حيث يتباهى أبناء العائالت الثرية بثرواتهم 
الضخمة من خالل عرض صورهم على 

شبكات اإلنترنت.
وبالنسبة للشعب اإليراني، فإن ما يحدث 
يذكرهم بالعائلة األوليغارشية، التي حكمت 
إيران قبل ثورة 1979، ويضعهم أمام حقيقة 

ذلك النظام ”الثوري“ الذي وعد باستبدال 
نظام األوليغارشية بالمساواة والحقوق.

يبدو أن األوليغارشية ال تزال على حالها، 
في ظل وجود العائالت الثرية التي ترجع 

أصولها إلى حقبة البهلوية، والتي تسيطر 
على ثروة البالد. واألسوأ من ذلك أن من 

بين هؤالء اإليرانيين األثرياء الذين يتباهون 
بثرواتهم، أبناء ”الثوريين“، ورجال الدين.

ومن األمثلة على ذلك، ياسمين إشراقي، 
حفيدة الخميني مؤسس الجمهورية 

اإلسالمية. أثناء زيارتها األخيرة إلى لندن، 
تباهت إشراقي بحقيبة يدها، التي تحمل 

العالمة التجارية دولتشي آند غابانا، بقيمة 
3.800 دوالر أميركي بعدما نشرت صورة 

شخصية لها على موقع التواصل االجتماعي 
إنستغرام. ثم قامت بنشر صورة سيارة 

بي إم دبليو فارهة. في حين قامت والدتها، 
نعيمة، بالدفاع عن ابنتها، إال أنها انتهت 

بكشف المزيد عن نمط الحياة المرفهة التي 
يعيشها الخمينيون.

نعم، هم يعيشون في حي نيافاران 
الراقي، على مقربة من قصر الشاه، ولكن 

اعترفت نعيمة قائلة إن ”هذا ألسباب أمنية“. 
وناقضت نعيمة نفسها من خالل زعمها أن 
الخمينيين يعيشون حياة متواضعة وأنهم 

ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.
ومن بين من يزعمون أيضا أنهم يعيشون 
حياة متواضعة، مرتضى مرديان سفير إيران 

لدى الدنمارك. حيث أقام مرديان حفل زواج 
فخم لنجله في منطقة شهرك غرب في طهران. 

وتم نشر صور حفل الزفاف على اإلنترنت 
وأغضبت الكثير من اإليرانيين الذين 

تساءلوا كم يبلغ ما يتقاضاه موظف حكومي 
ليتمكن من إقامة حفلة بهذه الفخامة؟

وأجرت العروس، أناشيد، مقابلة تدافع 
فيها عن أسلوب حياة أسرتها ”الزاهد“. وفي 
مقابلة أخرى، دافعت عن سفرياتها إلى الدول 
األجنبية وارتداء العالمات التجارية الفاخرة 

األجنبية قائلة ”ألنه ليست لدينا عالمات 
تجارية في إيران!“.

ويظهر ”أبناء األعيان“ اآلخرين ازدراءهم 
للمواطنين اإليرانيين بشكل صريح. حيث 

يقوم محمد رضا سبحاني، المعروف 
أيضا باسم ساشا، وهو ابن سفير إيراني 

سابق في فنزويال، بنشر صوره على مواقع 
التواصل االجتماعي وهو يشرب الشمبانيا 

في المسبح بصحبة فتاة.
وتظهر صور أخرى له وهو يقود سيارة 
بوغاتي ويشعل سيجارته بفواتير بالدوالر. 

وفي فيديو أخير على إنستغرام، حذر الناس 
من أن يكونوا فضوليين بشأن أسلوب حياته 

الفخم. وقال موجها رسالة لهم ”بدال من أن 
تحسدني، اكسب المال وحقق ثروة لنفسك. 
إذا كنت ال تستطيع كسب المال وال يمكنك 

كسب لقمة العيش، إذن فاذهب إلى الجحيم“.
ويقّدم القبض على أحمد عراقجي في 5 

أغسطس، ابن أخ عباس عراقجي، المفاوض 
النووي ونائب وزير الخارجية، مثاال آخر 

على سلوك هذه الطبقة الثرية. ومن المعروف 
عن عائلة عراقجي أنها عائلة تقليدية متدينة 

ثرية ترجع أصولها إلى أصفهان، وازدادت 
ثروتها بشكل ملحوظ في العقود األربعة 

الماضية.
وقامت العائلة باالنحياز وأخذ صفوف 

بعض األحزاب خالل الثورة للحفاظ على 
ثروة العائلة. وفي ظل الجمهورية اإلسالمية، 

اعتلت العائلة، التي كانت في األصل تعمل 
بتجارة السجاد، مناصب قوية وقيادية.

وفي اآلونة األخيرة، اتخذت عائلة 
عراقجي خطوة كبيرة للغاية من خالل 

توظيف أحمد عراقجي (39 عاما) كمدير 
صرف أجنبي في البنك المركزي، مما 

أثار سخط العديد من اإليرانيين، حتى أن 
المدونين اإليرانيين والصحف أيضا أشادوا 

بشكل هزلي بـ“الجينات الجيدة“ لشباب 
عائلة عراقجي. وقالوا إن جيناته كانت تؤمن 
له مثل هذا المنصب الرفيع دون خبرة مهنية 

في نفس المجال.
وتم القبض على أحمد عراقجي مع 12 

مسؤوال آخرين في البنك المركزي وتم منع 
أكثر من 100 مسؤول في القطاع المصرفي 
من مغادرة إيران. ولم تتضح بعد أسباب 
االعتقاالت. ومع ذلك، يفترض البعض أن 
السبب هو إساءة استخدام الوصول إلى 

معلومات داخلية عن سياسات البنك المركزي 
لمساعدة األقارب على شراء الذهب والعمالت 

األجنبية بأسعار مدعمة وبالتالي تأمين 
ثروتهم.

 ويظل اإليرانيون يراقبون أسلوب الحياة 
الفاخرة ألبناء وبنات النظام الثوري في 

صمت مرير، لكن ربما يكون هذا هو الهدوء 
الذي يسبق العاصفة.

األديان تنمو واإلسالم أكثرها 
صعودا في العالم

{الخمينيون} ينعمون بالثروة وبقية الشعب اإليراني يعاني

املسيحية لن تبقى على رأس الديانات

اإلسالم يتفوق بعدد الوالدات

[ المسيحية تتراجع في معاقلها األوروبية وآسيا األكثر تنوعا طائفيا  
[ خبراء يحذرون من مخاطر األمية الدينية واسعة االنتشار

في 
العمق

{لم يعد الدين المسيحي السمة المميزة ألوروبا، لقد ذهب الدين إلى األبد، وأعتقد أنه لن يعود 
على األقل خالل السنوات المئة المقبلة}.

ستيفن بولفانت
 أستاذ علم الالهوت في جامعة سانت ماري بلندن

{ثلث الشـــعب يعاني من الجـــوع والفقر، و٢٥ بالمئة من ســـكان المدن يعانـــون من التهميش 
في أحياء الصفيح المنتشرة في البالد}.

علي أكبر سياري
مساعد وزير الصحة اإليراني السابق

تشــــــهد اخلارطة الدميوغرافية للعالم تغييرات كبيرة مرتبطة بالنمو الســــــكاني وبالتنقالت 
اجلغرافية، ويلقي هذا التغيير بظالله على خارطة انتشــــــار األديان وتوزيعها ومنوها في 
عالقة بعدد معتنقي كل ديانة. وترى محررة شؤون األديان في صحيفة الغارديان هرييت 
شيرود أنه ال ميكن إغفال هذه التحوالت باعتبارها مرتبطة مبا يجري في العالم اليوم من 

صراعات ومظاهر تطرف.
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علي ألفونيه
كاتب في صحيفة العرب ويكلي
نن أألفلف لل

ي وي رب ي ي ب

اإليرانيون يراقبون أسلوب الحياة 
الفاخرة ألبناء وبنات النظام الثوري في 

صمت مرير، لكن ربما يكون هذا هو 
الهدوء الذي يسبق العاصفة

هرييت شيرود:
من المتوقع أن يزداد عدد 

المسلمين بنسبة 70 
بالمئة في العالم
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في 
العمق

{حل الدولتين هو السبيل إلنهاء الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي، وهو ركيزة أساسية لتحقيق 
األمن واالستقرار في المنطقة}.

امللك عبدالله الثاني بن احلسني
العاهل األردني

{الحكومـــة األميركية تدعـــم وتؤيد الموقف المصـــري الخاص بالتوصـــل للتهدئة بين حماس 
وإسرائيل في غزة، وتحقيق شروط عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع}.

جيسون غرينبالت
املبعوث األميركي للسالم في الشرق األوسط

} لنــدن – تبحــــث قطــــر عن ثغــــرة تمر منها 
لتصبح فاعال في المفاوضات الجارية إلرساء 
هدنــــة طويلــــة األمد بيــــن إســــرائيل وحركة 
حمــــاس. وتلعــــب الدوحــــة على هــــذه الورقة 
مستفيدة من تاريخ قديم بينها وبين حماس، 
قدمــــت فيه الدعــــم للحركة واســــتضافت، وال 

تزال، عددا من قياداتها.
وبالتالــــي، ووفــــق الخطــــة القطرية، على 
حماس أن تدفع المقابــــل، لكن ال يتعلق األمر 
هنا بحماس، بل بالطرف اإلســــرائيلي، الذي 
يعتقــــد، كمــــا األميركيين، أن الــــدور القطري 
الجديــــد في غــــزة هدفه تعزيــــز موقع حماس 
وتصليــــب موقفها على نحو ســــيعرقل جهود 
مصر في إنتاج مصالحة فلســــطينية داخلية 

باتت مطلوبة محليا ودوليا.
مازالــــت الدوحــــة تعتبــــر أن قربهــــا مــــن 
إســــرائيل هــــو أقــــرب الطــــرق الســــتمالة أي 
إدارة أميركيــــة، وهو أمر كان رئيس الحكومة 
القطري الســــابق الشــــيخ حمد بن جاســــم قد 
صــــرح به بصفته قاعدة من قواعد السياســــة 

الخارجية القطرية.

وتسلط وســــائل إعالم إسرائيلية المجهر 
علــــى الــــدور القطــــري الــــذي نشــــط بشــــكل 
واضح في األســــابيع األخيــــرة. وكانت القناة 
اإلســــرائيلية العاشرة كشفت في 18 أغسطس 
الماضــــي عن لقاء ســــري جمع وزيــــر الدفاع 
أفيغدور ليبرمــــان بمبعوث قطري في قبرص 
(في يونيو 2018) بحثا خالله الوضع في غزة 

وآفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.
بعــــد ذلك، ذكــــرت صحيفــــة تايمــــز أوف 
إســــرائيل موقــــع واال اإلســــرائيلي أن وزيــــر 
بــــن  محمــــد  الشــــيخ  القطــــري  الخارجيــــة 
عبدالرحمن آل ثاني هو من زار قبرص ســــرا 

في يونيو والتقى بالوزير اإلسرائيلي. 
وكانــــت تقاريــــر إعالميــــة إســــرائيلية قد 
تحدثت أيضا عن لقاء سري جرى بين ليبرمان 
ومبعــــوث قطر إلــــى غزة محمــــد العمادي في 
قبــــرص لبحث األزمة اإلنســــانية فــــي القطاع 

الفلســــطيني وعودة المدنيين اإلســــرائيليين 
وجثامين الجنود الذين تحتجزهم حماس.

ترجـــح آراء إســـرائيلية أن ســـبب الحفاظ 
على ســـرية اللقاءات يعود إلى رفض إسرائيل 
الوســـاطة القطرية بينها وبين حماس، مفضلة 
مصـــادر  تؤكـــد  فيمـــا  المصريـــة،  الوســـاطة 
دبلوماسية غربية أن إسرائيل تسعى للتوصل 
إلى تهدئة تشـــرف عليها األمم المتحدة، وأنها 
علـــى الرغم مـــن قنـــاة التواصل مـــع الدوحة، 
مازالت تفضل أن يكون التفاق غزة المقبل إطار 
أوسع من اإلطار القطري المحدود والذي ال أفق 

دوليا وعربيا له.

ضرب الوساطة المصرية

أكدت القناة العاشـــرة اإلســـرائيلية صحة 
ما يتردد عن رفض إســـرائيل اقتراحات قطرية 
للتوســـط بينها وبيـــن حماس خالل األشـــهر 
الماضية، خاصة في ظل معارضة مصر القوية 
لذلك، وقـــررت مواصلة االعتماد على وســـاطة 

القاهرة.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن المفاوضات 
الشفافة تجري في القاهرة، إال أن ورشة أخرى 
تجـــري وراء الكواليـــس تقودهـــا الدوحة في 
ســـعي لترتيب صفقة كبرى تدرج حماس داخل 
المشـــاريع السياســـية التي قد تكون تفاصيل 
داخل المشهد الكلي لصفقة القرن التي تعد بها 
اإلدارة األميركيـــة لحل الصراع الفلســـطيني-

اإلسرائيلي.
ويختلف دور قطر تماما عن ذلك الذي تقوم 
بـــه مصر لترتيب االســـتقرار فـــي القطاع، وأن 
جهود القاهرة تحفزهـــا حاجات تتعلق باألمن 
االســـتراتيجي المصـــري من جهـــة كما ترتبط 
بضـــرورات تأمين اســـتقرار يمنـــع القطاع من 
تشـــكيل خطر على أمن مصر، وأن القاهرة تود 
إقفال حالة الفوضى في غزة والتي تتيح تحرك 
جماعات إرهابية تنشـــط في سيناء وتهدد أمن 

العمق المصري برمته.
وقـــال أحمد فؤاد أنور أســـتاذ الدراســـات 
(مصـــر)،   اإلســـكندرية  بجامعـــة  العبريـــة 
لـ“العـــرب“، إن ”متاجرة قطـــر بالقضية، وهي 
تحتضن حماس وتغدق عليها بســـخاء لضمان 
تكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية“، 
مضيفـــا أنه ”تحت ذريعة المواقف اإلنســـانية 
الداعمة للفلســـطينيين، قامت الدوحة بالعديد 
من األدوار المشبوهة، لتخريب الدور المصري 
وتعطيل الوحدة الفلسطينية ووضع العراقيل 
أمـــام أي دور عربـــي جـــاد“. وكانـــت القاهرة 

اســـتقبلت ممثليـــن عن حمـــاس وبحثت معهم 
مســـألة إبرام اتفـــاق يؤمن للقطاع اســـتقرارا 
طويل األمـــد. وتجري هذه االتصـــاالت برعاية 
جهـــاز المخابـــرات العامة المصريـــة، وذكرت 
أن وزيـــر المخابرات عباس  مصادر لـ“العرب“ 
كامـــل زار لهـــذا الغـــرض الواليـــات المتحدة 
وإســـرائيل والضفة الغربية بغية رســـم مشهد 

كامل يتيح البناء عليه إلقامة هذه التهدئة.
ويبـــدو واضحـــا أن لقاء عبـــاس كامل مع 
قيادة الســـلطة الفلســـطينية فـــي رام الله كما 
استقبال القاهرة لوفد من حركة فتح يهدف إلى 
الدفع بالمصالحة بين فتح وحماس، واستدراج 
الســـلطة الفلســـطينية لرعاية اتفـــاق التهدئة 
العتيد في غزة ليكون حدثا سياسيا فلسطينيا 

عاما وليس تفصيال فصائليا محدودا.

فك مشروط لعزلة حماس

تحاول قطر فك عزلة حماس الدولية وإعادة 
االعتبار لخيار اإلسالم السياسي من بوابة غزة 
ومن خالل حماس، وأنها تسعى لتثبيت ثنائية 
إســـرائيلية غزية لجعل حماس قـــوة بديلة عن 
الســـلطة الفلسطينية، مســـتغله توقف عالقات 

قيادة رام الله مع تل أبيب وواشنطن.
وكان الســـفير القطـــري محمـــد العمـــادي 
قـــدم اقتراحا إلســـرائيل لوقـــف االحتجاجات 
الفلســـطينية في قطاع غزة، حيث أشار إلى أنه 
”يمكن البدء بدخول خمســـة آالف من سكان غزة 

للعمل في إسرائيل“، معتبرا أن ذلك ”سيساهم 
في وقف االحتجاجـــات والحرائق الناجمة عن 

الطائرات الورقية“.
وتلمـــح تصريحـــات العمـــادي إلـــى قدرة 
الدوحة على إقناع حماس باالنخراط في عملية 
تطبيع كاملة مع إسرائيل وإعادة ربط اقتصاد 
غزة باالقتصاد اإلســـرائيلي، غزة مستندة على 
إرث مـــن العالقـــات التاريخية الملتبســـة مع 
تيارات اإلســـالم السياســـي وجماعة اإلخوان 
المسلمين، ال ســـيما الفرع الفلســـطيني الذي 

تمثله حماس في القطاع.
إلـــى جانب ذلك، عـــرض الجانـــب القطري 
مســـألة تحصين أي اتفاق تهدئـــة محتمل مع 
قطاع غـــزة بمســـاعدات اقتصاديـــة تضخ في 
القطـــاع لدعم االتفاق األمني والعســـكري بيئة 
مالية قادرة على معالجة الحاجات المعيشـــية 
والتنمويـــة في غـــزة. والظاهـــر أن الدوحة قد 
وافقت على اســـتخدام ثرواتها مـــن جديد من 
أجل شـــراء اعتراف دولي بدورهـــا ووظيفتها 

في العالم.
وقالـــت مصـــادر إعالميـــة إســـرائيلية إن 
الدوحة وعدت إسرائيل بتخصيص 350 مليون 
دوالر لدعم المشاريع اإلنسانية في القطاع، غير 
أن هذه المصادر أضافت أن تل أبيب وواشنطن 
قد ال تهمهما ترتيبات تعيد قطر إلى غزة وتبعد 

الدوائر العربية والدولية. 
وتشـــاطر واشنطن اإلســـرائيليين موقفهم 
بأن أي اتفاق تهدئة لن يكون جديا إذا لم يحظ 

برعاية وموافقة القيادة الفلسطينية، وبمتابعة 
مصريـــة، ومتابعـــة، وإن كانت غير مباشـــرة، 
من القـــوى اإلقليميـــة، وهو مـــا ال يمكن لقطر 
أن توفـــره في الوقـــت الراهن وهـــي المعزولة 
إقليميا منذ قرار الســـعودية ومصر واإلمارات 
والبحريـــن فرض مقاطعة ضدهـــا، وتعاني من 
فتور في عالقاتها مع الواليات المتحدة وبعض 
الدول الغربية بســـبب تقارير عن ضلوعها في 

دعم منظمات جهادية إرهابية في العالم.
وكان السفير األميركي في إسرائيل، ديفيد 
فريدمـــان أعلن األســـبوع الماضـــي أن توقيع 
اتفـــاق التهدئـــة بين حركة حماس وإســـرائيل 
دون السلطة الفلســـطينية هو جائزة لحماس. 
ويلتقي تصور فريدمان مع ما أعلنه جيســـون 
غرينبـــالت، المبعـــوث األميركـــي للســـالم في 
الشرق األوســـط، من أن الســـلطة الفلسطينية 

يجب أن تكون جزءا من الحل في قطاع غزة. 
وكتب غرينبالت في تغريدة له على صفحته 
الرســـمية على تويتر، أن الحكومـــة األميركية 
تدعـــم وتؤيـــد الموقـــف المصـــري الخـــاص 
بالتوصـــل للتهدئة بين حماس وإســـرائيل في 
قطـــاع غـــزة، وتحقيق شـــروط عودة الســـلطة 

الفلسطينية إلى القطاع. 
اإلســـرائيلية،  العاشـــرة  القنـــاة  وذكـــرت 
الخميس، أن غرينبالت حذر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس من اســـتمرار مقاطعته للتسوية 
األميركيـــة للقضية الفلســـطينية، فـ“هناك من 

يسعى لملء الفراغ“.

} واشــنطن - تســـعى روســـيا إلـــى تقليص 
تعامالتها بالدوالر األميركي، وتحث شـــركاءها 
التجارييـــن، وأيضا السياســـيين، على اعتماد 
العمـــالت المحليـــة فـــي التبـــادالت، بتقويض 

الدوالر التي تسعى إليها الصين أيضا.
وتؤيـــد تركيـــا هـــذا الموقـــف، حيـــث قال 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان، خالل 
زيارته لطهران مؤخرا، إن بالده قررت التعامل 
بالعمـــالت المحلية في عالقاتهـــا االقتصادية 
مع إيـــران، وذلك بهدف التخلـــص من ضغوط 
العمالت األجنبية، وتحديدا الدوالر األميركي. 

يبدو مثل هذا القرار، في ظاهره، وبالنسبة 
إلى غيـــر المتخصصين في االقتصـــاد، موقفا 
حازما و“بطوليا“، حيـــث إن ذلك يعني أن أيام 
الـــدوالر األميركـــي، كعملة احتيـــاط دولية، من 

الممكن أن تنتهي في الوقت القريب.
لكن للخبـــراء رأيا آخر، حيـــث يؤكدون أن 
هذا األمر ســـيكون من أكثـــر ما يتمناه الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامـــب. ويشـــرح الخبيـــر 
االقتصادي كنجاز ميلوس ذلك، في مقال نشره 
موقع فورين بوليسي، منطلقا من توضيح لعالم 
االقتصـــاد في جامعة ييل، روبرت تريفين، جاء 
فيه أنه عندما تكون العملة عملة احتياط دولية، 
فإنها تسبب عجزا في الحساب الجاري.. وفي 
حالة االســـتبدال، من المرجح أن تنتج عن ذلك 
فوائـــض تجاريـــة، وهـــو ما حـــدث عندما حل 
الـــدوالر األميركي محل الجنيـــه البريطاني في 
عشرينات القرن الماضي، وهو أيضا ما تسعى 
حكومـــة ترامب إلـــى تحقيقـــه. وبالتالي وفق 
ميلوس فإن ”الشخص الذي سيشعر بالسعادة 

في هذه المرحلة هو الرئيس دونالد ترامب“.
فـــي الوقـــت الحالي، تســـتخدم الـــدول في 
جميـــع أنحـــاء العالم الـــدوالر كعملـــة إلتمام 

المعامـــالت التجاريـــة مـــع بعضهـــا البعض. 
وعند شـــراء النفط من إيران، ُيستخدم الدوالر 
األميركـــي إلتمام المعاملة. وبشـــكل أساســـي، 
تزداد المعامالت التجاريـــة بالدوالر األميركي 
خارج البالد أكثـــر من داخلها مما يخلق عجزا 

كبيرا في الحساب الجاري األميركي.
وفـــي ظل وجود الـــدوالر األميركـــي كعملة 
احتياط دولية، يحدث ما يســـمى بـ“رسوم سك 
العمـــالت النقدية“، وهي عبارة عن المكاســـب 
التي تحققها الحكومـــة األميركية من خالل كل 
تلك الـــدوالرات المتداولة حـــول العالم، خارج 
الواليـــات المتحدة، وهو يمثـــل التكلفة األدنى 
لطبع النقود بينما تدفع الدول التي تســـتخدم 
الدوالر مثل الصين وروسيا القيمة الكاملة لها 

في السلع والخدمات.

لكـــن على مـــا يبـــدو ال يريـــد الجميع اآلن 
اإلبقاء علـــى الدوالر األميركـــي كعملة احتياط 
دوليـــة. وكما تزعم الصين، فـــإن الدور الدولي 
للدوالر األميركي كان أحد األشياء التي تسببت 
فـــي حدوث األزمة المالية قبل عشـــر ســـنوات. 
وكانـــت هناك فرصة في ذلك الوقت الســـتبداله 

بعملة أخرى، لكن ذلك لم يحدث.

ومؤخرا، أعاد ترامب فرض العقوبات على 
إيران، وقال إن أي شركة تتعامل مع اإليرانيين 
بالدوالر ســـتتضرر أيضا من العقوبات، والتي 

تشمل أيضا العديد من الشركات الروسية.
ووفقا لوزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
الفروف، تحولت موســـكو بالفعل إلى استخدام 
عملتها المحلية أثنـــاء عقد صفقاتها التجارية 
مـــع دول مثل الصين وإيـــران. ويعتقد الفروف 
أيضا أن عددا كبيرا من الدول األخرى ســـتبدأ 

في اتخاذ نفس القرار.
وقـــال الفـــروف ”أعتقـــد يقينا بأن إســـاءة 
اســـتخدام الدور الذي يلعبـــه الدوالر األميركي 
كعملة دولية ســـيؤدي في النهاية إلى تقويض 
دوره. وعدد متزايد من الـــدول، حتى تلك التي 
لـــم تتأثر بالعقوبـــات األميركية، ســـتحاول أن 
تبقى بعيدة في معامالتها التجارية عن الدوالر 
وستقوم باالعتماد على شـــركاء أكثر موثوقية 

باستخدام عملتهم المحلية“.
ويرى ميلوس أن وزير الخارجية الروســـي 
يبـــدو على حـــق إلى حد ما، لكن هل ســـيكتفي 
الصينيـــون بالحصـــول على أموالهـــم بالليرة 
التركية، علما أن قيمة العملة ستكون أقل بكثير 
عندما تصل الســـفن إلى وجهتها؟ الحقيقة هي 
أن الدوالر األميركي يضمن ما ال تســـتطيع أي 
عملـــة أخرى أن تضمنه: فهـــو آمن وموثوق به 

وسهل التبادل.
لكـــن، على الرغـــم من أن ترامب قد يشـــعر 
بســـعادة غامـــرة بســـبب انخفـــاض العجـــز 
التجاري كنتيجة لفقـــدان الدوالر لدوره، إال أن 
هذا لن يحـــدث قريبا، فال يـــزال يتعين انتظار 
حدوث تغييـــر كبير عندما يتعلق األمر بالعملة 
الدولية. وفـــي الوقت الحالي ال يمكن ألي عملة 

أخرى أن تحل محل الدوالر األميركي.

المقاربة القطرية التفاق غزة: طرح مرفوض إسرائيليا وأميركيا وإقليميا

هل يمكن لروسيا والصين تقويض دور الدوالر

يد حماس ال تكفي وحدها النتشال الدوحة من أزمتها

األصغر هو األقوى

[ الدوحة تناور لجعل حماس قوة بديلة عن السلطة الفلسطينية  [ وساطة القاهرة تحظى بتأييد مختلف األطراف

[ الدوالر مقابل العمالت المحلية: آمن وموثوق به وسهل التبادل

تعطي متابعة وســــــائل اإلعالم اإلسرائيلية أبعادا هامة لفهم تطورات ما يجري في منطقة 
الشــــــرق األوســــــط والتفاهمات اخلفية. ومؤخرا، كشف اإلعالم اإلســــــرائيلي أن الدوحة 
تســــــعى جاهدة إلى الدخول على خط املفاوضات اإلســــــرائيلية الفلسطينية، حيث مازالت 
الدوحة تعتبر أن قربها من إســــــرائيل هو أقرب الطرق الســــــتمالة أي إدارة أميركية، لكن 
ــــــدو أن الطرح القطري يلقى قبوال وتأييدا، فالواضح أن إســــــرائيل والواليات املتحدة  ال يب

تريان أن اإلطار القطري محدود.

 الصني تقول إن الدور الدولي للدوالر 
األميركي من مسببات األزمة املالية 

قبل عشر سنوات. وكانت هناك فرصة 
الستبداله، لكن ذلك لم يحدث

واشنطن تنظر بعني الريبة إلى 
تحركات الدوحة وإسرائيل تفضل أن 
يكون التفاق غزة املقبل إطار أوسع 

من اإلطار القطري املحدود 



} مشروع قيام الدولة على األسس والقواعد 
الدستورية والقانونية، هو املشروع الذي 
ينطلق من أساس ثابت هو حصرية حق 

استخدام العنف من قبل الدولة، هذا التعريف 
األوّلي والبديهي للدولة هو ما تعرض 

لالنتهاك في الدول التي شّكلت هدفا للنفوذ 
اإليراني في املنطقة، وهي حقيقة باتت جلية 

بل فاضحة، بحيث صارت بوابة تعريف 
منهجية التدخل اإليراني في الدول العربية.
الدويلة التي تأسست  فثنائية الدولة – 

في برامج التغلغل األيديولوجي اإليراني في 
الدول العربية، جرى تنفيذها في أكثر من 

بلد، لتطويع الدولة أو شلها في سبيل املزيد 
من إحكام السيطرة على مفاصل القرارات 

وال سيما تلك السيادية. العراق ولبنان 
وسوريا واليمن هي أمثلة صارخة على هذا 
الصعيد، ذلك أن األيديولوجيا اإليرانية لم 
تستثمر في االنقسام الداخلي الطائفي أو 

املذهبي فحسب، بل ساهمت في بناء وتشكيل 
منظومات أيديولوجية وأمنية عسكرية في 
تلك الدول تتنافى في طبيعة وجودها مع 

وحدة املجتمع أو الدولة وسيادتها، وعملت 
على مأسستها ودفعت نحو تشريعها 

سياسيا أو دستوريا من دون التخّلي عن 
سيطرتها والتحكم بها وربطها باملنظومة 

األيديولوجية اإليرانية.
بني لبنان والعراق واليمن وحتى 

سوريا ثمة ما يثبت هذه احلقيقة، التي 
شكلت وال تزال أمثلة على كيفية العمل على 
مأسسة االنقسام وترسيخه باأليديولوجيا، 

ومن خالل الربط املباشر بنظام مصالح 
مالي عسكري وأمني. ثنائية دويلة حزب 

الله- الدولة، في لبنان، وثنائية دويلة 
احلوثيني- الدولة، في اليمن، وفي سوريا 

رغم العائق الذي مّثله غياب احلاضنة 
الشيعية للنفوذ اإليراني فقد عملت أدوات 

النفوذ اإليراني على االستعانة مبيليشيات 
شيعية من دول عدة لتغطية الفراغ الذي مثله 

غياب احلاضنة الشعبية، من دون أن تهمل 
خالل سنوات األزمة السورية األخيرة بناء 
منظومات من السيطرة والنفوذ تستند إلى 

جماعات سورية وفرت إيران لها احلماية 
والدعم، وهي في معظم األحوال تبقى في 
سوريا عرضة للتفكك والتراجع، لذا يبقى 
عنصر القوة للنفوذ اإليراني في املجتمع 

السوري من خارج األيديولوجيا، بل مبحاولة 

ترسيخ نظام مصالح مالي اقتصادي وأمني 
مع النظام من جهة، ومع جماعات قريبة من 

النظام من جهة ثانية.
في العراق الذي شّكل ساحة مفتوحة 

إليران منذ االحتالل األميركي له في العام 
2003، بدت إيران شديدة االنهماك بالتغلغل 

في املجتمع العراقي، وفي بناء منظومات 
للسيطرة والنفوذ املباشر، ومنذ ذلك احلني 

حتّولت إلى طرف فاعل ومؤثر في احلياة 
السياسية واالقتصادية في العراق، وشريك 
في إدارة العملية السياسية والدستورية ال 
ميكن تفاديه، لكن إيران التي خاضت حربًا 

ضروسًا مع العراق طيلة ثماني سنوات، 
عملت منذ الغزو األميركي للعراق على منع 
قيام دولة عراقية قوية وموحدة، بل عمدت 

إلى إدارة أكبر عملية تخريب للدولة من 
خالل توليد وحماية منظومة الفساد الذي 

قام بالدرجة األولى على مقايضة الوالء 
إليران بإطالق اليد في كل منابع الثورة 

العراقية.
في ظل هذه الصورة يعيش العراق اليوم 

فرصة استعادة احليوية السياسية. هذه 
احليوية تتأتى من محاوالت اخلروج على 
السطوة اإليرانية على العملية السياسية. 

لقد شّكلت االنتخابات النيابية منطلقا 
للحديث عن مالمح هذه احليوية، لعل ما 

يختصرها أو يفسرها، هو تراجع أو تصدع 
االصطفاف املذهبي لدى كل املكّونات العراقية 
(السنّية والشيعّية والكردّية) في البرملان، ذلك 
أن الكتل البرملانية وحتالفاتها اليوم ال تقوم 

اليوم على أساس مذهبي، ولعل الصراع 
داخل هذه املكّونات نفسها هو البارز اليوم، 
وال سيما داخل املكّون الشيعي، وهو صراع 

طبيعي نتيجة الفشل السياسي في إدارة 
شؤون الدولة، الذي قام على نهج احملاصصة 
حتت سقف الطائفية، وكانت إيران لها الدور 
الفاعل في محطات سابقة على الدفع باجتاه 

تعزيز هذا النهج في االنتخابات البرملانية 
السابقة وال سيما لدى املكّون الشيعي. 

اليوم ثّمة ما يشبه االنقالب على هذا النهج 
من خالل ما نالحظه من خروج على منطق 

التحالف بني الكتل على أساس طائفي، 
فتسمية رئيس الوزراء العراقي اليوم على 

سبيل املثال لم تُعد قائمة على جتميع الكتل 
الشيعّية وفرض اختيار الرئيس انطالقا من 

هذا االصطفاف الذي طاملا كان للدور اإليراني 
األثر األول فيه، وبالتالي التحّكم باملسارات 

السياسية التي تنتج عن هذا االختيار.
من املبّكر احلديث عن تغيير حقيقي في 

العراق، فإيران التي متتلك قوة نفوذ متغلغلة 
في مفاصل الدولة واملجتمع، ال تزال قادرة 

على التحكم والسيطرة على العديد من 
النخب السياسية والدينية في هذا البلد، 
لكن ثّمة مؤشرات واضحة أن هذه القدرة 

تتراجع أمام بروز مالمح لوطنية عراقية 
ليست معادية إليران لكن مستقلة عنها، 

ولعل ما قام به رئيس الوزراء حيدر العبادي 
عبر إقالته لفالح الفياض من مسؤولياته 

في احلشد الشعبي ومن موقعه كمستشار 
أمني يكشف عن قدرة أو خيار لم يكن قائما 

في حتّدي النفوذ اإليراني، ال سيما أن 
إقالة الفياض استدعت ردا علنيا من وزارة 
اخلارجية اإليرانية عّبرت فيه عن استيائها 
من هذا القرار، وفي موازاة هذا القرار الذي 
برره رئيس احلكومة باعتباره إجراء قام به 

بسبب تدخل الفياض في الشؤون السياسية، 
كان حتويل أحد القضاة الدستوريني إلى 
التحقيق بسبب لقائه بقائد فيلق القدس، 

قاسم سليماني، الذي كان يبحث عن إيجاد 
مخرج دستوري يتصل بتسمية الكتلة األكبر 
في البرملان. ولعل االنزعاج اإليراني من هذا 
السلوك، هو ما دفع إلى إعالن ترشيح فالح 

الفياض لرئاسة احلكومة.
وكما يبذل سليماني جهودا على صعيد 

القوى السياسية لضمان وصول رئيس 
حكومة موال إليران، فإّن جهدا موازيا يتم 

من خالل الضغط على املرجعية الدينية في 
العراق من أجل إصدار موقف من املرجع 

السيد علي السيستاني ُيشتّم منه أو يدعو 
فيه بشكل صريح إلى عدم تشتت الكتل 

الشيعية، بل إلى اجتماعها لتسمية رئيس 
احلكومة، وهو جهد لم يؤّد إلى النتيجة 

التي يشتهيها سليماني حتى اآلن، واألرجح 
كما تقول مصادر على اتصال مبحيط 

املرجعية، أن مرجعية النجف ليست في 
وارد التوّرط في أن تتحّمل مسؤولية اختيار 
رئيس احلكومة، وهي لن ُتستدرَج لالنخراط 

في عناوين سياسية هي من مسؤولية 
النواب قبل غيرهم.

بعملية انتخاب رئيس البرملان ثم رئيس 
اجلمهورية ثم تسمية رئيس احلكومة، 
أّيا كانت نتيجة االنتخاب أو االختيار، 

فإّن العراق في املرحلة املقبلة يخطو 
خطوة إيجابية نحو إعادة االعتبار ملفهوم 
املعارضة واملواالة، حيث لن تشهد املرحلة 

املقبلة كتال مذهبية أو إثنية صافية، بل 
ثّمة اصطفافات جديدة تؤسس خليارات 

سياسية وطنية، يفرضها طابع التحالفات 
والصراعات السياسية اليوم، فترجمة 

اخلروج على السطوة اإليرانية واخلارجية 
ال ميكن مالحظته أو ترجمته إال من خالل 

كتل سياسية برملانية فاعلة وعابرة للطوائف 
واملكّونات، وهذا ما يحّد من التحكم 

اخلارجي بها من جهة، ويسمح، من جهة 
ثانية، بإمكانية تشكيل سلطة ومعارضة 
في بلد ّمت تشويهه اجتماعيا واقتصاديا 

ومواطنيا باسم حماية الطوائف، وتصديع 
الدولة بالثنائيات اإليرانية القاتلة.
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} ما يحصل في العراق ال مثيل له في جميع 
أمم الدنيا، فال تتم فيه االنتخابات وفق 

قانون انتخابي يحّرم الطائفية وأحزابها، 
ويجعل التنافس على أساس اإلجناز وليس 

على أساس أغلبية عددية طائفية حتصر 
رئاسة احلكومة بأحزاب تدعي متثيل 

الطائفة الشيعية رغم الشواهد املتراكمة 
إلذاللهم ألبنائها. بل وصل األمر إلى إدخال 

املرجعية الشيعية كعنصر مركزي في 
حتديد شخص رئيس الوزراء، ولهذا خرج 
واحد من الشخصيات الشيعية على إحدى 

الفضائيات مؤكدا من مصادره اخلاصة بأن 
ممّثل املرجعية حضر إلى بغداد قبل أيام 

وأبلغ كال من حيدر العبادي وهادي العامري 
وطارق جنم وفالح الفياض بعدم ترشحهم 
ألن املرجعية تريد شخصا مستقال نزيهًا. 

مع ذلك ال تغيرا كبيرا في الظواهر املرافقة 
للعملية السياسية ومن بينها االنتخابات في 
العراق، فهي متشابهة في سياقاتها بالتزوير 

والتأخير في النتائج وصفقات احملاصصة، 
أو في اختيار منصب رئيس الوزراء الذي 

يبدو أن ترشيحه وفق األغلبية الطائفية 
أصبح أمرا مقدسا ال ميكن املساس به.

ولعل املتغّير اجلدي النتخابات هذا 
العام هو اهتزاز منضدة التوافق اإليراني – 
األميركي بعد مجيء الرئيس دونالد ترامب 
ذي املفاجآت الغريبة في التعاطي مع عالم 
خارج الواليات املتحدة األميركية وبشكل 

خاص مع إيران التي سبق وأن اتفقوا معها 
في تقاسم أدوار مريب في العراق للسنوات 

اخلمس عشرة املاضية.
مسرح احلوارات التي يجريها كل من 

قاسم سليماني وبريت ماكغورك يبدو هذه 
األيام ذا نكهة خاصة ومن احملتمل إجناز 

اإليراني حسب وصف مقتدى  خلطة ”العطار“ 
الصدر في تغريدته على تويتر السبت املاضي 

رافضًا لها ولبقية مرفقاتها قائال ”لن نعود 
للمربع األول، وال عودة للمحاصصة. ونرفض 

عودة الهيئات االقتصادية لألحزاب التي 
جتلب الفساد معها“. وأوضح الصدر أنه 

سيسلك طريق املعارضة في مجلس النواب، 
في حال تشّكلت احلكومة املقبلة وفق خلطة 
العطار، ويقصد قاسم سليماني، مبينًا أنه 
يرغب في تشكيل حكومة ذات قرار عراقي 

تخدم املواطن عبر وزارات مستقلة، ويبدو إن 
الصدر يجيد توصيفات ذات ”حسكة“ شعبية 

كما يقول أهل جنوب العراق.
املندوبان األميركي واإليراني ال يخجالن 
من هذا التدخل السافر بشؤون دولة مستقلة 

ألنهما يلقيان ترحيبًا وسعادة بل رجاء 
للتواصل من ممثلي الكتل السياسة العراقية 

الفائزة في االنتخابات، شيعّية وسنّية 
وكردّية، ولكن الفرق الشكلي بني األميركي 

واإليراني هو أن األول يجري لقاءاته بصورة 
علنية أما الثاني فلقاءاته سّرية. وحني رّوجت 
وسائل اإلعالم العراقية احلزبية بحصول لقاء 

بني هادي العامري وبريت ماكغورك مبعوث 
الرئيس األميركي وأن العامري قد وّبخه 

وأنذر أميركا بعدم التدخل بالشأن العراقي، 
سارع ممثل الرئيس األميركي إلى نفي 

حصول اللقاء املذكور.
ما يحصل حاليا هو شكل من أشكال 
التردي في التعاطي السياسي، وبسبب 
تضارب املصالح تتم عمليات التسقيط، 

فيتهمون بعضهم البعض بالعمالة لألميركان 
وكأنهم جميعهم لم ينصبهم األميركان في 
احلكم. ولعل العبادي فقد مكانته في حزب 
الدعوة بعد وصول معركته مع احلزب إلى 

درجة التخوين، بل فقد رصيده احملتمل لدى 
أوساط األحزاب الشيعّية األخرى خصوصا 

لدى امليليشيات واحلشد الشعبي. 
فريق إيران يحارب فريق أميركا داخل 

البيت الشيعي بكل األسلحة إلى درجة 
التلويح بإسقاط احلكومة إن لم تكن من 

الفريق اإليراني، ويقصد بها حكومة بقيادة 
العبادي رغم أنه لم يتم ترشيحه حلد اآلن 
من قبل الكتلة الرباعية (سائرون واحلكمة 

والنصر والوطنية)، ورّد العبادي باألسلحة 
التي يحتفظ بها في أدراج مكتبه وهي كثيرة، 

فأشهر جزءا يسيرا منها ما يتعلق بأحد 

أعضاء قائمته املتمرد عليه (فالح الفياض) 
حيث مت الكشف عن ملفات فساد داخل هيئة 
احلشد الشعبي التي يرأسها ووجود 11 ألف 

فرد من عشيرته قد وظفهم في األجهزة األمنية 
التي يديرها، إضافة إلى مخالفات مالية هائلة 

حسب الوثائق التي خرجت من مكتب رئيس 
الوزراء لعرقلة احتماالت ترشيح الفياض.

مع ذلك كله فاللعبة تسير في خط يبدو 
ليس خطيرا ألنه سيوصل في النهاية إلى 

وضع الشراب املمزوج بخلطته اخلاصة من 
”العطار“ اإليراني و“اجلنتلمان“ األميركي في 
كأس رئيس الوزراء املقبل غير احملظوظ ألنه 
سيحمل على كتفيه أوزار أثقال ما سيواجهه 

العراق من مخاطر صعبة في األيام املقبلة، 
وفي قدرته على إدارة أزمة وقوعه كساحة 
محتملة للصراع األميركي اإليراني املقبل 

وهو احتمال جّدي وليس صراعا إعالميا كما 
يتصّور البعض، ويبدو أّن لعبة القوة الناعمة 

بواسطة النفوذ املزدوج على السياسيني 
العراقيني ورئيس احلكومة ستتوقف اآلن.
هناك سيناريوهات يتم تسريبها عن 
احتماالت الصدام املسلح، وتقرير وكالة 

رويترز لم يخرج بالصدفة حول زرع صواريخ 
باليستية إيرانية في العراق وبيد امليليشيات 

املوالية لها، يرافقها تصريحات رئيس كتلة 
فتح، هادي العامري، املهّددة بإسقاط أّي 

حكومة مقبلة قد تبتعد ولو قليال عن طهران، 
والتهديدات اإليرانية بغلق مضيق هرمز، 

فهذا يعني أن هناك استحضارات لوجستية 
أكثر منها حربا إعالمية.

وفي هذا السياق حتدث في إحدى 
القنوات األميركية احمللل العسكري األميركي 

بوب هامرايت وهو قريب من مراكز القرار 
العسكري األميركي قائال ”إن الوضع في 

الشرق األوسط واخلليج وإيران معقد جدا 
وأن الواليات املتحدة ستعمل على منع 

إغالق ممر مضيق هرمز وباب املندب لتأمني 
املالحة البحرية إذا قامت إيران بإغالق 

املضيق ومنعت السفن من عبور ممر اخلليج 
الذي هو شريان حيوي لالقتصاد الدولي 

ويشكل حوالي 20 في املئة إلى 30 في املئة 
من جتارة العالم. إن هذه احلرب ال بد منها 

والواليات املتحدة لن تغرق في أّي حرب 
في الشرق األوسط وآسيا الوسطى بقرار 

من الرئيس األميركي دونالد ترامب، بل 
ستترك األمر إلى اجليش اإلسرائيلي الذي 

بات عنده من األسلحة األميركية والتدريبات 
والتقنيات التكنولوجية ما يكفيه إلدارة حرب 
بالصواريخ والطائرات والغواصات والغارات 
اجلوية من الطائرات احلديثة، وبالتالي ترى 
الواليات املتحدة أن ذلك سيؤدي إلى انهيار 
إيران وإلى إسكات حزب الله في لبنان بعد 

ضربات عسكرية كثيرة تنهي الوضع املتوتر 
منذ 20 سنة في محور الشرق األوسط وآسيا 

الوسطى، وأن روسيا لن تتدخل في هذه 
احلرب وال الصني، وواشنطن تعرف ذلك“.

وانسجاما مع هذه السيناريوهات 
املخيفة التي تتربص بالعراق قبل إيران، فإن 

القوة التسليحية األميركية ال ميكن لطهران 
مواجهتها بتهديدها للقوات األميركية 

املتواجدة في العراق عن طريق امليليشيات 
التابعة لها، فمالمح القدرة األميركية ليست 

عسكرية فقط، بل إن للواليات املتحدة مصادر 
نفوذ مختلفة في العراق، فهي على سبيل 

املثال من تولى تدريب أعداد كبيرة من القوات 
العراقية سواء في اجليش أو الشرطة، وميكن 

توقع أن تنشأ خالل ذلك فرصة لألميركيني 
من أجل تشكيل قدر مهم من التأثير وكسب 

الوالءات على مستوى القيادات العليا 
والوسطى في اجليش العراقي.

العراق وشعبه هو الضحية 
للسيناريوهات اجلهنمية إذا ما حصلت. 

فليست وحدها ”ليلى“ املريضة في العراق، 
إنها حسنة وعائشة وفاطمة وكوثر، وليس 

وحده ”قيس بن املّلوح“ يتمنى أن يكون 
طبيبها، إنه محمد مهدي اجلواهري وبدر 

شاكر السياب ومظّفر النواب، وإذا ما صدرت 
”راشيتة“ خلطة العطار اإليراني، فلن تكون 

سببا في شفاء أهل العراق وإمنا في وضعهم 
على طريق الهالك.

خلطة العطار لن تشفي أهل العراق

ما يحصل حاليا هو شكل من أشكال 
التردي في التعاطي السياسي، 

وبسبب تضارب المصالح تتم عمليات 
التسقيط، فيتهمون بعضهم البعض 

بالعمالة لألميركان وكأنهم جميعهم لم 
ينصبهم األميركان في الحكم

علي األمين
كاتب لبناني

د. مد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

التمرد على االصطفاف الطائفي في العراق يقلق سليماني

يخطو العراق في المرحلة المقبلة 
خطوة إيجابية نحو إعادة االعتبار 

لمفهوم المعارضة والمواالة، حيث لن 
تشهد المرحلة المقبلة كتال مذهبية، 

بل ثمة اصطفافات جديدة تؤسس 
لخيارات وطنية

{األمانة التي نحملها تستدعي عدم المجازفة بمصير شعبنا لصالح إرضاء إيران. وليس من حق 
دولة جارة أن تقطع مياه نهر الكارون عن شط العرب وتسبب أزمة مياه}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{العراقيون يعلمون أن بالدهم ليســـت على ما يرام، ويعتبرون أن اختيار السياســـيين القادرين 
على معالجة الوضع يبدو أكثر أهمية بالنسبة لهم من إتباع خطوط حزبية طائفية}.

مايكل نايتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى



} تشكل عودة العالقات الدبلوماسية بني 
املغرب وكوبا عنوانا حلقبة جديدة في 
السياسة املغربية جتاه نزاع الصحراء 

املغربية، الذي طال ملا يزيد عن خمسة عقود، 
حيث ظلت كوبا طوال عهد زعيمها الراحل 

فيديل كاسترو قلعة محسوبة على جبهة 
البوليساريو منذ منتصف السبعينات.

وبالرغم من أن هافانا لم تكن متثل قوة 
سياسية على الصعيد الدولي بإمكانها 

أن تؤثر على ملف النزاع بطريقة مباشرة، 
إال أن التحالف الذي عقدته مع اجلبهة 

االنفصالية كانت له قوة رمزية بالنسبة 
لألحزاب االشتراكية والشيوعية في املرحلة 
املاضية، حيث كانت تتضامن بشكل تقليدي 
مع اجلبهة بوصفها ”قوة حتررية“ بحسب 
اخلطاب الكوبي الذي كانت تتبناه العديد 

من التنظيمات اليسارية، مبا في ذلك اليسار 
املغربي الراديكالي خالل حقبة السبعينات من 
القرن املاضي، مثل حركة ”23 مارس“ وتنظيم 

”إلى األمام“.
حصلت القطيعة بني الرباط وهافانا 
في النصف الثاني من السبعينات، على 
إثر نشأة جبهة البوليساريو، وإنشاء ما 
سمي بـ“اجلمهورية العربية الصحراوية 

الدميقراطية“ عام 1976، حيث سارعت كوبا 
إلى االعتراف بها فور اإلعالن عنها. 

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت كوبا حديقة 
خلفية للجبهة التي كانت ترسل عددا من 

أفرادها لتلقي التدريبات العسكرية سنويا، 
مبن فيهم قيادتها العسكرية نفسها التي تلقت 
تدريبات على يد عسكريني كوبيني أمثال زعيم 

اجلبهة الراحل محمد عبدالعزيز وزعيمها 
احلالي إبراهيم غالي، كما توفد بعثات طالبية 
للدراسة في جامعاتها ومعاهدها، بل إن األمر 
لم يتوقف عند ذلك احلد، إذ كان أفراد القيادة 

السياسية والعسكرية في اجلبهة يتلقون 
مساعدات مالية شخصية من هافانا، عالوة 
على املساعدات املوجهة إلى الكيان الوهمي 

الذي تطلق عليه اجلبهة اسم اجلمهورية، 
واملساعدات املوجهة إلى سكان املخيمات في 

تندوف.
بيد أن التحوالت السياسية الداخلية في 
كوبا، بعد مرض واعتزال فيديل كاسترو عام 

2006 وحلول شقيقه راوول كاسترو مكانه، 
ثم رحيل كاسترو قبل عامني، وتراجع الدول 

التي تعترف بجمهورية البوليساريو، والرؤية 
الدبلوماسية اجلديدة مللك املغرب محمد 

السادس في ما يتعلق بالدفاع عن مغربية 
الصحراء، كلها عوامل سرعت التقارب بني 

البلدين.
وبدأ جبل اجلليد في الذوبان بني الرباط 

وهافانا العام املاضي عندما قرر العاهل 
املغربي قضاء عطلته السنوية في كوبا، ألول 

مرة في تاريخ العالقات بني البلدين منذ عقود، 
ولم ميض سوى أسبوع واحد ليتم اإلعالن عن 
الوصول إلى اتفاق بشأن إعادة بناء العالقات 

الدبلوماسية.
والواضح أن الزيارة امللكية، ذات الطابع 

اخلاص، قد أصابت جبهة البوليساريو 
بحالة من االرتباك، بسبب املخاوف من فقدان 
حليف مهم ومصدر هام للتمويل واملساعدات 

العسكرية، إذ قام إبراهيم غالي، زعيم 
البوليساريو، بزيارة إلى هافانا ومقابلة 

راوول كاسترو، بهدف ثنيه عن تطبيع 
العالقات مع الرباط. غير أن الزيارة فشلت في 

حتقيق أهدافها.
ويبدو أن هافانا باتت تدرك أنها تؤيد 

ورقة محروقة على الصعيد القاري والدولي، 
وأنها كانت تدعم منظمة تتصرف بطريقة 

املافيا. ذلك أن التقارير الدولية ما تفتأ تكشف 
حجم االختالسات للتحويالت املالية الدولية 
التي تتلقاها اجلبهة باسم سكان املخيمات، 

وحتويلها إلى احلسابات الشخصية 
ملسؤوليها، وإعادة بيع املعدات العسكرية 

واألدوية في السوق السوداء.
وقد وصلت العالقة بينها وبني هافانا إلى 
نوع من االبتزاز، كما حصل في السنة املاضية 

عندما وجه إبراهيم غالي رسالة إلى وزير 
الصحة الكوبي يطلب منه فيها عدم تسليم 
شهادات التخرج إلى الطلبة الصحراويني 
املرسلني من تندوف، خشية هروبهم وعدم 
عودتهم إلى املخيمات. وقد فسرت هافانا 

ذلك التصرف باعتباره تدخال في شؤونها 
الداخلية، ودليال على سقوط مصداقية اجلبهة 

حتى أمام الصحراويني الذين تّدعي متثيلهم.

} لن جنانب الصواب إن اعتبرنا أن صوت 
جامعة الزيتونة التونسية بأساتذتها 

ومشائخها ميثل الصوت األعلى في رفض 
مضمون تقرير جلنة احلريات الفردية 

واملساواة، بل إنها صارت رأس احلربة 
األول في مناكفة توصيات التقرير وخاصة 

منها املساواة في امليراث والتي ال تزال إلى 
يوم الناس تثير الكثير من اجلدل السياسي 

والثقافي والفكري في دولة توهمت بأن 
دستور العام 2014 قد حسم في قضايا الهوّية 

الفردية واجلماعية.
املالحظ أّن أساتذة اجلامعة الزيتونية لم 
يقفوا عند حاجز رفض تقرير جلنة احلريات 

الفردية واملساواة، بل جتاوزوه إلى انتقاد 
خطاب الرئيس الباجي قائد السبسي في عيد 
املرأة والذي اعتبر فيه أن تونس دولة مدنية 

ال عالقة لها بالقرآن والدين من قريب أو بعيد.
إذ عمم أساتذة جامعة زيتونة بيانا على 

وسائل اإلعالم الوطنية رفضوا فيه جملة 
وتفصيال خطاب الرئيس حول الدولة، مؤكدين 
أن الدستور يكفل ”مدنية الدولة وتدّين أهلها 

وهويتها الدينية والثقافية“.
من الواضح أّن جزءا كبيرا من اجلدل 
احلاصل هو جدل دستوري قوامه أمران 

اثنان، أولهما االضطراب القائم في الدستور 
والذي أراده كاتبوه أن يكون كسفينة نوح 
يحمل من التجارب الدميقراطية شيئا ومن 

اخلصوصية الثقافية شيئا، ومن حقوق 
اإلنسان جانبا ومن التعددية الثقافية جوانب، 

األمر الذي عسر معه ال فقط تطبيقه إجرائيا 
بل قراءته التنظيرية. األمر الثاني كامن في 
استمرار غياب احملكمة الدستورية الكفيلة 

بالبت في دستورية القوانني ومشاريع 
القوانني الواردة عليها.

ودون الدخول في تفاصيل اجلدل 
الدستوري الشائك حول مفهوم مدنية الدولة 

وعالقتها بالدين اإلسالمي ضمن املجال 
العمومي، فإن حضورا الفتا جلامعة الزيتونة 

في القضايا احلقوقية الكبرى وصوتها 
املرفوع ضمن هوية الدولة التونسية وتزعمها 
حلركة الرفض واملمانعة لتقرير جلنة احلريات 

الفردية واملساواة، لهو مدعاة للوقوف 
والتأمل مبنأى عن اللصيقة التالزمية التي 
قد تطبع خطاب البعض بالتقاطع الوظيفي 

بني النهضة والتيارات اإلسالمية األخرى من 
جهة، ومشائخ الزيتونة من جهة أخرى.

تدافع جامعة الزيتونة عن مكانها 
ومكانتها ضمن الفضاء العام التونسي، 

فاجلامعة التي لم ُتستفَت ولم ُتشّرك فعليا 
ضمن واحد من أهم امللفات احلقوقية في 

السياق العربي واإلسالمي تريد أن حتافظ 
على موقعها الرمزي الذي منحته إياه 

أحداث 14 يناير 2011 بعد عقود من التجاهل 
والتجافي، باعتبارها اجلامعة األولى في 

العالم اإلسالمي من حيث التأصيل للمذهب 
املالكي وتدريس اللغة العربية وتأسيس 

املدرسة املقاصدية في الفقه وأصول الفقه.
وهي مكانة تريد جامعة الزيتونة أن 

تكرسها على أرض الواقع باعتبارها مؤسسة 
تشريع وتفسير للنصوص الدينية ودفاع عن 

الوجود الديني في املجال العام، في ظل غياب 
تام ملؤسسة اإلفتاء في القضايا املصيرية 

وسكوت غير مفهوم وغير منطقي أيضا 
لوزارة الشؤون الدينية في ملف حساس على 

غرار املساواة في امليراث وحقوق املثليني 
واألقليات الدينية واجلنسية في البالد.

وكلما غابت املؤسسات الرسمية املباشرة 
عن القضايا املصيرية التي تهمها كلما فتحت 

األبواب لهياكل أخرى، تفتك املوقع وتقتلع 
املركز، خاصة إن تعلق األمر بجامعة زيتونية 

حتتّل مكانة رمزية في الوجدان اجلمعي 
التونسّي وفي العقل اجلماعّي ألهل تونس.

في خضم هذا اجلدل، ُتستحضر سجاالت 
الصراع بني الزعامة واإلمامة، أو بعبارة 

أخرى بني ساكن قرطاج وإمام املنبر، ذلك أّن 
شواهد املكاسرة الرمزية بني الطرفني المتالك 

احلق في استنطاق النص الديني عديدة 
ومشهودة في التاريخ التونسي القريب.
فمن رفض الشيخ محمد الطاهر بن 

عاشور مقترح اإلفتاء للتونسيني بجواز 
اإلفطار في يوم رمضان، إلى النقلة التعسفية 
التي قام بها الزعيم احلبيب بورقيبة لإلمام 
عبدالرحمن خليف من جامع عقبة ابن نافع 

بالقيروان، وليس انتهاء بتحدي بعض شيوخ 

الزيتونة ومن بينهم الشيخ الشاذلي النيفر 
للنظام البورقيبي في اعتماده احلساب وليس 

الرؤية في مسألة دخول الشهر القمري من 
عدمه.

كلها شواهد وغيرها كثير بأن العالقة بني 
الفاعل السياسي والفاعل الديني إبان فترة 

اجلمهورية التونسية األولى لم تكن ودية 
إطالقا، وأن العالقة إبان اجلمهورية الثانية 

أيضا ورثت من األولى جينات االضطراب 
والتململ والقلق الريبي.

صحيح أّن الصراع البورقيبي الزيتوني 
كان حول منطق الدين، في حني أّن الصراع 

السبسي الزيتوني حول نطاق الدين، إال 
أنه في احلالتني لم تكن الزيتونة قابلة 

بهوى قرطاج ولم تكن قرطاج راضية متام 
القبول بهوية الزيتونة، وهو تقريبا ما 

نرى جتسيداته اليوم على أرض الواقع في 
السجال احلاصل واملستمر بني الطرفني.

كل ما سبق ال تكتمل معه صورة التنازع 
بني الطرفني، إال إذا أضفنا إليها مشهدية 

املرتكز األكادميي والعلمي في املسائل 
الدينية، فجامعة الزيتونة التي احتكرت على 

مدى أكثر من 12 قرنا من الزمان ”الشريعة“ 
دراسة وتدريسا وتأصيال، وجدت نفسها في 

منازعة حول النص الديني مع قسم احلضارة 
العربية في كليات اللغة العربية في اجلامعة 

التونسية.
وهو قسم تصدر بالبحث والتدريس 

مسائل العقيدة والشريعة والوحي والسيرة 
النبوية والتاريخ اإلسالمي عبر زاوية األنسنة 
واملقاربات السوسيولوجية واألنثروبولوجية 

للدين، األمر الذي فتح الباب أمام احتداد 
الصراع بني الطرفني حول مشروعية 

التطرق إلى كليات الدين وجزئياته وشرعية 
التخصص في القضايا الدينية.

وإلى اليوم، ال تعتد جامعة الزيتونة كثيرا 
باملدونة الفكرية لقسم احلضارة العربية 

حيث تعتبرها ”منقوصة التأصيل ومندرسة 
التأسيس“ إال قليال، في حني تنظر أقسام 

احلضارة إلى أبحاث جامعة الزيتونة بعني 
االستنقاص معتبرة إياها أنها لم حتايث بعد 

مقاربات التحليل والتفسير الراهن لقضايا 
اإلسالم، إال ما ندر من الدراسات.

على هذا األساس، ميكننا أن نفهم 
األسباب التي يرفض من أجلها أساتذة 

جامعة الزيتونة، تقرير جلنة احلريات الفردية 
واملساواة حيث يعتبرونه نتاج مدرسة 

الدكتور عبداملجيد الشرفي أي رحيق مدرسة 
احلضارة العربية في سجالها التنازعي على 

املسائل الدينية مع جامعة الزيتونة.

التقرير أثار الكثير من الرماد املشتعل 
حتت الركام، والنقاش الفكري والثقافي 

قادر لوحده أن يتجاوز بتونس هذه املرحلة 
الصعبة، فمن املعيب أن تدخل تونس تقرير 

احلريات الفردية موحّدة، وتخرج عبره 
منقسمة على أكثر من مذهب ومتّثل.

آراء
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{بتنـــا اآلن نعيـــش في تركيـــا أردوغان البعيـــدة كل البعد عـــن تركيا مصطفى كمـــال أتاتورك 

مؤسس تركيا الحديثة الذي لم يفرط يوما في استقاللية اقتصادنا}.

كمال كليجدار أوغلو
رئيس حزب الشعب اجلمهوري التركي املعارض

تركيا.. دولة الخوف والسخرية

} املسار الذي تتجه تركيا صوبه ليس باألمر 
اجلديد، فقد وضع مسار شبيه في الغالب عام 

2013، لكن هذه املغامرة جتتذب مستويات 
متزايدة من اخلوف. ومع فرض الرئاسة 

التنفيذية اجلديدة في اآلونة األخيرة، بدأت 
البالد في جذب السخرية باإلضافة إلى هذا 
اخلوف. ومع ذلك، فإن تركيا في العقد األول 

من هذا القرن كانت النجم الصاعد في املنطقة 
وحتى في العالم.

كانت تركيا عضوا محتمال في االحتاد 
األوروبي، ومتلك أساسا اقتصاديا قويا 

ومؤشرات اقتصادية متوازنة واستثمارات 
أجنبية كبيرة وسياحة مزدهرة ورؤية في 
الدبلوماسية الرسمية والعامة، ومنبرا مع 

دول متتد من البلقان إلى القوقاز ومن روسيا 
إلى أفريقيا، وبالطبع في الشرق األوسط. 

قدمت غصن الزيتون املمتد جليرانها وأظهرت 
ثقة لم يسبق لها مثيل بني شعبها، ومستقبال 

مشرقا في كل مناحي احلياة، على الرغم من 
كونها دخيلة. لم تظهر هذه املكاسب من فراغ.

لقد كانت نتيجة العودة عام 1983 إلى 
السياسة العامة، بعد انقالب عام 1980، 

للجماعتني الرئيسيتني اللتني مت نبذهما 
منذ تأسيس اجلمهورية عام 1923: املسلمون 
السنة واألكراد. في هذه الفترة اجلديدة من 

الشمول والتمكني في بداية األلفية، نفذت 
حكومة االئتالف احلاكم إصالحات مؤسسية 

كانت تشتد احلاجة إليها، والتي أثرت على كل 
جانب من جوانب احلياة الفردية والعامة.

كانت ”إصالحات درويش“، التي سميت 
على اسم مهندسها اخلبير االقتصادي كمال 

درويش، فعالة في إعادة تقومي التوازنات 
االقتصادية التي كانت قد انقلبت بسبب 

األزمات االقتصادية في 1994 و1999 و2001. 
ولم تكن تلك اإلصالحات مجرد تعديالت 

روتينية. نصت اإلصالحات في القانون على 
مبادئ االستقالل والشفافية واملساءلة كأساس 

للمؤسسات التنظيمية، ومهدت الطريق 
لنهج حديث للحكم للمرة األولى في تاريخ 

اجلمهورية التركية.

زادت اجلهود مع تسارع محادثات 
العضوية في االحتاد األوروبي، وامتدت 

لتشمل ما هو أبعد من االقتصاد. ومع تطور 
اآلليات التنظيمية األفقية والرأسية بدأت 

اإلصالحات في حتويل النظام بالكامل. مت 
اقتالع املؤسسات املوروثة من تركيا القدمية. 

خضعت جميع العادات املوروثة للمساءلة.
حظيت أول حكومة حلزب العدالة والتنمية 

بقيادة رجب طيب أردوغان عام 2003 بدعم 
املعارضة في إصالح القوانني املتداعية في 

تركيا لتتناسب مع املعايير احلديثة، مع 
احلفاظ على اتفاقيات االحتاد األوروبي 

وصندوق النقد الدولي، وبدأت في تنفيذ 
معظم اللوائح اجلديدة. شجعت هذه املعايير 
واملبادئ واللوائح على حقبة إدارية وقانونية 

واجتماعية لم يسبق لها مثيل في البالد.
وبفضل اإلصالحات، بدأت محادثات 

العضوية في االحتاد األوروبي عام 2005. 
ومع ذلك، توقفت احملادثات مباشرة بعد ذلك، 
ولم متتد املكاسب أكثر من ذلك. بدًال من ذلك، 

ضاعت واحدة تلو األخرى. إن املؤسسات 
العامة الرئيسية التي بدأت تتقدم في 

االجتاه الصحيح في عام 2001، األكادمييات 
واجليش واإلدارة املدنية والشؤون اخلارجية 

والعدل واخلزانة، قد فقدت مصداقيتها ومت 
محو ذاكرتها املؤسسية، وفقدت وظيفتها 

كمؤسسات تدريجيًا.
مع فشل اإلصالح الدستوري الرئيسي، 
مت وضع الدميقراطية في املؤسسات على 

الرف. وفي الوقت نفسه، ونتيجة ملخصصات 
احلكومة ومزاعم الفساد واسع النطاق، 

أصبحت املؤسسات خاضعة مباشرة للحزب 
احلاكم. باتت احلكومة والدولة شيئا 

واحدا. بعد تغيير النظام الرسمي أو النظام 
القانوني، أصبح الرئيس، اللقب املعطى 
ألردوغان، في الواقع، الدولة. خالل هذه 

احلقبة من اجلمود، عاش احلزب احلاكم، 
وبقية تركيا على مكاسب احلقبة السابقة. منذ 

عام 1945، كانت هذه هي استراتيجية البلد 
للحفاظ على السياسة اخلارجية من خالل 

عائدات الوضع اجلغرافي االستراتيجي. ولكن 
اآلن البئر قد جف من كل اجلوانب.

واآلن بعد عطلة عيد األضحى األسبوع 
املاضي، تنتظر بالدنا حلوى ال نهاية لها.

حتى لو مت إطالق سراح القس األميركي 
برانسون، في املستقبل، ال يبدو أن البالد 
قادرة على حل إخفاقاتها بسبب احلملة 

االستبدادية املدعومة بشدة من اجلماهير، 
واملشكلة الكردية املنهكة، واالقتصاد غير 
املتسق واملضطرب، واملؤسسات الفاشلة، 

والعالقات اخلارجية املروعة، وثقافتها 
التدميرية التي تستهدف البيئة.

على الرغم من أن املشاكل واضحة، إال 
أنه ال توجد محاوالت جادة ملعاجلة جذور 

القضايا القدمية التي تأتي من احلكومة أو 
املعارضة أو خبراء االستراتيجية. بدال من 
ذلك، يحتل الكثير من وقتنا االستغراق في 

التفكير احلالم والعصا السحرية واملعجزات 
السياسية ومظاهر اجلغرافية االستراتيجية. 

توضح األمثلة في االقتصاد والسياسة 
اخلارجية هذه النقطة بشكل جيد.

تنشر وسائل اإلعالم الشائعات التي 
تقول إن تركيا تقترب من االحتاد األوروبي 

بعد تداعياتها مع الواليات املتحدة. بالنسبة 
للمبتدئني، ال يقتصر سبب التداعيات بني 
تركيا والواليات املتحدة على قضية القس 

األميركي املعتقل في السجن أندرو برانسون. 
األسباب اجلذرية هي انتهاكات العقوبات 

من قبل بنك خلق في تركيا، ودعم الواليات 
املتحدة للقوات الكردية السورية، وقضية 

رجل الدين فتح الله غولن املقيم في الواليات 
املتحدة، وشراء تركيا لصواريخ إس400- 

الروسية، وعالقاتها الوثيقة مع روسيا.
التوتر واضح بني االحتاد األوروبي 

والواليات املتحدة بسبب فرض واشنطن 
عقوبات إضافية على إيران، لكن هذا ال يعني 
أن االحتاد األوروبي سيصبح مؤيدا لتركيا. 
عالوة على ذلك، أعلنت أعلى سلطات االحتاد 

األوروبي أنها لن تفعل أي شيء ملساعدة 
تركيا على اخلروج من أزمتها االقتصادية.

بالنسبة للغربيني، األميركيني واألوروبيني 
على حد السواء، أصبحت تركيا منذ فترة 

دولة تتراجع بسرعة عن التحالف الذي تشكل 
بعد عام 1945. تختلف املخاوف األوروبية 

عن تلك األميركية، من حيث أنها تركز على 
أمن القارة وقضية الالجئني السوريني الذين 

سيغادرون تركيا على األرجح ويطلبون 
اللجوء في االحتاد األوروبي.

وباملثل، فإن إعالن تركيا عن شراكة 
استراتيجية مع روسيا يتعارض مع املخاوف 
األمنية القارية. القضية الثالثة هي املستقبل 

غير املؤكد للشركات األوروبية التي جتني 
األموال في تركيا.

هناك قضية أخرى في الوقت املناسب 
تتمثل في حقيقة أنه مهما كانت نواياهم 

األولية، فإن اجلهاديني الذين رعتهم أنقرة في 
سوريا قد فقدوا طاقتهم في االستمرار في 
إدلب، وهي نتيجة كان من السهل توقعها.
كان من االستهتار االعتقاد بأن تقدمي 

التنازالت لروسيا سيعفي هذه املجموعة من 
القتلة. الوضع احلالي لم يعد مقبوًال، لذا فإن 
وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس املخابرات 

هاكان فيدان يتسوالن في موسكو، في محاولة 
لشراء املزيد من الوقت. ومع ذلك، من اجلهل 
القاتل أن نتوقع من احلكومة السورية، التي 

تعمل على التوسط في صفقة مع األكراد 
السوريني، إظهار التسامح في إدلب، أو 

باملثل أن نتوقع أن تبدي روسيا التسامح 
مع مواطنيها اجلهاديني الذين يقاتلون في 

احملافظة الواقعة بشمال سوريا.
ملعاجلة األزمة، انتشر خبراء في قراءة 
النوايا في وسائل اإلعالم. هؤالء اخلبراء 
كانوا دائما هناك، لكنهم اآلن توحدوا مع 

النظام في الدوران حول احللول احلقيقية 
واإلعالن عن حلول خيالية مثل ”لن تتزحزح 

الواليات املتحدة، ولنذهب إلى االحتاد 
األوروبي“ و“االحتاد األوروبي ال يعمل، دعونا 

نذهب إلى روسيا“ أو ”ال يعمل أي منهم، 
فلنذهب إلى الصني وقطر“.

واحلقيقة هي أن تركيا قد هبطت إلى 
محيط العالم. تالشى الفضول العاملي 

واملصالح البحثية في تركيا منذ فترة طويلة. 
قد أفسح الفضول املجال للخوف والسخرية. 

اآلن احلساب هو ”متى؟ وما هو مقدار الضرر 
الذي ميكن أن تفعله تركيا؟“

تركيا هي األرض التي حتولت من قصة 
جناح إلى بطل العجز، من الشراكات القّيمة 

إلى عزلة ال قيمة لها، من مورد للحلول، 
إلى جزء من املشكلة. والسؤال هو ما إذا 

كان األمر مستدامًا. اإلجابة هي نعم، متامًا 
مثل فنزويال، بفقدان قيمتها، وإضعافها، 

وجتفيفها، وتعفنها، تصبح منبوذة..

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

جنكيز أكتار
كاتب تركي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

العالقة بين الفاعل السياسي والفاعل 

الديني إبان الجمهورية األولى لم تكن 

ودية، والعالقة إبان الجمهورية الثانية 

ورثت من األولى جينات االضطراب 

والقلق الريبي

هافانا باتت تدرك أنها تؤيد ورقة 

محروقة على الصعيد القاري والدولي، 

وأنها كانت تدعم منظمة تتصرف 

بطريقة المافيا

المغرب وكوبا ووجع     

البوليساريو



اقتصاد
[ سعر الريال يفقد 20 بالمئة من قيمته خالل 3 أيام  [ تصريحات المسؤولين لتهدئة السوق تؤدي لنتائج عكسية
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} طهــران – تفجـــر قلق األســـواق اإليرانية 
أمس دفعة واحدة، لتؤدي حالة التشـــاؤم إلى 
انهيار الريال إلى مســـتويات غير مســـبوقة 
مقابل الدوالر وجميع العمالت األجنبية، رغم 
مســـاعي املصرف املركزي للحد من انخفاض 

قيمة العملة احمللية.
وفقـــد الريال نحو ما يصـــل إلى 20 باملئة 
مـــن قيمته في الســـوق املفتوح خـــالل األيام 
الثالثة املاضية، ليصل ســـعر صرفه إلى 130 
ألف ريـــال للدوالر الواحد، على ما أفاد موقع 
بونباســـت الـــذي يعد أهم مرصـــد لتحركات 

العملة اإليرانية.
وانطلقت شرارة التراجع بعد تصريحات 
محافظ املصرف املركـــزي عبدالناصر همتي 
الســـبت، أعلـــن فيها عـــن فرض قيود أشـــد 
صرامـــة على تخصيـــص احتياطـــات النقد 

األجنبي.
وكانت تصريحـــات محافظ البنك املركزي 
تهـــدف لتهدئة قلـــق اإليرانيني واألســـواق، 
لكنهـــا أدت إلـــى نتيجة معاكســـة. وأظهرت 
حجم الصعوبات التي ستواجهها البالد في 

األسابيع واألشهر املقبلة.
وقـــال الصحافـــي االقتصـــادي اإليراني 
مزيـــار معتمـــدي إن همتي، الـــذي مت تعيينه 
فـــي أغســـطس الفائت بعد إقالة ســـلفه ”كان 

على صواب على األرجح حني قال في خطاب 
تنصيبه إنه سيســـعى لتقليـــل التصريحات 

العامة“ وقد تبني تأثير التصريحات أمس.
السياســـية  األوضـــاع  أن  وأوضـــح 
واالقتصاديـــة املتوتـــرة في إيـــران أصبحت 
جتعـــل ”كل تعليـــق يخـــرج من املســـؤولني 
الكبار بهدف تهدئة الســـوق يثير ردود أفعال 

سلبية“.
ويضع املصـــرف املركزي بالفعـــل قيودا 
صارمة على حجـــم النقد األجنبي الذي يقوم 
بضخه في الســـوق، ويخصص ملســـتوردي 
السلع األساسية عمالت أجنبية بسعر صرف 

حكومي رسمي يبلغ 42 ألف ريال للدوالر.

وكانـــت احتجاجات عارمة قد اندلعت في 
أكثر من 80 مدينة إيرانية في ديسمبر ويناير 
املاضيني وتواصلت بشـــكل متفرق في أنحاء 
البالد منذ ذلك احلني بســـبب تردي األوضاع 

املعيشية.
واتسعت شعارات املتظاهرين لتصل إلى 
املطالبة بإســـقاط النظام وعدم تبديد ثروات 
البـــالد في التدخل في الـــدول املجاورة، وهو 
أحد املطالب الرئيسية لدول املنطقة واإلدارة 
األميركيـــة وكانت ســـببا رئيســـيا في فرض 

العقوبات.
وشـــملت تلـــك االحتجاجات في األشـــهر 
املاضية سائقي الشاحنات واملزارعني وصوال 
إلى جتـــار البازار فـــي إيران، بســـبب تأثير 

األزمة االقتصادية على أعمالهم.

وارتفعت خســـائر الريـــال اإليراني أمس 
إلـــى نحـــو 70 باملئـــة منـــذ إعـــالن الرئيس 
األميركـــي انســـحاب الواليـــات املتحـــدة من 
االتفاق النووي في 8 مايو املاضي املوقع بني 
إيران والـــدول الكبرى في العام 2015 وفرض 

عقوبات غير مسبوقة على طهران.
الريـــال  انهيـــار  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
احلالي ال يكشـــف عـــن حجم األزمة بســـبب 
ندرة العمـــالت األجنبية. وأكـــدوا أن أعدادا 

كبيرة من اإليرانيني مســـتعدون لدفع أسعار 
أعلـــى للحصـــول علـــى أي عملـــة أجنبيـــة

لكنهـــم ال يجدونها في مكاتب الصرافة، التي 
أغلقـــت أبوابها أو كتبت أنها ال متلك عمالت 

أجنبية.
ودخلـــت املرحلـــة األولى مـــن العقوبات 
األميركيـــة فـــي 7 أغســـطس املاضـــي والتي 
فرضت حظـــرا علـــى تعامل إيـــران بالدوالر 
والذهـــب واملعـــادن ومنعـــت جتـــارة الذهب 

والبرمجيات  والصناعية  النفيســـة  واملعادن 
الصناعية وجتارة السيارات والسجاد.

وسوف تتلقى طهران الضربة األقسى مع 
دخول املرحلة الثانية من العقوبات األميركية 
حيـــز التنفيذ في 5 نوفمبر، والتي ســـتفرض 
قيـــودا على صناعة النفـــط اإليرانية وتطارد 
الشـــركات والدول التـــي تتعامل مـــع النفط 
اإليراني، الذي ميثل شـــريان احلياة الوحيد 

لالقتصاد اإليراني.

العملة اإليرانية تسقط إلى 130 ألف ريال للدوالر

{ينبغي أال تقتصر قدرتنا على اتخاذ قرارات بالحصول على إجماع دول االتحاد األوروبي. نسعى 

إلى إلغاء إلزام التصويت باإلجماع في قضايا معينة}.

هايكو ماس
وزير اخلارجية األملاني

التي تسعى  للمناخ،  باريس  اتفاقية  لتحقيق هدف  الصحيح  الطريق  {الحكومات ليست على 

لكي ال ترتفع درجات حرارة األرض بأكثر من درجتين مئويتين بنهاية القرن}.

باتريشيا إسبينوزا
األمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة بشأن تغير املناخ

انهيار الريال يفرض حسابات جديدة بين لحظة وأخرى

تركيا تتجرع العالج المر رغم معارضة أردوغان

} إسطنبول - أكد براءت البيرق وزير املالية 
التركي أمـــس أن البنك املركزي مســـتقل عن 
احلكومة وســـوف يتبني اإلجراءات الالزمة، 
وذلك في معرض دفاعه عن املؤسســـة التي لم 
ترفع ســـعر الفائدة األساسي على مدار ثالثة 

أشهر تقريبا بالرغم من أزمة العملة.
وانقسم املراقبون بشأن تلك التصريحات 
التـــي أدت إلـــى اســـتعادة الليـــرة لبعـــض 
خســـائرها. وقال بعض احملللـــني إن البيرق 
أدرك ضـــرورة جترع العالج املر رغم صعوبة 
االبتعـــاد عن موقـــف أردوغان الذي ميســـك 

بجميع مؤسســـات الدولة منـــذ االنتقال إلى 
النظام الرئاسي وسلطة الرجل األوحد.

ورجـــح آخـــرون أن أردوغـــان والبيـــرق 
يتقاســـمان األدوار بشـــأن املوقف من أزمات 
الليـــرة واالقتصاد التركي، الـــذي وصل إلى 
طريق مســـدود ولـــم يعد باإلمـــكان مواصلة 

حتدي القواعد االقتصادية الراسخة.
وسرعان ما قال البنك املركزي التركي إنه 
سوف يتبنى اإلجراءات الالزمة لدعم استقرار 
األســـعار وإنه ســـيعمل على ضبط السياسة 
النقدية في اجتماعه األســـبوع املقبل، بعد أن 

عادت الليرة إلى االنحدار الســـريع في بداية 
تعامالت أمس.

وتلقت األســـواق أمـــس بيانـــات ارتفاع 
التضخم في الشهر املاضي إلى 18 باملئة على 
أســـاس ســـنوي، والذي أدى النحدار الليرة 
إلـــى 6.5 ليرة للدوالر، لكـــن تلك التصريحات 
مكنتها من اســـتعادة بعض خسائرها مؤقتا 

قبل أن تفقدها في وقت الحق.
وتعقد جلنة السياســـات املالية في البنك 
املركزي اجتماعها املقبل لتحديد سعر الفائدة 
في الثالث عشـــر من الشـــهر اجلـــاري بعدما 
أبقى البنك على ســـعر الفائدة دون تغيير في 
أواخر يوليو املاضي. ومنذ ذلك احلني تصّدى 
لتراجع الليرة ملســـتويات قياسية منخفضة 

في أغسطس من خالل تقليص السيولة.
وقـــال البيرق فـــي مقابلة مـــع رويترز إن 
املركزي ذكر في آخر اجتماعاته أنه ســـيدرس 

الســـوق وينظـــر في أمر اســـتقرار األســـعار 
”ولـــن يتوانى عـــن تبني اخلطـــوات الالزمة“ 

بالتنسيق مع اإلجراءات املالية للحكومة.
بـــني  وثيقـــا  توافقـــا  هنـــاك  أن  وزعـــم 
السياســـات املاليـــة والنقديـــة لتقوية وضع 
البنك املركـــزي منذ إعادة انتخـــاب الرئيس 
أردوغان في 24 يونيو املاضي، رغم أن ســـير 

األحداث كان يناقض تلك املزاعم.
ويجمـــع اخلبراء على أن انحـــدار الليرة 
تفاقـــم خالل األشـــهر املاضية بســـبب رفض 
احلكومة التركيـــة لقبول العالجات التقليدية 
والتـــي تتطلب رفع أســـعار الفائدة مبا يصل 
إلـــى 10 باملئـــة فـــوق مســـتوياتها املرتفعة 

البالغة حاليا 17.75 باملئة.
ورغم عـــدم قناعة األســـواق بتصريحات 
البيرق التي ذكـــر فيها أن ”البنك املركزي في 
تركيا قد يكون أكثر اســـتقاللية من بنوك في 
دول أخـــرى“ إال أنها وجـــدت في تأكيده على 
أن البنـــك ”ســـيتخذ خطـــوات ملواصلة ذلك 
االســـتقالل“ بصيص أمل على اتخاذ قرارات 

تخفف األزمة التركية.
وفـــي مؤشـــر علـــى حتـــّول جديـــد فـــي 
السياســـات، قـــال البنـــك املركـــزي أمس إن 
التطورات األخيرة في آفاق التضخم أظهرت 
”مخاطـــر كبيـــرة وأنه ســـيتخذ اإلجـــراءات 

الضرورية لدعم استقرار األسعار“.
وتهـــاوت الليرة التركية الشـــهر املاضي 
وسط أزمة دبلوماســـية مع الواليات املتحدة 
علـــى خلفية اســـتمرار احتجـــاز أنقرة لقس 

أميركي بتهم تتعلق باإلرهاب.
وفرضت واشنطن الشهر املاضي عقوبات 
علـــى وزيريـــن تركيـــني وضاعفت الرســـوم 
اجلمركيـــة علـــى الصلب واألملنيـــوم لتتفاقم 

الضغوط على العملة التركية.
ورغـــم أن التصريحات اجلديـــدة تخفف 
مخـــاوف األســـواق إال أن االقتصـــاد التركي 
مهدد بالســـقوط فـــي الركود بســـبب ارتفاع 
التضخم وأســـعار الفائدة ومعاناة الشركات 
واملصـــارف مـــن صعوبـــة تســـديد ديونهـــا 

األجنبية للشركات الكبيرة.

عملة مهترئة على جدار صلب

} إســطنبول – كشـــفت احلكومـــة التركيـــة 
أمس أنها ســـوف توقع اتفاقـــا مع احلكومة 
القطرية، يهدف إلى حترير شامل للتجارة في 
السلع واخلدمات بني البلدين ويشمل قطاعي 

االتصاالت واخلدمات املالية.
وقالت وزارة التجارة التركية إن االتفاق 
يشمل جميع املجاالت االقتصادية والشراكة 
التجاريـــة ويتضمن تأمـــني إمدادات أرخص 

ثمنا من املنتجات النفطية املكررة والغاز.
ويقـــول محللون إن معانـــاة قطر وتركيا 
من مشـــاكل متشـــابهة دفعتهما إلى التقارب 
بطريقة غير مســـبوقة، خاصة في ظل اعتماد 
البلديـــن ألجنـــدات سياســـية متقاربة تدعم 
جماعات اإلسالم السياسي في منطقة الشرق 

األوسط وفي أنحاء العالم.
وتدفقـــت الشـــركات التركية جتـــاه قطر 
الستغالل األزمة وابتزاز أكبر قدر من الفرص 
في البلد، الذي يعانـــي من تداعيات مقاطعة 
الســـعودية واإلمارات ومصر والبحرين منذ 

يونيو 2017 بسبب دعمها لإلرهاب.
وتســـببت املقاطعة في تعطل مســـارات 
الشـــحن واضطراب حركة الواردات إلى قطر 
عبر حدودها البرية الوحيدة مع الســـعودية، 
والتـــي كانـــت فـــي الســـابق مصـــدر معظم 

إمداداتها من األغذية ومواد البناء.
ولم جتد الدولة اخلليجية الصغيرة سوى 
تركيا وإيران، اللتني تسابقتا النتهاز الفرصة 
وبيع ”أوهام الصمود“ البتزاز أقصى قدر من 
الثروات الكبيرة التي متلكها باستخدام ذات 
الشـــعارات التي ترفعهـــا الدوحة في دعمها 

جلماعات اإلسالم السياسي.
ويرى محللـــون أن الدوحـــة ضائعة بني 
سياســـتني متناقضتني، فهي حتاول بشـــتى 
الســـبل تخفيف عزلتها الدولية والهروب من 
االتهامـــات الدولية بدعـــم اإلرهاب، في وقت 

تندفع فيه للغرق في أحضان تركيا وإيران.
ويشير املراقبون إلى اقتراب الدوحة من 
أنقرة وطهران ميكن أن يزعج واشنطن التي 
اتهمت الدوحة مـــرارا بدعم اإلرهاب، خاصة 
في ظل احلملة األميركية لتشـــديد العقوبات 

على إيران وتوتر عالقاتها مع تركيا.

اندلعت أمس شرارة هبوط حاد للعملة اإليرانية التي فقدت فجأة ما يصل إلى 20 باملئة من 
قيمتها خالل 3 أيام لتصل خســــــائرها منذ انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي 
ــــــى نحو 70 باملئة، في وقت يقترب فيه االقتصــــــاد اإليراني من االختناق التام مع تقييد  إل

صادرات النفط في نوفمبر املقبل.

ناقض وزير املالية واخلزانة التركي براءت البيرق السياســــــات التي يصر عليها الرئيس 
رجــــــب طيب أردوغان والرافضة لرفع أســــــعار الفائدة. وأملح أمس إلى اســــــتعداد تركيا 
لتجرع العالج املر بتعزيز استقاللية البنك املركزي، الذي سرعان ما أشار إلى استعداده 

لرفع أسعار الفائدة لوقف انحدار الليرة التركية.

بالمئة حجم خسائر العملة 

اإليرانية من قيمتها منذ 

انسحاب واشنطن من 

االتفاق النووي في مايو

70

عبدالناصر همتي:

المركزي سيفرض قيودا 

أشد صرامة على تخصيص 

احتياطات النقد األجنبي

سالم سرحان

صادرات النفط في نوف

كاتب عراقي

[ تقاسم أدوار متناقضة بين البيرق والرئيس التركي  [ البنك المركزي يلمح لقرب رفع أسعار الفائدة

هل أدرك براءت البيرق 

ضرورة تجرع العالج المر 

رغم صعوبة االبتعاد عن 

موقف أردوغان

أزمات تركيا وقطر

تقودهما لتحالف شامل
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{الحكومـــة تدرس حاليـــا إصدار مشـــروع قانون ضريبة دخـــل يرضي جميـــع األردنيين ويحقق 

العدالة بين فئات المجتمع ويحقق إيرادات مرجوة للخزينة}.

رجائي املعشر
نائب رئيس الوزراء األردني

{لدينا مبادرة تهدف إلى استكشاف أفضل طرق زيادة االندماج بين رائدات وسيدات األعمال 

البحرينيات ونظيراتهن السعوديات، والدخول في المزيد من المشاريع المشتركة}.

عمار عواجي
اخلبير االقتصادي ورئيس جمعية {ألواني البحرين}

} القاهرة – تصر القاهرة على إضاعة وقتها 
فـــي إعادة هيكلة شـــركات قدمية، بتخصيص 
نحـــو 1.5 مليار دوالر لتطويـــر مصانع الغزل 
والنسيج التي بليت خطوط إنتاجها، وتعمل 
بتكنولوجيـــا تعود إلى الســـتينات من القرن 

املاضي.
وتكشف املؤشـــرات املالية لهذه الشركات 
عن خراب كبير يقـــوض مفاصلها، خاصة أن 
األجور تلتهم نحو 74 باملئة من إجمالي حجم 
مبيعاتهـــا، حســـب بيانات صـــادرة عن مركز 

معلومات قطاع األعمال العام الرسمي.
وتشـــير بيانـــات القطـــاع عامليـــا إلى أن 
األجور متثل حوالي 13 باملئة من قيمة اإلنتاج 
في شـــركات الغزل والنســـيج، ما يظهر كارثة 

احلالة املصرية.
وســـجل إجمالي مبيعات شركات القطاع 
فـــي مصر العـــام املاضـــي نحـــو 208 ماليني 
دوالر، مقابـــل إجمالي أجور بقيمة 152 مليون 
دوالر، فيمـــا يبلغ عدد العاملني 58 ألف عامل، 

مبتوسط أجر سنوي 2615 دوالرا للفرد.
وبلغ عدد الشـــركات احلكومية اخلاســـرة 
التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج نحو 
22 شـــركة من إجمالي 32 شركة، بينما ربحت 

نحو 10 شركات فقط.
لتلـــك  اإلجماليـــة  اخلســـائر  ووصلـــت 
الشـــركات إلى حوالي 152 مليون دوالر، وفق 

التقديرات الرسمية.
وما يزيـــد من معاناة القطاع أن الشـــركة 
مبوازنتهـــا  خســـائر  تســـتهدف  القابضـــة 
التقديريـــة للعـــام املالـــي احلالـــي بنحو 111 
مليـــون دوالر بحلـــول نهايـــة يونيـــو املقبل 
وخفض عدد الشركات اخلاسرة إلى 21 شركة.

ويقول اقتصاديون لـ“العرب“ إن التخلص 
من تلك األصول يعد احلل األمثل لوقف نزيف 
اخلسائر، ووقف تعيني عمالة جديدة، وتأهيل 
القوى البشـــرية احلالية للعمـــل في وظائف 

أخرى.
وأكـــد أحمـــد مصطفـــى، رئيس الشـــركة 
القابضـــة للغزل والنســـيج، لـ“العـــرب“ أنهم 
بدأوا في تقييم عدد كبير من األراضي التابعة 
للشـــركات وبيعهـــا لتمويل خطـــة التطوير، 
بعيـــدا عـــن املوازنة التي تخصصهـــا الدولة 

والتي ال تكفي.
وانتقـــد خبـــراء هذا االجتـــاه ألنه يقضي 
على بنك األراضي للشـــركات، ما يفقدها ميزة 

نســـبية حالية، تعزز من خصخصتها مببالغ 
مالية كبيرة، لكن عندما يتم تفريغ الشـــركات 
مـــن األراضـــي التابعة لهـــا فلـــن يتبقى في 

النهاية إال بعض األصول الضعيفة.
وينذر هذا السيناريو بتكرار فشل برنامج 
اخلصخصـــة، والـــذي بـــدأ ببيع الشـــركات 
التـــي متتلك أصوال قوية، ثم ظلت الشـــركات 

الضعيفة في عباءة احلكومة.
وانتقـــد مســـتثمرون في صناعـــة الغزل 
والنســـيج إســـناد عملة التطوير ملكتب وارنر 
االستشـــاري األميركي، بعد فشـــله في وضع 
خطـــة إنقاذ لشـــركة مصر العامريـــة، قبل أن 

تنتقل ملكيتها بالكامل إلى بنك مصر.
وأزاح وارنـــر خطـــوط اإلنتـــاج من اآلالت 
واملعـــدات األملانية والسويســـرية التي كانت 
متتلكها الشركة وأحل محلها معدات صينية، 

ما ضاعف من خسائرها.
وأوضح مفـــرح البلتاجي، رئيس شـــركة 
مصر العامرية للغزل والنســـيج، أنه ال سبيل 
لتطوير شركات الغزل والنسيج احلكومية إال 
باخلصخصة، فاملشـــكلة ليســـت في السيولة 

النقدية لكن في تقنيات وطرق اإلنتاج.
أن حزمة  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
اإلنقـــاذ لن تنتشـــل الشـــركات من مســـتنقع 
تشـــوهات  اســـتمرار  ظـــل  فـــي  اخلســـائر، 
هياكلهـــا املالية، فضال عن تراجع الطلب على 

منتجاتها.

ورصدت القاهرة خطة إنقاذ لشركات الغزل 
والنســـيج فـــي 2005 بنحو 8 مليـــارات جنيه 
(نحو 2.4 مليار دوالر وفقا لســـعر الصرف في 
تلك الفترة)، ولم تنجح في انتشـــال الشركات 
من عثرتها، وزادت مديونياتها للبنوك ما أدى 
في النهاية إلى حصـــول كل من البنك األهلي 
املصـــري وبنـــك مصـــر، كأكبر دائنـــني لهذه 
الشـــركات، علـــى معظم األراضي لعـــدم قدرة 

الشركات على سداد الديون.
وبلغت ديون تلك الشركات لبنك االستثمار 
القومي نحو 490 مليون دوالر، وقامت جهات 
احلكومة بعمل تســـوية شكلية للسيطرة على 
ديون شـــركاتها، من خالل زيادة حصة البنك 
في رأس مال الشركة القابضة للغزل والنسيج 

التي متلك الشركات اخلاسرة.
ووصلت نســـبة ملكية البنـــك بعد االتفاق 
إلى 20 باملئة من رأس مال الشـــركة القابضة، 
وقالت مصادر بالشركة لـ“العرب“ إنه مبوجب 
تلك التســـوية ســـتدخل الشـــركات في موجة 
جديدة مـــن االقتراض من اجلهـــاز املصرفي، 
األمر الـــذي يعظم خســـائرها نتيجة عمليات 

التشغيل غير االقتصادية.

ويـــرى محمـــد املرشـــدي، رئيـــس غرفـــة 
الصناعـــات النســـيجية باحتـــاد الصناعات 
املصرية أن احلكومة تسعى إلى إنقاذ شركات 
الغزل والنسيج من خالل ضخ سيولة جديدة 
وحتديـــث اآلالت واملعـــدات وزيـــادة الطاقـــة 

اإلنتاجية للمصانع.
ويـــرى محمـــد املرشـــدي، رئيـــس غرفـــة 
الصناعـــات النســـيجية باحتـــاد الصناعات 
املصرية، ووكيل جلنة املشـــروعات املتوسطة 
والصغيـــرة مبجلـــس النـــواب، أن احلكومة 
تســـعى إلى إخراج شـــركات الغزل والنسيج 
مـــن عثرتها، من خـــالل ضخ ســـيولة جديدة 
وحتديـــث اآلالت واملعـــدات وزيـــادة الطاقـــة 

اإلنتاجية للمصانع.

وأشار لـ”العرب“، إلى أنه في ظل السيولة 
الضخمة التـــي يحتاج إليهـــا القطاع والتي 
تعجز الدولة عن توفيرها، سوف تتجه وزارة 
قطاع األعمال العام، إلى بيع األراضي اململوكة 
لهذه الشـــركات داخل الكتل الســـكنية لتوفير 
متويل ذاتي، بـــدال من مواصلة االقتراض من 

البنوك.
وتتصاعـــد املخـــاوف مـــن إنفـــاق قيمـــة 
األراضـــي علـــى معـــدات جديـــدة للمصانع، 
ممـــا يدخلها في أزمة نقص ســـيولة ملواجهة 
نفقاتهـــا املرتفعة، األمر الـــذي يدخل املصانع 
في دوامة جديدة من املشكالت تعصف بخطط 

تطويرها.
ويقول محللون إن املشكلة الكبرى في طرح 
بيع شـــركات حكومية تكمن في العدد الهائل 
من العاملني فيها وصالحيات املستثمرين في 
الرقابة على أداء الشركات وتسريح العاملني 
لزيـــادة كفاءتهـــا، إضافة إلـــى صعوبة تقييم 
األصول مثل األراضي الشاســـعة التي متلكها 

الشركات احلكومية.
فـــي  احلكوميـــة  املصانـــع  تقـــوى  وال 
وضعيتهـــا الراهنـــة علـــى منافســـة القطاع 
اخلاص، والذي يســـتحوذ عليه مســـتثمرون 
مصريون وســـوريون، إلى جانب عدم القدرة 

على املنافسة.
وكانت القاهرة قد قررت في شـــهر مارس 
املاضي طرح حصص في 23 شـــركة حكومية 
فـــي ســـوق املـــال، مـــا اعتبـــره اقتصاديون 
خطـــوة جيدة نحو تخارج احلكومة من ملكية 
الشـــركات وتطوير أســـاليب إدارتها، إال أنهم 
حـــذروا مـــن أن اخلطوة قد تزيد مـــن معاناة 

الشركات اخلاسرة.
وتكشـــف اســـتراتيجية وزارة املالية أنها 
تســـعى خلفـــض معـــدالت اإلنفـــاق العام في 
املوازنـــة العامة للدولة إلى ما يعادل 21 باملئة 
من النـــاجت احمللي اإلجمالي بحلول عام 2022 
مقارنة مبا يعادل نحو 29.4 باملئة في املوازنة 

احلالية.
وتصل ديون شـــركات قطاع األعمال العام 
إلـــى حوالـــي 2.5 مليار دوالر، وهـــو ما يزيد 
من معاناة الشـــركات والضغـــط على املوازنة 

العامة للدولة.

} اجلزائر - واصلت اجلزائر سياســـة طباعة 
أوراق نقديـــة مبليـــارات الـــدوالرات، لتغطية 
العجز فـــي اخلزينـــة العامة وتســـديد الدين 
الداخلـــي، وســـط مخـــاوف مـــن أن اخلطوة 
ســـتعمق األزمـــات املتراكمة للدولـــة النفطية 

وستحدث مشكلة قد ال تستطيع حلها.
وكشفت بيانات نشرتها اجلريدة الرسمية 
أمـــس أن بنـــك اجلزائـــر املركزي طبـــع نقدا 
بالعملـــة احمللية، مـــا يعادل 32 مليـــار دوالر، 
منـــذ خريف 2017 إلى يونيو املاضي، في إطار 
التمويل غير التقليـــدي، الذي أقرته احلكومة 

في العام املاضي.
وتأتـــي عمليـــة طباعـــة النقـــود رغـــم أن 
اجلزائـــر، العضو في منظمة الـــدول املصدرة 
للبترول (أوبك)، اســـتفادت مـــن ارتفاع عوائد 
صادرات النفط في األشهر األخيرة بعد جتاوز 

سعر البرميل حاجز 75 دوالرا.
ويثيـــر جلوء احلكومة إلـــى طباعة النقود 
لســـد الفجوة الكبيـــرة في التمويل، اســـتياء 
األوســـاط االقتصاديـــة والشـــعبية التي ترى 
أن اخلطوة ســـتعمق جـــراح اقتصـــاد البالد 
الـــذي يعاني من أزمة فشـــلت كل السياســـات 

االقتصادية في معاجلتها بشكل جذري.
وحـــذر خبـــراء فـــي اجلزائر مـــن خطورة 
طباعة النقـــود وآثارها على معدالت التضخم 
واألســـعار والقدرة الشـــرائية، وسط تأكيدات 
من احلكومة علـــى مرافقتها بإجراءات رقابية 

صارمة لتفادي انعكاساتها السلبية.
وحتتاج الدولة إلى نحـــو 5.5 مليار دوالر 
لتسيير شؤونها، وهذا الرقم يبدو من الصعب 
توفيره في ظل الظروف احلالية، وبالتالي فإن 
احلكومة وجدت نفســـها مضطـــرة إلى طباعة 
أوراق نقدية جديدة بـــدون تغطية بعد تعديل 

قانون القرض والنقد.
وعدلـــت اجلزائر، مطلع أكتوبـــر املاضي، 
قانـــون النقد والقرض، الـــذي يحكم املنظومة 
املصرفية للبالد، حيث يتيـــح للخزينة العامة 
االقتراض مباشـــرة من البنـــك املركزي، الذي 

سيســـمح له بطبع املزيد مـــن األوراق النقدية 
للعملة احمللية.

وحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء 
أحمد أويحي، فإن التمويل غير التقليدي هدفه 
سد عجز اخلزينة العامة املتعلق مبخصصات 
صناديـــق التقاعد وأجـــور املوظفني وغيرها، 
إضافة إلى تسديد الدين الداخلي من مشاريع 

البنية التحتية ومستحقات الشركات.
وســـبق لصنـــدوق النقد الدولـــي أن حذر 
اجلزائـــر مـــن مخاطـــر اللجوء إلـــى التمويل 
التقليدي الذي ستكون له عواقب وخيمة على 

احتياطات البنك املركزي ومعدالت التضخم.
وســـجلت نســـبة التضخم ارتفاعا بسيطا 
على أســـاس ســـنوي، خالل يوليـــو املاضي، 
لتســـتقر عند 4.8 باملئة، صعودا من 4.6 باملئة 
الشـــهر الســـابق، في حني تراجـــع احتياطي 
العملة الصعبة، فـــي نهاية مايو املاضي، إلى 
90 مليـــار دوالر، نـــزوال مـــن 97.5 مليار دوالر 

بنهاية العام املاضي.
وتقـــول الســـلطات إن البالد فقـــدت قرابة 
نصف مداخيلها من النقد األجنبي، التي هوت 
من 60 مليار دوالر، منـــذ بداية األزمة النفطية 
في منتصف 2014، إلى 34 مليار دوالر في 2017.

واضطـــرت احلكومـــة فـــي ظـــل الوضـــع 
االقتصـــادي املتـــأزم، إلى الســـير فـــي طريق 
زيادة الضرائب لردم الفجوة الكبيرة في عجز 

املوازنة.
وللعـــام الثاني علـــى التوالي تســـتهدف 
موازنـــة 2018 جمـــع إيـــرادات مـــن الضرائب 
تفوق عوائد الطاقـــة التي ظلت لعقود املصدر 

الرئيسي إليرادات املوازنة العامة.
وتتوقـــع احلكومة عجزا بنحـــو 21 مليار 
دوالر، وهو رقم قياســـي في بلد يعتمد بشـــكل 

مفرط على النفط.
ومتثل عائدات النفط أكثر من 90 باملئة من 
مداخيل البالد من النقد األجنبي، وحوالي 60 

باملئة من املوازنة السنوية.

أبوظبـــي  موانـــئ  أطلقـــت   - أبوظبــي   {
مستودعات املناطق احلرة ووحدات الصناعات 
اخلفيفـــة في مدينة خليفـــة الصناعية (كيزاد) 
وذلك اســـتجابة الحتياجات شـــركات التوزيع 

والتصنيع والشحن واخلدمات اللوجستية.
وتتواجـــد مســـتودعات املناطـــق احلـــرة 
اجلديـــدة بجـــوار مينـــاء خليفة حيـــث تلبي 
احتياجـــات شـــركات التصديـــر واخلدمـــات 

اللوجستية ومناولة الشحنات واملوزعني.
وتخدم وحـــدات الصناعات اخلفيفة عالية 
املرونة مختلف احتياجات شـــركات التصنيع 

اخلفيفة وورش العمل.
وســـتتوفر الوحدات املقـــرر إكمالها خالل 
أكتوبـــر املقبل، حيث ميكن للشـــركات حجزها 
مســـبقا لالســـتفادة مـــن احلوافـــز اخلاصة 
واألســـعار التنافســـية في حال التعاقد عليها 

في وقت مبكر.
ويجـــري تشـــييد املســـتودعات اجلديـــدة 
مبعاييـــر عالية حيث تضم مكاتـــب في طابق 
امليزانني وبارتفاع يصل إلى ســـبعة أمتار مع 
مرافق متكاملة للسالمة واحلماية من احلرائق 
ومنطقـــة حتميـــل مخصصـــة فـــي كل وحدة 

وأرضيات مرتفعة لسهولة التحميل.
وأكـــد محمد جمعـــة الشامســـي، الرئيس 
التنفيـــذي ملوانـــئ أبوظبـــي، أن مدينة خليفة 
الصناعية للوجســـتيات متثل واحدة من أهم 
املراكـــز الصناعيـــة واللوجســـتية التي تلبي 
احتياجات الشـــركات للمســـتودعات مبعايير 

عاملية.

وأشـــار إلى أهمية اســـتثمار الشـــركة في 
مدينـــة خليفـــة الصناعيـــة ومنطقـــة التجارة 
احلرة ملينـــاء خليفـــة لتلبية الطلـــب املتزايد 

وجذب فرص أكبر للنمو.
وقال إنه ”من خالل موقعها االستراتيجي 
بالقـــرب مـــن مينـــاء خليفـــة وشـــبكة الطرق 
الســـريعة في دولة اإلمـــارات تتمتع مجموعة 
املســـتودعات ووحـــدات الصناعـــة اخلفيفـــة 
مبكانة مميزة خلدمـــة منطقة مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية واألسواق املجاورة“.
وتعزز هـــذه احللـــول اجلديدة مســـاهمَة 
مدينـــة خليفـــة فـــي منـــو األســـواق احمللية 
واإلقليميـــة عبر توفير خدمات أساســـية بأقل 
التكاليف وتســـهيل أداء األعمال للمستثمرين 

الراغبني في توسيع حضورهم في البالد.
وتشـــغل مســـتودعات املناطـــق احلرة في 
مدينة خليفة الصناعية مســـاحة تصل إلى 17 

ألف متر مربع في مدينة خليفة الصناعية.
اخلفيفـــة  الصناعـــات  وحـــدات  وتشـــغل 
مســـاحة إجمالية تصل إلى 31 ألف متر مربع 
وهي مجهزة الســـتيعاب مختلف النشـــاطات 

الصناعية.

الجزائر تنزلق إلطفاء األزمات

بطباعة ما يعادل 32 مليار دوالر

إطالق وحدات الصناعات الخفيفة

في مدينة خليفة الصناعية

القاهرة تخوض معركة قاسية إلنقاذ

مصانع النسيج الحكومية
[ البيروقراطية وتقادم تكنولوجيا اإلنتاج يعرقالن مهمة التنفيذ

[ تخصيص 1.5 مليار دوالر لتطوير نشاط الشركات المتعثرة
شــــــكك خبراء في جناح خطة احلكومة املصرية إلنقاذ شــــــركات الغزل والنســــــيج التابعة 
لقطاع األعمال العام والتي تســــــبح في خســــــائر قياسية تعصف بأي محاوالت النتشالها 
مــــــن عثرتها. وقالوا إن نيران البيروقراطية وتقادم تكنولوجيا اإلنتاج في هذه املصانع قد 

يشعالن النار في حزم التطوير املالية دون جدوى.

محمد حماد
كاتب مصري

مليار دوالر، فقدتها الجزائر 

من احتياطاتها النقدية منذ 

بداية أزمة أسعار النفط في 

2014 إلى مايو الماضي
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قطاع معلق بخيوط إنقاذ ضعيفة

مفرح البلتاجي:

ال مفر من الخصخصة 

وخطط مساعدة الشركات 

إهدار لألموال

أحمد مصطفى:

بيع أراضي الشركات 

لتمويل خطة اإلنقاذ بعيدا 

عن موازنة الدولة

محمد جمعة الشامسي:

مدينة خليفة تلبى طلبات 

الشركات للمستودعات 

وفق معايير عالمية

أحمد أويحي:

التمويل غير التقليدي 

سيمكننا من سداد الدين 

الداخلي وتغطية العجز

محمد المرشدي:

محاولة حكومية إلنقاذ 

األصول المتعثرة بضخ 

السيولة في شرايينها
حلول تزيد من مساهمة مدينة خليفة في النمو المستدام



عبدالجليل معالي

} الجـــدل الذي أثير في تونس منذ أســـابيع 
حـــول تكـــرر ظواهـــر االغتصاب، علـــى غرار 
جريمـــة منطقة قبـــالط في محافظـــة باجة أو 
جريمـــة اغتصاب طفلـــة الثالث ســـنوات في 
محافظة قفصـــة، وبصرف النظـــر عما أثارته 
الظاهـــرة من جـــدل امتد مـــن االختالف حول 
األسباب المســـاهمة في تنامي الظاهرة حيث 
ربطت بعض القـــراءات األمر بصـــدور تقرير 
لجنة الحريـــات الفردية والمســـاواة، وصوال 
إلـــى الســـجال الحقوقـــي حـــول الموقف من 
اإلعدام، فإن كل ذلك يقتضي أيضا استحضار 
سؤال أثار بدوره اختالفا عارما في التوصيف 

وفي قراءة الحدث.
فقـــد تداعـــت بعـــض القـــراءات لتقلل من 
خطـــورة ظاهـــرة االغتصـــاب، انطالقـــا مـــن 
مقارنـــات مع مجتمعـــات غربيـــة ”متطورة“، 
للذهـــاب إلـــى اعتبـــار األمـــر مجـــرد تركيـــز 
إعالمـــي أكثر من كونه ظاهرة حقيقية خطيرة 
جديرة بالبحث والتأمـــل. صحيح أن التناول 
اإلعالمـــي (التقليدي أو الجديـــد واإللكتروني 
واالفتراضـــي) أصبـــح اليوم في حـــّل من كل 
رقابة، وأصبح يتيسر له التعاطي مع مختلف 
الظواهر االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
وغيرهـــا، وصحيح أن هـــذا التناول اإلعالمي 
أجبـــر الجهـــات الرســـمية (في أكثـــر من بلد 
عربـــي) على التفاعل مع القضايا التي تثيرها 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، إال أن األثـــر 
اإلعالمـــي ال يخفي وجود تغيـــرات اجتماعية 
عميقـــة تعيشـــها األقطـــار العربيـــة، نتيجـــة 
تحوالت سياســـية واقتصادية جذرية تعيشها 

في هذه المرحلة.
االعتـــراف بكوننـــا إزاء ظاهـــرة خطيـــرة 
بصـــدد التنامي، مفيـــد لبحث ســـبل التقليل 
من منســـوبها ومحاصرة أســـبابها، في حين 
التذرع بالقـــول إنها مجرد فرقعـــات إعالمية 
غايتها تحويل األنظار عن قضايا أكثر أهمية، 
لن يؤدي إال إلى إهمالهـــا وإدارة الظهر عنها 
وعن ظواهر أخرى استشـــرت في سنوات بعد 
الثـــورة. مفيد القول هنا إن ظاهرة االغتصاب 
تطورت بالتوازي مع ظواهر أخرى، ذات صلة 
بهـــا أو قريبـــة منهـــا، مثل ظواهـــر التحرش 
والعنـــف والجريمـــة وغيرهـــا مـــن اإلفرازات 

االجتماعية.
تطـــور ظاهـــرة االغتصاب في الســـنوات 
األخيـــرة، وإن كنـــا ال نملك أرقامـــا دقيقة عن 
الظاهرة، يمكـــن فهمه بمنطلقيـــن متوازيين: 
األول هو تراجع الدولة وضعفها، وهو منطلق 
سياسي أنتج شـــيوع ظواهر كثيرة متداخلة، 
مـــن تواتر اإلضرابـــات إلى تفشـــي الجريمة، 

وصـــوال إلـــى اإلفالت مـــن العقـــاب. حيث أن 
اإلحساس بغياب الرقيب (سواء كان أسرة أو 

دولة) يغذي النزعة نحو ارتكاب الجريمة.
أما المنطلق الثاني وهو منطلق فكري فهو 
تبرير االغتصـــاب والتحرش وربطهما بحرية 
المرأة واالختالط ونوعية اللباس وغيرها من 
التبريرات، التي تعفي الجناة من المســـؤولية 
وتحمـــل الضحايـــا مســـؤولية الجريمة. وال 
شـــك أن هـــذه التفســـيرات التـــي تستســـهل 
ربـــط التحـــرش أو االغتصاب بحريـــة المرأة 
أو بنوعيـــة لباســـها، الناتجة عـــن فكر قاصر 
أخالقـــوي، ترتقي إلى رتبة ارتـــكاب الجريمة 
بـــأن تبحـــث لها عـــن تبريرات أو تفســـيرات 
تعفيها من المسؤولية، فضال عن كونها تهمل 

األسباب العميقة للظاهرة.
بالعودة إلى مسألة غياب األرقام المتصلة 
بارتفـــاع ظاهـــرة االغتصـــاب، نشـــير إلى أن 
الكثيـــر مـــن جرائـــم االغتصـــاب تذهـــب طّي 
الكتمان وتبقى حبيســـة صدور الضحايا، وال 
تخرج للعلـــن خوفا من التبعـــات االجتماعية 
واألخالقيـــة للتصريـــح بالتعـــرض للجريمة، 
وهـــو بعـــد يحيـــل إلـــى األفـــكار التقليديـــة 
المترســـبة التي مازالت تحمل الضحية قسطا 
من المسؤولية (إن لم تكن المسؤولية الكاملة) 
فـــي التعـــرض للجريمة، وهو مـــا دفع العديد 
من المنظمات إلى حـــث الضحايا على التكلم 
واإلصـــداع والتبليغ عن تعرضهـــن للجريمة، 
حيث قام مركز البحوث والدراسات والتوثيق 
واإلعـــالم حول المرأة فـــي تونس (الكريديف) 
مثال بإنشـــاء ما يشـــبه المرصد الـــذي يتيح 
التونســـيات التبليغ عـــن تعرضهن  للنســـاء 
لالنتهاكات الجنسية بمختلف أشكالها، حتى 
تلك التي تقع تحت ســـقف بيت الزوجية. وهو 
مـــا مّكن من تكوين قاعدة بيانات تعكس جزءا 
مـــن حقيقة الظاهـــرة، تبعا لعـــدم انخراط كل 
الضحايـــا فـــي التبليغ عن الجرائـــم، وهو ما 
أتـــاح أيضـــا للمنظمة ولغيرها مـــن الفاعلين 
االجتماعيين، أن تطرح في العام 2017 مشروع 
القانون األساســـي للقضاء علـــى العنف ضد 
المـــرأة بوصفـــه منظومـــة شـــاملة ومقاربة 
متكاملة للحد من العنف المسلط ضد النساء، 
ألن المنظومة القانونية التونســـية تفتقر إلى 
قانون شـــامل ونظرة متكاملة للتصدي للعنف 

المسلط ضد المرأة.
االغتصـــاب ظاهـــرة مستشـــرية، ال تعالج 
إال بمعالجة أســـبابها التي تتمثل في انتشار 
الفقـــر واالنحراف، وضعف القوانين المتعلقة 
بجرائم االعتداء الجنســـي، فضـــال عن ثقافة 
المجتمـــع التـــي مازالـــت تتحرك وفـــق نظرة 
دونية للمرأة. االعتراف بالظاهرة ومواجهتها 

أكثر عسرا من إدارة الظهر لها أو تبريرها.

حكيم مرزوقي

} مؤشـــرات ودراسات عديدة بّينت أن جرائم 
االغتصاب في العالم العربي قد تراجعت بشكل 
الفـــت مقارنة بالعقود الماضيـــة، والدليل هو 
كثرة الحديث واالســـتنكار لجرائم االغتصاب 
التي خرجت من السر إلى العلن بفضل وسائل 
اإلعالم والجمعيـــات الحقوقية وتطور الوعي 

والذهنية االجتماعية.
االغتصـــاب فعل إجرامي يرتبط بمجموعة 
عوامل وأســـباب معقدة ومتشابكة، وال يمكن 
التســـرع في ربطه فقـــط بظواهـــر اجتماعية 
نفسية كالفقر والتهميش والكبت الجنسي أو 
حتـــى بعوامل أمنية كغياب الـــرادع القانوني 
وغير ذلك من القراءات السطحية التي تنم عن 

كسل في الرؤية والتحليل.
ال يكاد يخلو مجتمع من ظاهرة االغتصاب، 
ومهمـــا كانت درجة تطوره وتشـــبعه بالثقافة 
الحقوقية واقترابه من القيم والمثل اإلنسانية، 
ذلك أن هذا الســـلوك البشري المشين والمدان 
فـــي جميع النواميـــس واألعـــراف األخالقية، 
ال يخضـــع ارتفاع أو انخفاض منســـوبه إلى 
مؤشـــرات وضوابط يمكن أن ترصدها مراكز 
الدراســـات واألبحاث بدقـــة كما هو الحال في 

ظواهر وأمراض اجتماعية أخرى.
اإلعـــالم، وبقدر ما يزيد مـــن توعية الرأي 
العـــام حيـــن يســـلط الضـــوء علـــى ظواهـــر 
وأمراض اجتماعية، بقد ما يســـاهم ـمن حيث 
يقصـــد أو ال يقصدـ في خلـــق حالة من الرعب 
والتوجـــس نتيجـــة تهويله لبعـــض الظواهر 
واألمـــراض االجتماعية كاالغتصاب الذي كان 
وال يزال واحدا من أبشـــع الجرائم البشـــرية، 
لكنه يتضاءل ويتراجع في بلدان عربية كثيرة، 
بدليـــل أن الوجدان الشـــعبي يهتـــز بقوة عند 
حدوث مثل هذه الجرائم، وال يمر عليها مرور 
الكرام أو ال يســـمع بها من أساســـها كما كان 

في السابق.
وفي هذا الصدد ســـلطت خديجة براضي، 
أستاذة علم االجتماع بجامعة محمد الخامس 
بالرباط، الضوء على ظاهرة اغتصاب األطفال 
في المغرب، من زاوية علم االجتماع، حيث ترى 
أن هذه الظاهرة ليســـت جديـــدة عن المجتمع 
المغربـــي، وأّن ما جعلها تطفو على الســـطح 
هو خروجها من نطاق الســـرية والتكتم الذي 

كانت ُتحاط بها من قْبل.
واالغتصـــاب ظاهـــرة معقـــدة، وال يمكـــن 
محاصرة جميع أســـبابها للتقليل من تفشيها 
كما هو الحال في معالجة الجريمة المنظمة أو 
تجارة واستهالك المخدرات. دول مشهود لها 
بتطورها االجتماعي وتقدم نظمها وقوانينها 

تعانـــي من جرائـــم االغتصاب أكثـــر من دول 
أخرى محســـوبة على ما يعرف بالعالم الثالث 
أو البلدان المتخلفة، ولســـوف يتفاجأ الكثير 
عنـــد معرفة البلدان التـــي لديها أعلى معدالت 
جريمة االغتصاب في العالم وفق إحصائيات 

أجريت في هذا الشأن.
أســـتراليا، مثال، واحدة مـــن البلدان التي 
لديهـــا أعلى معـــدالت جريمـــة االغتصاب في 
العالـــم. ففـــي دراســـة أجريـــت مؤخـــرا، ذكر 
الباحثـــون أن معـــدل العنف ضد النســـاء في 
هذا البلد المشـــهود له بتطوره، يتزايد بشكل 
كبير على الرغم مـــن الجهود المبذولة لفرض 

الحقوق المتساوية.
أما في السويد، البلد الذي يضرب به المثل 
في تطـــور منظومته االجتماعيـــة والقانونية، 
فبلغت حـــوادث االغتصاب لـــكل 100 ألف من 

المواطنين نحو 63.5 حالة.
االغتصـــاب  حـــاالت  معـــدالت  وارتفعـــت 
المســـجلة في بريطانيا في السنوات األخيرة 
إلـــى حـــدود غير مســـبوقة، وذلك فـــي أعقاب 
الكشـــف عـــن العديـــد مـــن فضائـــح االعتداء 
الجنســـي داخـــل البـــالد، ال ســـيما مـــن قبل 

مشاهير.
وقـــال المعهد اإلحصائي الوطني في لندن 
إن النصف األول من العام 2014 شهد تسجيل 
أكثر مـــن 22 ألف حالة اغتصاب في بريطانيا، 
ما يعني ارتفاع النســـبة عن العام الذي سبقه 

بـ29 بالمئة.
وأضـــاف المعهـــد أن ضحايـــا االغتصاب 
واالعتـــداء الجنســـي فـــي بريطانيـــا صاروا 
أكثر شـــجاعة مـــن ذي قبل فـــي اإلبالغ عن ما 

يتعرضون له من هذه الجرائم.
وهـــزت بريطانيا خالل األشـــهر الماضية 
عـــدة فضائح تتعلـــق باالعتداءات الجنســـية 

التي ارتكبتها شخصيات مشهورة.
وفي سوازيالند، وفقا لتقارير اليونيسيف، 
تتزايد حوادث اغتصاب الفتيات قبل ســـن 18

عاما وهناك عدد كبير من ضحايا هذه القضايا 
التي تركت غير مبلغ عنها. تتعرض واحدة من 

كل ثالث فتيات لالغتصاب.
االغتصاب من أشـــد األمراض االجتماعية 
خطورة، ذلك أنه حالة نفسية مزدوجة التعقيد 
بيـــن المجـــرم والضحيـــة، إذ يشـــكل االثنان 
مرضا تتناســـل عنه أمـــراض مؤجلة، وأخرى 
مرافقـــة له، فلطالما ارتبـــط االغتصاب بجملة 
انحرافـــات متداخلة تشـــكل دافعا أو هدفا في 

أحيان كثيرة.
حـــاالت  أن  المتخصصـــون  ويرجـــح 
االغتصاب في مجملها تقع في مجتمعات يزيد 

فيها اإلحساس بالوحدة واالغتراب.

التهويل مجانب للحقيقةالتبرير اشتراك في الجريمة

جرائم االغتصاب وأصداؤها اإلعالمية والحقوقية.. حقيقة أم تضخيم
أضداد

«أظـــل متمســـكا برفض عقوبـــة اإلعـــدام، لكنـــي باملقابل أطالب املشـــرعني بتنقيـــح قانون 

العقوبات إلضافة عقوبة الخصي الجراحي للهمج املغتصبني}.

زياد الهاني
صحافي تونسي

«نحن بحاجة إلى محاكم تقضي بعقوبات بالســـجن على الجناة املتورطني في جرائم االغتصاب، 

وإال ستفقد دولة القانون مصداقيتها}.

كريستوف دي فريس
نائب في البرملان األملاني

[ تجسيد ألبشع األمراض النفسية واالجتماعية وما خفي أعظم  [ مجتمعات غربية تتصدر قوائم نسبة االغتصاب

وقفة واحدة

يحدث في أوروبا

جرائم االغتصاب تراجعت 

بشكل الفت مقارنة بالعقود 

املاضية، والدليل هو كثرة 

الحديث واالستنكار لجرائم 

االغتصاب التي خرجت من السر 

إلى العلن

أول الطريق هو االعتراف بأننا 

إزاء ظاهرة خطيرة، ال تعالج إال 

بمعالجة أسبابها التي تتمثل 

في انتشار الفقر والبطالة 

والتهميش، باإلضافة إلى 

النظرة الدونية للمرأة 

} أعاد وقع الجريمة البشـــعة التي اهتز على وقعها التونسيون منذ أيام قليلة، 
والمتمثلة في اختطاف طفلة عمرها 15 ســـنة بمنطقة مجاز الباب، شمال تونس، 
واغتصابها لمدة 72 ســـاعة من قبل 4 وحوش بشـــرية من بينهم ضابط أمني ثم 
رميها في أحد األودية المهجورة، فضال عن االعتداء بالعنف الشديد على جّدتها 
التـــي فارقت الحياة تأثـــرا باإلصابات ووالدتها التي تقبع حاليا بالمستشـــفى 

وحالتها الصحية حرجة للغاية.
أعـــاد وقع هذه الجريمة لألذهان ذكريات مرعبة اهتز على وقعها الرأي العام 
التونســـي حول أبشـــع جرائم االغتصاب التي اســـتهدفت األطفال في ثمانينات 

وتسعينات القرن الماضي..
وتسأل النخب الثقافية في هذا البلد نفسها: أيعقل هذا في بلد يمضي واثقا 
في طريق الحقوق والحريات والديمقراطية، وبالد من األوائل التي أقامت وزارة 

خاصة للمرأة والطفل والمسنين تغتصب فيها المرأة والطفل والمسن؟
ثمـــة من يقـــول إنه تقصير قضائي حيـــث أن القائم بجريمـــة االغتصاب في 
تونس إما يقضي فترة بســـيطة في الســـجن وإما أن تســـتخرج له شهادة طبية 

وهمية تثبت أن له اضطرابات نفسية.
األمر ال يتعلق بتونس وحدها، بل ببلدان كثيرة، هزتها جرائم بشعة من هذا 
النوع وتعالت األصوات المســـتنكرة والمحتجة بضعة أيام ثم ما تنفك أن تعود 
إلـــى صمتها في انتظار جريمة اغتصاب جديدة، أكثر دموية وبشـــاعة كي تكون 

مادة دسمة لإلعالم.

وعلـــى ذكر اإلعالم.. هل لهذا الجهاز الخطير والحســـاس دور في التضخيم 
والفرقعة حتى لنخال بأن جرائم االغتصاب تقع في كل ثانية وفي كل انعطافة من 

الشارع، وكأن جميع الناس ذئاب بشرية تفترس بعضها افتراسا؟
مهال.. لنكن أكثـــر واقعية ونلقي بنظرة فاحصة ونتتبع خارطة البلدان التي 
كانت وال تزال مســـرحا مفتوحا ومكشوفا لجرائم االغتصاب، سنفاجأ حتما بأن 
بلدانـــا معروفة برقي مجتمعاتهـــا وتطور قوانينها، تتصـــدر قائمة الدول التي 

تعاني من جرائم االغتصاب.
وفـــي المقابل، فـــإن بلدانا محســـوبة على مناطـــق الفقر والتخلف، تشـــهد 
تراجعـــا واضحا فـــي جرائم االغتصاب والتحرش. هل يعـــود ذلك إلى مجموعة 
قيـــم اجتماعية ودينية، مثلت نوعا من الحصانة والدرع الواقي أم أن األمر أعقد 

من كل ذلك؟
يمكـــن القول إنهـــا ظاهرة االغتصـــاب قديمـــة – جديدة وارتبطـــت بطبيعة 
المجتمعـــات العربية وِبنيتها المحافظة؛ ونقصـــد بـ“المحافظة“ هنا أنه لطالما 
كانت هناك إحاطة لجرائم االغتصاب بالكثير من التكتم والســـرية من ِقبل أَســـر 
الضحايـــا خشـــيًة من الفضيحة أو خوفا من المغتصـــب في ما مضى؛ أما خالل 
الســـنوات األخيـــرة، فقد ظهر اهتمام كبيـــر من لدن منظمـــات المجتمع المدني 

المهتمة بقضايا االغتصاب.
اهتمـــام منظمـــات المجتمع المدني بقضايا االغتصـــاب أخرج هذه القضايا 
مـــن خانة المســـكوت عنه، لتصبح َمحـــط نقاش الرأي العـــام الوطني بمختلف 

ل  فاعليه (حقوقيين، باحثين، وإعالميين)، ناهيك عن األرقام الصادمة التي تسجَّ
حـــول هذه الظاهرة من لدن جمعيات المجتمع المدني التي تشـــتغل على قضايا 

االغتصاب.
يرى المتخصصون أن هناك ثالث مؤسســـات رئيســـية تـــوزع األدوار في ما 
بينها من أجل ترســـيخ تربية جنســـية متوازنة لألطفال هي: مؤسســـة األســـرة 
ودورهـــا الذي يتمثل في الحـــوار والتواصل الدائم والتعريف بالجســـد للطفل 
والمخاطـــر الخارجية التي يمكن أن تلحق به وتوعيته وتأطيره بُســـبل عقالنية 
واضحة وبســـيطة، ناهيك عن دورها الكبير في عملية المراقبة المستمرة، وعدم 
الوقوع فـــي فترات ُيهمل فيها الطفل فيكون عرضة لألذى. والمدرســـة من خالل 
إدراج مناهج متعلقة بالتربية الجنســـية وتكوين األســـاتذة في هذا المجال من 
أجل تحقيق تنشـــئة اجتماعية متوازنة للطفل وبناء جيل واع ومدرك. ثم اإلعالم 
الـــذي يرتكـــز دوره على خلق النقـــاش العمومي حول الظاهرة وتمرير رســـائل 
توضيحية من خالل اســـتضافته لمختصين من أجل تحليـــل الظاهرة، واقتراح 
أساليب وقائية وتربوية لألطفال والمراهقين، بهدف عدم الوقوع ضحية جريمة 

اغتصاب.
السؤال المطروح اليوم أمام هذه الظاهرة الخطيرة: أين الخلل؟ من المسؤول؟

هـــل هي مســـؤولية الحكومة أم القضـــاء أم المنظمـــات المدافعة عن حقوق 
اإلنسان وهي سالح ذو حدين أم هي ”جرعات مفرطة في الحرية“ كما يقول أحد 

التربويين المحافظين في تونس.
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} ال يختلف لبنان عن باقي الدول في محيطه 
من حيـــث األدوار التي يلعبها ”العســـكر“ أو 
”األمنيـــون“ ويتركـــون من خاللهـــا بصماتهم 
علـــى الحيـــاة اليوميـــة للمواطنيـــن، غير أن 
اســـما لمع في الفترة األخيرة تجاوز ما سبق 
أن قـــام به أقرانه في لبنان، وهو المدير العام 
لألمن العام اللواء عبـــاس إبراهيم الذي تراه 
”يفّوض“ للتدخل في كل أزمة أو معضلة أمنية 
أو سياســـية، ويلعب خاللهـــا دور المفاوض 
الموثـــوق، والمثيـــر أنـــه دائمـــًا يجـــد الحّل 

المناسب للقضية.
واختيـــار المديـــر العام لألمـــن العام منذ 
أن نـــال لبنان اســـتقالله في العـــام 1943 كان 
يقـــع على عاتـــق رئيس الجمهوريـــة إذ غالبًا 
مـــا يختار شـــخصا مـــن المقربيـــن إليه ومن 
الذين يحظـــون بثقته، فمهماتـــه تقتصر على 
تزويد الرئاسة بتقارير حول األوضاع األمنية 
والسياســـية الداخليـــة، ومراقبـــة األحـــزاب 
السياســـية واجتماعاتها إلـــى جانب أوضاع 

األجانب الواصلين أو المقيمين في لبنان.

مديـــر األمن العام كان يعتبر نفســـه رجل 
الرئيس ويمثل المرجعية السياســـية األولى 
له، وألنه كذلك، كمنت المســـؤولية المباشرة 
المنوطـــة به- وبإدارته األمنيـــة- في حماية 
النظـــام والعهـــد وتوفيـــر الديمومـــة له في 
ظل االســـتقرار والمراقبة الدؤوبـــة، غير أن 
هـــذا الدور شـــهد تقلبـــات كثيـــرة وتضاءل 
إلـــى الحد األدنى مع دخـــول البالد في أتون 
الحـــرب األهلية حيث باتت لغة الســـالح هي 
المهيمنة وانقسمت مؤسسات الدولة األمنية 
والعسكرية واضمحل دورها ولم يعد مؤثرًا.

غير أنـــه وبعد إنجاز اتفاق الطائف الذي 
أنهـــى الحرب األهلية والبـــدء بمرحلة إعادة 
بناء الدولـــة، عادت الروح إلى المؤسســـات 
بـــدءًا من الجيش الذي كان العمل جاريًا على 
وتوحيدها،  قدم وســـاق على لملمة ”ألويته“ 
وكذلـــك األمن الداخلي واألمن العام، في حين 
أنشئ جهاز ألمن الدولة ألسباب لم تكن بداية 
تمّت إلى األمن بأي صلة، بل لمآرب سياسية 
وطائفية وخلق نوع من التوازن الداخلي بين 

المؤسسات األمنية.
ومنذ العام 1992 عـــاد رئيس الجمهورية 
إلـــى اختيار المدير العام لألمـــن العام الذي 
يكـــون قريبًا منـــه وموضـــع ثقتـــه، فاختار 
الرئيـــس الراحل إليـــاس الهـــراوي، ريمون 
روفايل ليـــرأس الجهاز، ثم اختـــار الرئيس 
إميل لحود اللواء جميل الســـيد الذي فصله 

من مديرية المخابـــرات في الجيش اللبناني 
إلى األمن العام، ثم تولى اللواء الراحل وفيق 
جزينـــي المديريـــة في عهد الرئيس ميشـــال 
ســـليمان قبل أن يتوفاه الله فيؤول المنصب 
إلـــى اللواء عباس إبراهيم الذي يســـتمر فيه 

لغاية اليوم.
اللـــواء إبراهيم مـــن مواليد العـــام 1959 
ضابـــط تخّرج من المدرســـة الحربية لصالح 
قـــوى الجيـــش في العـــام 1980، وتـــدّرج في 
مناصـــب قياديـــة عديـــدة منها تولـــي األمن 
الشـــخصي لكل من مبعوث الجامعة العربية 
إلـــى لبنان األخضـــر اإلبراهيمي، ثم الرئيس 
الهراوي، ثم الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
بعد ترؤســـه حكومته األولى فـــي العام 1992 
قبل أن ينتقل إلـــى مديرية مخابرات الجيش 
ومن ثمة تعيينه رئيسًا لقسم المكافحة فيها 
ثم توليه منصـــب مدير فرع مخابرات جنوب 

لبنان.

عالقات خاصة

ومن جنوب لبنان بدأ نجم اللواء إبراهيم 
يلمـــع حيث كان مـــن صلب مهماتـــه األمنية 
كمديـــر للمخابرات مراقبـــة أوضاع مخيمات 
الالجئيـــن الفلســـطينيين المنتشـــرة هنـــاك 
وبنـــوع خاص مخيم عين الحلـــوة الذي كان 
يعتبر مالذا آمنا للخارجين عن القانون، وهو 
بحكم عالقاته الشخصية مع مختلف الفرقاء 
السياســـيين وبنوع خاص مـــع ”حزب الله“ 
تمكن من المحافظة على نوع من االســـتقرار 
األمنـــي فـــي المنطقـــة وذلـــك طبعـــا ضمن 

الصالحيات الموكلة إليه.
ومـــع انـــدالع معـــارك مخيم نهـــر البارد 
ازدادت صعوبة  وفصائـــل ”فتـــح اإلســـالم“ 
مهمـــة اللواء عباس في جنـــوب لبنان، حيث 
عمل على ضبط أوضاع المخيم ومنع خروج 
مســـلحين فلســـطينيين منه للتوجه شـــماًال 
لمؤازرة عناصر ”فتح اإلســـالم“ ومنع دخول 
العناصـــر الهاربـــة مـــن التنظيـــم اإلرهابي 
باتجاه مخيم عين الحلوة، وقد نجح في ذلك 

إلى حد كبير.
وبعدما توســـعت شـــبكة عالقـــات اللواء 
إبراهيـــم، بـــدأ يحـــوز علـــى ثقـــة مختلـــف 
السياسيين في البلد، وقد نجح في استثمار 
هـــذه العالقـــات حيـــث راح هـــؤالء يكلفونه 
بلعب دور الوسيط في ما بينهم عندما يتأزم 
الوضع السياســـي، فيســـعى لـــرأب الصدع 

وعدم اتساعه.

التوافق المستحيل

ومـــع تولي اللواء إبراهيـــم مهمة المدير 
العـــام لألمن العام خلفًا للـــواء الراحل وفيق 
جزيني، اســـتمر في تطبيق مبدأ التوافق في 
عملـــه حيث عمل مـــن الناحيـــة اإلدارية على 
وضع تشـــكيالت داخلية للضباط واألفراد لم 
تحظ باعتـــراض أي فريق، وتابـــع المهمات 
التي انتهجها أسالفه في المديرية لتحويلها 
إلى جهاز ”لخدمة اإلنسان“ كما قال هو نفسه 

في أحدث مقابالته الصحافية.
غيـــر أن لبنان دخـــل في تلـــك الفترة في 
أصعب مراحلـــه األمنية الداخليـــة حيث بدأ 
اإلرهاب يطل برأســـه على الحدود الشـــمالية 
الشـــرقية، وفي الداخل استهدفت التفجيرات 
مناطق في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، 
وفي عاصمة الشـــمال طرابلس، ثم انتشـــار 

الفصائل المســـلحة على الحـــدود اللبنانية 
الســـورية مع بدء ثورة الشعب السوري ضد 
نظام الرئيس بشـــار األســـد، فـــكان ال بد من 
وضع خطة أمنية تحمي لبنان وتمنع انتقال 
النيران الســـورية إليـــه، وهنـــا كانت مهمة 

اللواء إبراهيم األصعب.

صفقة الراهبات والمعتقالت

البدايــــة كانت مــــع مخطوفيــــن لبنانيين 
احتجزتهم الفصائل الســــورية المسلحة في 
منطقة أعزاز المحاذيــــة للحدود التركية، ردًا 
على خطــــف مواطنين تركييــــن في الضاحية 
الجنوبيــــة لبيــــروت، فطلب الرئيس ميشــــال 
ســــليمان من اللواء إبراهيــــم أن يتابع الملف 
معــــه لحظة بلحظة فبادر األخير إلى االتصال 
بصديقه رئيس جهاز االســــتخبارات التركية 
حقان فيدان، مســــتفيدًا من صداقة شخصية 
قديمــــة تربطهمــــا منــــذ أن كان نائبــــًا لمدير 

المخابرات في الجيش اللبناني.
وبعد عدة زيارات ســــرية وعلنية أجراها 
اللــــواء إبراهيم إلــــى تركيا وإلــــى العاصمة 
القطريــــة الدوحة، حيث بدا أن لها دورا فاعال 
فــــي القضيــــة وتأثيرا على الجهــــة الخاطفة، 
وبالتــــوازي مــــع ذلــــك نجــــح إبراهيــــم فــــي 
مســــعاه مع خاطفي األتراك وتــــم اإلفراج عن 
المواطنين التركيين، في بادرة حسن نية من 
الجهة اللبنانية للدفع باتجاه إطالق ســــراح 

مخطوفي أعزاز.
وصدر عن مجلس الــــوزراء اللبناني قرار 
باإلجمــــاع بتفويــــض اللواء عبــــاس إبراهيم 
بــــكل ما يتعلــــق باالتصاالت مــــن أجل إطالق 
مخطوفــــي أعزاز، ومن ثم صــــدور أول إعالن 
عن الوزير مروان شــــربل بــــأن حرية لبنانيي 
أعزاز مرهونة باإلفــــراج عن قائمة لمعتقالت 

سوريات في سجون النظام السوري.
وخــــالل اجتماع عقد علــــى هامش مؤتمر 
دولــــي التقى الرئيــــس الفلســــطيني محمود 
عباس برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي 
وســــأله عن الجهة التي تتولــــى المفاوضات 
حــــول مخطوفي أعــــزاز، فأبلغــــه ميقاتي أن 
اللواء إبراهيم هو المخــــول بمتابعة الملف، 
فقال أبومازن لميقاتــــي إن إبراهيم ”صديقي 
وصديق الشعب الفلسطيني وسنتعاون معه 
في هــــذا الملف وفــــي كل الملفــــات الحيوية 

المتعلقة بالشعب الفلسطيني في لبنان“.
أجرى أبومازن اتصــــاال هاتفيا في اليوم 
نفســــه باللــــواء إبراهيــــم وأبلغه أن ســــفير 
فلســــطين في أنقرة نبيل معــــروف على صلة 
وثيقة بالخاطفين وبمقدوره أن يؤمن له قناة 
اتصال مباشــــرة معهم، واتفقا على أن يتولى 
سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور تنسيق 

هذه المهمة الفلسطينية اللبنانية.
وقــــام إبراهيم بزيارة ســــرية إلــــى تركيا 
برفقــــة الســــفير دبور وبــــادر إلــــى االتصال 
مــــن مطار أنقرة عبــــر هاتفــــه اللبناني بقائد 
مجموعة الخاطفين المدعو ســــمير العموري 
الــــذي فوجئ باالتصــــال، ورد مدير عام األمن 
العــــام أنــــه حصل عليــــه عن طريق الســــفير 

الفلسطيني في أنقرة.
وتسّلم اللواء إبراهيم من الجهة الخاطفة 
الئحة بأسماء معتقالت سوريات لدى النظام 
الســــوري، وباشــــر على الفــــور اتصاالته مع 
أجهزة األمن الســــورية ونجــــح بعد أخذ ورد 
في إتمام صفقة التبــــادل التي عاد بموجبها 
اللبنانيــــون التســــعة من أعزاز إلــــى بيروت 

في الوقت الذي أفرجت فيه الســــلطات 
الســــورية عن معتقــــالت لديها بموجب 

الالئحة االســــمية التي كانت قد تسلمتها 
من الخاطفين عبر اللواء إبراهيم.

كان إنجـــاز تلـــك الصفقة بصمـــة أولى 
في ســـجل اللواء إبراهيـــم الناجح على خط 

المفاوضـــات، وقـــد تولـــى بعدهـــا التفاوض 
إلطالق ســـراح راهبات معلوال، حيث روى في 
حديث لمجلة ”األمن العام“، خفايا المفاوضات 
التـــي أّدت إلى إطالق راهبـــات معلوال، ولفت 
إلى أنـــه تلقى منذ اليـــوم األول اتصاالت من 

عـــدد من رجـــال الدين المســـيحيين 
حّضوه على بذل جهود إلطالقهن، 
وكانت الخطوة األولى أنه أجرى 
مختلفين  بمســـؤولين  اتصاالت 
تعاون معهـــم بنجـــاح في ملف 
أعزاز فأبدوا استعدادهم للتعاون 

ومباشرة العمل.
وأشار اللواء إبراهيم إلى أنه، 

وفي ضوء اتصاالته، عزم على زيارة 
دمشق للمرة األولى للخوض معها في 

الملـــف، وكان الخاطفـــون قد أفصحوا 
عـــن هويتهم، وقـــال ”كان مـــن الحتمي 
زيارة دمشـــق، الطرف األساســـي اآلخر 
المعني بهذا الملـــف، وقد تكون المهمة 

أمـــام أثمان يقتضي تســـديدها لقاء إطالق 
المخطوفيـــن“، ولفـــت إلـــى أّن الزيـــارة رمت 
بداية إلـــى جس نبض المســـؤولين األمنيين 
السوريين، حيث لقي تشجيعهم ألسباب شتى 
منها أّن معظم الراهبات المختطفات سوريات 

ما خال اثنتين لبنانيتين.
وكشــــف اللواء إبراهيم أنــــه وافق على أن 
يتسّلم من الخاطفين الئحة بأسماء 900 معتقل 
لدى الســــلطات الســــورية، لكنه رفض تســــّلم 
الئحة بأسماء 150 معتقال إسالميا موجودين 
في ســــجن رومية المركــــزي بحجة ”لن أوافق 
على إطالق 16 راهبة في مقابل إعدام الشــــعب 
اللبنانــــي، ألّن إطالق 150 إرهابيًا من ســــجن 
رومية يعني تدميــــر المجتمع اللبناني برمته 

إذا انتشروا في البالد“.
ومع تطور المفاوضــــات انخفضت الئحة 
مطالــــب الخاطفين وتم تدبيــــر صفقة التبادل 
حيث يتــــم نقل الراهبــــات المخطوفــــات إلى 
جــــرود منطقــــة عرســــال القريبة مــــن الحدود 
اللبنانية الســــورية ويجري تســــليمهن ســــرًا 
إلــــى األمــــن العــــام اللبناني، في حيــــن تنتقل 
الموقوفات من الســــجون الســــورية إلى نقطة 
المصنــــع الحدودية حيث يختــــرن وجهتهن، 
مقابل نقل الســــجينة لدى السلطات اللبنانية 
ســــجى الدليمي إلى منطقة عرسال وتسليمها 

إلى الخاطفين.
ومــــرة جديدة ينجــــح اللــــواء إبراهيم في 
إنجاز صفقة أمنية- سياســــية صعبة، تضاف 
إلى المجموعة الكبيرة من الوساطات وجوالت 
التفــــاوض التــــي قــــام بهــــا باســــم الحكومة 
اللبنانيــــة، مدعومًا بعالقاته الجيدة مع الدول 
اإلقليمية وفي مقدمها الســــلطات الســــورية، 
وعالقاته الممتازة مع الفرقاء السياسيين في 

الداخل.
إضافــــة إلى ذلك فقــــد تمكــــن إبراهيم من 
اســــتعادة جثامين شــــهداء للجيش اللبناني 
وقوى األمن الداخلي كانت الفصائل المسلحة 
قــــد اختطفتهم عقب غزوتها لمنطقة عرســــال، 
لكــــن المفاوضات التي توالها باســــم الجانب 
اللبناني لم تنجح في إطالق ســــراحهم آمنين 
نتيجة تمســــك الفصائل المسلحة بهم كورقة 

أخيــــرة 
حياتهم  تضمن 
بعــــد تضييــــق الخناق عليهم مــــن قبل ”حزب 
من جهة ومن قبــــل الجيش اللبناني من  الله“ 
جهة أخرى الذي خــــاض ضدهم معركة ”فجر 
الجــــرود“ التــــي انتهــــت بدحرهم مــــن لبنان، 
وبالتالــــي يبعــــد عن الوطن كابــــوس اإلرهاب 

الذي كان يتهدده.

الجنرال المدني واأليام القادمة

نجـــاح اللـــواء إبراهيم فـــي الملفات التي 
أدارهـــا، جعـــل الدولة اللبنانيـــة تعيد تكليفه 
مديرا عاما لألمن العام لكن هذه المرة بصفته 
مدنيًا، إذ بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، 
لم تجد حكومـــة الرئيس ســـعد الحريري بدًا 
مـــن إنهاء خدماته كضابط برتبة لواء، وإعادة 
تعيينـــه مديرا لألمن العـــام بصفة مدني، لكي 
يســـتمر في خدمـــة وطنه من موقـــع نجح في 

توليه بامتياز.
لكـــن الفتـــرة المقبلـــة الحبلـــى بالملفات 
لحصول  والمرشـــحة  الســـاخنة  السياســـية 
تبـــدالت تطـــاول الوجوه والمواقـــع، قد تدفع 
اللـــواء إبراهيـــم إلـــى خـــوض غمـــار العمل 
السياسي والترشح إلى االنتخابات النيابية، 
وهذا الحديث شغل األوســـاط اإلعالمية التي 
راح حبـــر مقاالتهـــا يتنبـــأ تارة بأنه مرشـــح 
لخالفة الرئيس نبيه بري في رئاســـة مجلس 
النـــواب، وتارة ســـيكون وزيـــر الداخلية في 
الحكومة العتيدة التي يجاهد الرئيس ســـعد 

الحريري لتشكيلها.
ولن يكـــون هناك أفضل من اللواء إبراهيم 
لشغل هذا الموقع، إذ يتمّتع برصيٍد كاٍف جناه 
مـــن تعبِه بملفـــات المفاوضات الشـــاقة التي 
خاضها مع جهات ليَس من الســـهل التفاوض 
معهـــا، إضافًة إلى أنه يحوز على تأييد محّلي 
وقبول دولي، ويتمّتع بشخصّية تمتاز بِحنكة 

سياسّية وبراغماتّية و“نفس طويل“.   

جنرال سياسي دقيق الحركة ينتظر التوقيت املناسب
اللواء عباس إبراهيم

خليفة نبيه بري و{العالج} المناسب ألزمات لبنان

 إلى أنه يحوز على تأييد محّلي وجوه
ً

ع برصيٍد كبير جناه من تعبِه من خالل انغماســـه في حل امللفات الشـــاقة التي خاضها مع جهات ليَس من الســـهل التفاعل معها، إضافة
ّ
اللواء إبراهيم يتمت

ع بشخصّية تمتاز بِحنكة سياسّية وبراغماتّية و{نفس طويل}.
ّ
وقبول دولي، ويتمت

شبكة اتصاالت اللواء إبراهيم تخوله 
من أن يحوز ثقة السياسيين في البلد، 

وقد نجح في استثمار هذه العالقات 
حيث راح هؤالء يكلفونه بلعب دور 
الوسيط في ما بينهم عندما يتأزم 

الوضع السياسي، ليسعى لرأب الصدع 
وعدم اتساعه

 صالح تقي الدين

[ عالقاته الشـــخصية مع مختلف الفرقاء السياســـيين وبنوع خاص مع ”حزب الله“ تمّكن اللواء إبراهيم من المحافظة على نوع من 
االستقرار األمني وذلك ضمن الصالحيات الموكلة إليه.

[ األوســـاط السياســـية واإلعالمية في بيروت تتنبأ للواء إبراهيم بأنه تارة مرشـــح لخالفة الرئيس نبيه بري في 
رئاسة مجلس النواب، وتارة وزير للداخلية في الحكومة التي يجاهد الرئيس سعد الحريري لتشكيلها.
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في الوقت الذي أفرجت فيه الســــلطات 
عن معتقــــالت لديها بموجب  الســــورية

االســــمية التي كانت قد تسلمتها  الالئحة
من الخاطفين عبر اللواء إبراهيم.

كان إنجـــاز تلـــك الصفقة بصمـــة أولى 
في ســـجل اللواء إبراهيـــم الناجح على خط 

المفاوضـــات، وقـــد تولـــى بعدهـــا التفاوض 
إلطالق ســـراح راهبات معلوال، حيث روى في 
”حديث لمجلة ”األمن العام“، خفايا المفاوضات 
التـــي أّدت إلى إطالق راهبـــات معلوال، ولفت 
إلى أنـــه تلقى منذ اليـــوم األول اتصاالت من 

عـــدد من رجـــال الدين المســـيحيين 
حّضوه على بذل جهود إلطالقهن، 
يي ي ي رج

وكانت الخطوة األولى أنه أجرى 
مختلفين  بمســـؤولين  اتصاالت 
تعاون معهـــم بنجـــاح في ملف 
أعزاز فأبدوا استعدادهم للتعاون 

ومباشرة العمل.
وأشار اللواء إبراهيم إلى أنه، 

وفي ضوء اتصاالته، عزم على زيارة 
دمشق للمرة األولى للخوض معها في 

الملـــف، وكان الخاطفـــون قد أفصحوا 
عـــن هويتهم، وقـــال ”كان مـــن الحتمي 
زيارة دمشـــق، الطرف األساســـي اآلخر 
المعني بهذا الملـــف، وقد تكون المهمة 

أمـــام أثمان يقتضي تســـديدها لقاء إطالق 
، ولفـــت إلـــى أّن الزيـــارة رمت 

ي
المخطوفيـــن“

بداية إلـــى جس نبض المســـؤولين األمنيين 
السوريين، حيث لقي تشجيعهم ألسباب شتى 
منها أّن معظم الراهبات المختطفات سوريات 

م ي

اثن خال ا

أخيــــرة 
حياتهم تضمن 



يسرى الجنابي

} يتســـاءل الناقد الفلسطيني رامي أبوشهاب 
في مقدمـــة كتابه ”فـــي الممر األخير: ســـردية 
الشـــتات الفلســـطيني“ ”هـــل ثمة أمـــل في أن 
ينتهـــي الشـــعب الفلســـطيني إلـــى وطـــن؟ أم 
جبـــرا إبراهيم  ســـوف يبقى تائها فـــي ’غرف‘ 
جبرا األخرى، أم ســـوف يتحول إلى ’متشـــائل‘ 
إيميل حبيبي، أم في يوم ما سوف يدق جدران 
الخـــزان؟ وفـــي التســـاؤل األخير إشـــارة إلى 
الفلســـطينيين الثالثة في رواية غسان كنفاني 
’رجال في الشـــمس‘، الذين يختنقون من شـــدة 
الحر داخل خزان ضخم فارغ لســـيارة نقل مياه 
قديمة (صهريج)، أثناء توقفها في نقطة الحدود 
الكويتية العراقية، وكانوا يأملون أن يوصلهم 

المهّرب إلى الكويت ليحصلوا على عمل“.

سرديات األسالف

يســـعى أبوشـــهاب فـــي الكتـــاب، الصادر 
عن المؤسســـة العربية للدراســـات والنشر في 
بيروت، إلى اختبار سردية الشتات الفلسطيني 
عبـــر نظريـــة الخطاب مـــا بعـــد الكولونيالي، 
المعنية تحديدا بنماذج من االرتحاالت الثقافية، 

االســـتعمارية،  بالقيم  وارتباطها 
ومنها األشـــد شراســـة النموذج 
الكولونيالـــي  االســـتيطاني 
الصهيونـــي. ويوظـــف المؤلف 
نماذج الشـــتات ومفاهيمه، كما 
أنســـاقه الســـردية، وتمثيالته 
من أجـــل اإلجابة عن فرضيات 
بحثيـــة، تتحدد بمـــدى تحقق 
بالشـــتات  خـــاص  خطـــاب 
الفلســـطيني وتوفـــره علـــى 
مســـتوى المتخّيل السردي، 
مـــع الدعـــوة إلـــى تفعيـــل 
الخطابيـــة  التوجهـــات 
حيـــث تتولـــد جملـــة مـــن 

اإلشـــكاليات التي تتعلق بمدى تحقق ســـردية 
خاصة بالشـــتات، فضال عن مـــدى تعاُلق هذه 
السردية بالماضي واالرتهان له؛ متسائال عما 
إذا كانت توجد رؤية تتجه إلى المستقبل أم ال 
أفق للخالص من هذا الشـــتات نظرا إلى غياب 

مشروع وطني للتحرر؟

يتكـــون الكتاب من مقدمـــة ومدخل وأربعة 
فصول، ويتســـاءل المؤلف في المقدمة، أيضا، 
عن كيفية حضور فلســـطين في رواية الشتات؟ 
وما مدى مطابقة فلسطين المتخيلة مع الواقع؟ 
وكيف تعّبر الرواية الفلسطينية عن إشكاليات 
الشتات؟ وكيف تصوغ الرواية منظور األجيال 
من أجل بناء نموذج وعي متسلسل أو عمودي 
لتوريث منظومة الشتات من قبل األسالف إلى 
األحفاد؟ وما منظـــور كل منهما لهذا المعطى؟ 
وأخيرا، ما أثر الشـــتات على البنية الشعورية 
للفلســـطيني من حيث االستجابة ألثر الصدمة 
التي شاعت في دراسات الخطاب الكولونيالي، 
فضال عن تحوالت الشتات، وضغطه على بنية 

الشخصية الفلسطينية؟
وال ينفي أبوشهاب أن ثمة عوامل شخصية 
تتصل بإشـــكالية أن تكون فلسطينيا من حيث 
الكمـــون فـــي عوالـــم الشـــتات التـــي ال 
تقدم ســـوى الهامـــش، ما يجعل 
الفلســـطيني مضطـــرا إلـــى بذل 
أقصـــى طاقاته لينـــال االعتراف 
بحضـــوره إنســـانيا وثقافيا، فما 
وجود أي فلســـطيني فـــي أوطان 
الشـــتات إال نموذج للطارئ، ولهذا 
ينبغي أن يتقبـــل أن يكون متواريا 
فـــي الظـــل كـــي ال يزعـــج اآلخرين 
بحضوره، فالفلسطيني ال حق له في 
وطنه األم كونه ينتمي إلى الشـــتات، 
وال حق له في أوطان الشـــتات، كونه 

ينتمي إلى فلسطين.
ينطلـــق الفصل األول مـــن محاولة 
والشـــتات،  المنفى  مفهومـــي  اكتنـــاه 
واالشـــتراطات والحدود المفاهيمية، ال ســـيما 
أن معظـــم الدراســـات تتمحـــور حـــول مفهوم 
المنفـــى بمعزل عـــن الوعي العميق للشـــتات 
بوصـــف األخير حالـــة جمعية معقـــدة تتعالى 

على التوصيف الفردي المقتصر على النخب.

ويتتبـــع الفصـــل الثانـــي مفهوم الشـــتات 
االشـــتراطية،  والمواصفـــات  الفلســـطيني، 
ويشـــمل األنســـاق والتمظهرات النصية التي 
ينطوي عليها الشتات خطابيا من حيث الوعي، 
وأثر الصدمة، والهجنة، والهوية، والتشـــتيت، 
واإلزاحـــة، والذاكرة، واللغـــة؛ باحثا في بعض 
مالمح تشكل خطاب حول الشتات الفلسطيني 
بشـــكل عام. أما الفصل الثالث فقد آثر المؤلف 
تخصيصـــه لتكوين التمثيالت النصية الكامنة 
في األدب الفلســـطيني عبر نماذج محددة، كما 
بحث في محور آخر سردية الشتات الفلسطيني 
مـــن خالل رواية األســـالف، ويعنـــي بهم إميل 
حبيبي، وغســـان كنفاني، وجبرا إبراهيم جبرا 
بهدف رصد الوعي بالشـــتات، وقياس تحوالته 
في الرواية الفلســـطينية للوقـــوف على بعض 
الفروقـــات في المنظـــور بين كتابة األســـالف 

واألحفاد.

ما بعد الكولونيالي

سعى أبوشـــهاب، في الفصل الرابع، الذي 
ُيعـــّد مركز الكتاب ومتنه، إلى اكتناه الشـــتات 
الفلسطيني عبر المنظور ما بعد الكولونيالي، 

فجاءت عناوينه في سياق التكوينات الخطابية 
للشتات في عدد من الروايات التي تنتمي إلى 
طيف الشتات الفلسطيني باختالف تموجاته، 
لســـحر خليفـــة، و“امرأة  وهـــي: ”الميـــراث“ 
لليلى األطـــرش، و“طيور  للفصول الخمســـة“ 
إلبراهيم نصراللـــه، و“حليب التين“  الحـــذر“ 
لســـامية عيســـى،  و“خلســـة في كوبنهاجن“ 
و“الطنطورية“ لرضوى عاشور، و“السيدة من 
تل أبيـــب“ و“مصائر“ لربعي المدهون، و“قبل 
لحزامة حبايب، و“بينما ينام  أن تنام الملكة“ 
العالم“ لســـوزان أبوالهـــوى، و“غريب النهر“ 
لمحمد مهيب  لجمـــال ناجـــي، و“6000 ميـــل“ 
جبر، و“مجانين بيت لحم“ ألســـامة العيســـة، 

و“موفيوال“ لتيسير خلف.
كمـــا ُعني الفصـــل األخير بتقديم أســـئلة 
تتعلق بفلســـطين وحضورها في الدراســـات 
مـــا بعـــد الكولونيالية، بالتجـــاور مع البحث 
فـــي فرضيات الشـــتات مـــن خـــالل المنظور 
الكولونيالـــي عبر توصيفات إدوارد ســـعيد، 
وهومـــي بابـــا، وباتريـــك وليامز وآنيـــا بال، 

وغيرهم.
ثالثـــة توجهـــات قام عليهـــا اختبار رامي 
أبوشـــهاب لتحقق الشـــتات الفلســـطيني في 

المتخيل الســـردي العربي الفلســـطيني هي: 
الوقوف على الشـــتات ضمن اُألطر المعرفية، 
واختبـــار الشـــتات من حيـــث االشـــتراطات 
النصيـــة والمعرفية ضمن ســـياقات المقاربة 
ما بعـــد الكولونيالية، والبحـــث في مجموعة 
من الروايات التي صدرت ُقبيل توقيع اتفاقية 
أوســـلو، بوصفها مفصال حاســـما في تشكيل 
منظـــور جديـــد تجـــاه الشـــتات، أو الكتابـــة 

الشتاتية التي ُتناط باألحفاد.
وهكـــذا يبدو الكتاب فـــي أطروحته معنيا 
بشـــكل منهجي بتتبع أثر اقتالع الفلسطيني 
مـــن أرضـــه، حيث بـــات عالقـــا فـــي عناصر 
شـــديدة التعقيد، وهي الزمان والمكان واللغة 
والذاكرة، من جهة، واقتالع الذات الفلسطينية 

من الفلسطيني من جهة أخرى.

تقـــرأ“  ”الجزائـــر  دار  أعلنـــت   - الجزائــر   {
عن القائمـــة القصيـــرة لجائزتها فـــي اإلبداع 
الروائي في دورتها األولى، إلى جانب أســـماء 
لجنـــة التحكيم إيمانا منهـــا بثقتها فيهم وفي 
انحيازهم للنزاهة فـــي التعامل مع النصوص 
المشـــاركة، وهـــم األكاديمي والناقـــد والكاتب 
والروائـــي  بوطاجيـــن،  ســـعيد  الجزائـــري 
واألكاديمي العراقي برهان شاوي، واألكاديمية 
والباحثـــة الجزائريـــة جميلة زقـــاي، والقاص 
المغربـــي أنيس الرافعـــي، واألكاديمي والناقد 

الجزائري محمد األمين بحري.
وقـــد تم اإلعالن أخيرا عن القائمة القصيرة 
للجائزة التي ضمت ســـت روايات ”أوركسترا 
القبـــور“،  ”حـــرب  أركاديـــا“،  الموت“،“رعـــاة 

”هالوسين“، ”كوالج“، و“وادي الجن“.
وكان التفاعل مع خبر إطالق الجائزة كثيفا 
من طرف القراء والكتاب والفاعلين في مجاالت 
القراءة والكتابة والجوائز األدبية، ما أسهم في 
وضع الجائزة ضمن الجوائـــز الُمعّول عليها، 

رغم أنها في دورتها األولى.

وبينت الدار، في بيان أصدرته أواخر شهر 
أغسطس الماضي 2018، أن الموقع اإللكتروني 
المخصص الســـتقبال المشاركات قد توقف عن 
استقبال النصوص. وأشارت إلى أنها الحظت 
أن األســـبوع األخير شـــهد إرســـال ما نسبته 
60 بالمئـــة من العـــدد اإلجمالي للمشـــاركات، 
بما يوحـــي أن الجائزة كانت ســـببا في والدة 
روايـــات واســـتكمال ومراجعة أخـــرى، خالل 
الفتـــرة الممتـــدة من اإلعالن عـــن الجائزة إلى 
نهاية موعد استقبال المشاركات (ثالثة أشهر)، 
وهذا واحـــد من أهدافها، وهـــو خلق حالة من 

االستفزاز اإلبداعي للكتابة.
وأكد البيان أن الجائـــزة كانت ثمرة لرصد 
مالمح الكتابة الروائية في الفضاء الجزائري، 
والواقع الجديد الذي تعتقد الدار أنه غير ُمنتبه 
إليه بشـــكل جيد نقديـــا وإعالميا، وهو انبثاق 
جيـــل جديد خالل الســـنوات األخيرة، يرى في 
الكتابـــة الروائية واحدا مـــن ممرات الخالص 
وممارســـة الذات، بالنظر إلـــى طبيعة الرواية 
القائمة على تعري وتعرية الذات البشـــرية، أي 

أن توقعاتها بكثرة المشاركات كانت قائمة، قبل 
اإلعالن عن الجائزة أصال.

بلغ العدد النهائي للمشاركات 284 مشاركة، 
وبلغ عدد الكتـــاب 115 كاتبا و169 كاتبة، وعدد 
المحافظـــات المشـــاركة 44، وجـــاء عـــدد مـــن 

المشاركات من خارج الجزائر من فرنسا.
وأوضح البيـــان ”أمام هذه المعطيات نجد 
أنفســـنا فـــي ’الجزائر تقرأ‘ ســـعداء بالحركية 
التـــي خلقتهـــا الجائزة فـــي دورتهـــا األولى، 
وبالثقـــة التـــي حظيـــت بها من طـــرف الكتاب 
الجزائريين على اختالف وجوههم ووجهاتهم 
واتجاهاتهم، والذين وال شك، بحكم انخراطهم 
في المشـــاركة، يثقون مثلنا في لجنة التحكيم، 
التي ستســـتلم نصوصهم لتنتقي منها، بعيدا 
عـــن أي إكراهـــات أو إمـــالءات أو تدخالت، 6 
عناويـــن تشـــكل القائمة القصيـــرة، التي نعلن 
عنها مطلع شـــهر سبتمبر، على أن تنتقي منها 

الرواية الفائزة خالل شهر أكتوبر“.
وذكر البيان بامتيـــازات الجائزة، وهي أن 
يحظى الروائـــي الفائز بالجائزة الكبرى بمبلغ 
قدره 99 مليون ســـنتيم، وترجمـــة الرواية إلى 
اللغتيـــن الفرنســـية واإلنكليزيـــة، ومســـرحة 
الرواية، وطبعة جزائرية خاصة للرواية، ضمن 
وأخـــرى عربية مع  منشـــورات ”الجزائر تقرأ“ 
”منشـــورات المتوســـط“ في ميالنـــو بإيطاليا، 

ودرع التميز الروائي.
ونبـــه البيان إلى أن الروائـــي الفائز يلتزم 
باالنخراط في حملة وطنية لنشر ثقافة القراءة 
في وســـائل اإلعالم، وتحظى الروايات األخرى 
المدرجـــة ضمـــن القائمـــة القصيـــرة بطبعات 

خاصة وفق عقود امتياز.
وأجمعـــت لجنـــة التحكيـــم علـــى أن تكون 
الروايـــات الســـت اآلتية هي المشـــكلة للقائمة 
آلسيا رحاحلية،  القصيرة: ”أوركسترا الموت“ 
”رعاة أركاديا“ لمحمـــد فتيلينة، ”حرب القبور“ 
لمحمد ســـاري، ”هالوسين“ إلسماعيل مهنانة، 
”كـــوالج“ ألحمـــد عبدالكريـــم، و“وادي الجـــن“ 
لمبروك دريدي. كما نوهت اللجنة بأربع روايات 
لمحمد  وأوصت بنشـــرها وهـــي: ”البوانـــت“ 
جعفـــر، ”ملعون روما“ لعمر بن شـــريط، ”عزلة 
األشياء“ للونيس بن علي، و“النوافذ الداخلية“ 

لفيصل األحمر.

الثالثاء 2018/09/04 - السنة 41 العدد 11098

يوقع الكاتب املصري محمد ســـلماوي، مذكراتـــه {يوما أو بعض يوم} الصادرة عن دار الكرمة، ثقافة

السبت 15 سبتمبر، بمقر مؤسسة البناء اإلنساني والتنمية بالقاهرة.

صــــدرت حديثا بعمان رواية بعنوان {روايتي} للكاتبــــة األردنية فريهان التالوي، ويمكن اعتبار 

الرواية من نمط الروايات الرومانسية التي تحفل بقصص الحب.
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نهاية الواقعية االشتراكيةست روايات في القائمة القصيرة لجائزة جزائرية

} يمكن القول إن الرواية العربية بحسب 
المفهوم الحديث تأسست وانتعشت 

وتجذرت في ثقافتنا كفّن مهم بفضل كتاب 
أبدعوا أعماال لم تغب عنها تأثيرات تيار 
الواقعية الذي شهد انتشارا واسعا خالل 
القرن التاسع عشر. فتحت تأثير روائيين 

كبار من أمثال بالزاك، وديكنز، كتب نجيب 
محفوظ ثالثيته الشهيرة، وتوفيق الحكيم 

”عودة الروح“، وتوفيق يوسف عواد 
”الصبي األعرج“، والبشير خريف ”الدقلة 

في عراجينها“.
ولم يشهد تيار الواقعية في الكتابة 

الروائية العربية إّال بعد أن ظهرت ترجمات 
ألعمال روائية تمردت على هذا التيار، 

وتجاوزته مثل أعمال ويليام فوكنر، 
وفرجينيا وولف، وجون دوس باسوس، 

وجيمس جويس، وسالينجر. وقد قام 
هؤالء بابتكار تقنيات جديدة في مجال 

الكتب، وأتوا بأساليب مختلفة عن تلك التي 
كانت رائجة في القرن التاسع عشر. كما 

أحدثوا ثورة في لغتهم األم، مولدين كلمات 
واستعارات لم تكن مألوفة من ذي قبل. بهم 

تأثر كتاب عرب أمثال غسان كنفاني في 
”ما تبقى لكم“، وجبرا إبراهيم جبرا في 

”البحث عن وليد مسعود“، ومحمد زفزاف 
في ”الثعلب الذي يظهر ويختفي“، وغادة 

السمان في مجمل قصصها األولى، والطيب 
صالح في ”موسم الهجرة إلى الشمال“. 

حتى نجيب محفوظ الذي تأثر بالواقعية 
أكثر من غيره، تخلى عنها لينجذب إلى 

الواقعية الرمزية مثلما هو حاله في 
”السمان والخريف“، و“اللص والكالب“، 
و“تحت المظلة“ و“خمارة القط األسود“.

وفي فترة الخمسينات والستينات من 
القرن الماضي، عرفت الواقعية االشتراكية 

كما حّدد أسسها كبار منظريها انتشارا 

في العالم العربي. حدث ذلك بمساندة 
كبيرة من األحزاب الشيوعية التي كانت 

تتمتع بحضور قوي في كل من مصر 
والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين. وقد 

قام المثقفون المنضمون إلى هذه األحزاب، 
والمتعاطفون معها بترجمة آثار نظرية 

وأدبية سيكون لها تأثير كبير على جميع 
أشكال الكتابة والفنون األخرى خصوصا 

السينما والمسرح والموسيقى. وقد 
ساهمت أعمال الشعراء والكتاب الذين 
تعاطفوا مع الثورة البلشفية، وساندوا 

الثورات االشتراكية في جميع أنحاء العالم 
من أمثال مكسيم غوركي، وماياكوفسكي، 
وناظم حكمت، وبابلو نيرودا، وغرامشي، 

ولوكاتش، وغيرهم، مساهمة كبيرة 
في إرساء أسس الواقعية االشتراكية 
في الثقافة العربية. وقد أبدع شعراء 

ومسرحيون، ومخرجون سينمائيون في 
أعمالهم، وهذا ما حدث مع محمود درويش 

وسميح القاسم في المرحلة األولى من 
مسيرتهما الشعرية، ويوسف شاهين في 
”باب الحديد“، وفي ”األرض“ على سبيل 

المثال ال الحصر.
أما في الكتابة الروائية فقد تجلى تأثير 
الواقعية االشتراكية في البعض من أعمال 
غسان كنفاني مثل ”رجال تحت الشمس“، 
و“أم سعد“، وعبدالرحمان الشرقاوي في 

”األرض“. 
لكن السوري حنا مينة كان األكثر 
إخالصا ووفاء للواقعية االشتراكية، 

واألشد تمسكا بها حتى أنه لم يقبل التخلي 
عنها أبدا. بأساليبها وبتقنياتها التي 

ابتكرها كبار مبدعيها، كتب مجمل أعماله، 
ُمبديا إعجابا خاصا بمكسيم غوركي 

وبروايته ”األم“ التي اكتشفها في بداية 
مسيرته األدبية لتظل حتى النهاية منارة 

فنية وأدبية مشعة. برحيله عن الدنيا، تكون 
الواقعية االشتراكية قد لفظت أنفاسها 

األخيرة في ثقافتنا العربية لتصبح شيئا 
من ماض ولى وانتهى.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

[ كيف تحضر فلسطين في رواية الشتات وما مدى مطابقة صورتها المتخيلة مع الواقع  [ رامي أبوشهاب يقرأ الماضي والمستقبل
ُيعد الشتات الفلســــــطيني، جّراء االحتالل الصهيوني، من أكبر جتارب الشتات املعاصر، 
وأشــــــده تعقيدا نظرا إلى تعداد الفلســــــطينيني الذين يعيشــــــون خارج فلسطني التاريخية، 
والرتباط هذا الشــــــتات مبعطى وجودي هوياتي، حيث ال يزال الشعب الفلسطيني يناضل 

من أجل حتقيق االعتراف به على مستوى الوجود.

الكتاب يفكك ســـردية الشـــتات 

الفلســـطيني مـــن خـــالل روايـــات 

األســـالف، إميـــل حبيبي، وغســـان 

كنفاني، وجبرا إبراهيم جبرا

 ◄

الناقد يســـعى إلى اختبار ســـردية 

الشتات الفلسطيني عبر الخطاب 

ما بعد الكولونيالي، المعني بنماذج 

من االرتحاالت الثقافية

 ◄

الشتات في المتخيل السردي العربي من األسالف إلى األحفاد

أكثر الهجرات ألما 

روائيو القائمة القصيرة



زكي الصدير
 

} صدرت مؤخرا عن دار أثر الســـعودية رواية 
”دميـــة الشـــيخ“ للروائيـــة الســـعودية ســـناء 
الغامـــدي ملقية من خاللهـــا الضوء على حقبة 
الرحـــالت العلمية فـــي الجزيـــرة العربية إلى 
اليمـــن التي كانـــت محكومـــة بالزيدية. وكيف 
كانت يوميات طالب العلم من جنسيات مختلفة 
وبلـــدان شـــتى، وما مـــدى تصالـــح أو تناحر 

المذاهب اإلسالمية خالل ذلك.

ذاكرة رجل

في ســـؤال اســـتفتاحي عن عنـــوان رواية 
”دمية الشيخ“ وما تحمل هذه الدمية من دالالت 
كان ينتظرهـــا القـــارئ في تفاصيـــل الرواية. 
تجيـــب الغامـــدي ”ال أعتقـــد أن هنـــاك تعريفا 
محددا للعنوان يؤطر اســـتخداماته ووظائفه، 
وجل األعمال الروائية الحديثة ال تجد عناوينها 

حاضرة في وصفها للبطل وال حتى 
للداللة على مكان أو زمان الرواية. 
تلك الهيمنة للعناوين المباشـــرة 
في رأيي انتهت، وأغلب الروائيين 
اآلن يعمـــدون إلى خلـــق عناوين 
جذابة باعثة للدهشة والغموض 
وتســـتطيع جـــذب القـــارئ عبر 
الموضوعاتية التي  صياغتهـــا 
يكون فيها العنـــوان إيحاء أو 
كنايـــة أو حتـــى عالقة مضادة 

مع األحداث“.
وتضيـــف ”بالنســـبة إلى 
أعمالـــي فإنني أحـــب كثيرا 
عناوينهـــا، والتـــي غالبا ما 

أصوغها بعد اكتمال فكرة الرواية الرئيســـية 
في ذهني، فأخرج بنص مواٍز أكون راضية عنه 
تمام الرضا، وال أحب تفســـير تلك العناوين أو 
تأويلها للقراء بعد ذلك، وهي ليســـت على تلك 
الدرجة الشديدة من الغموض، وحقيقة يعجبني 

تناول القارئ لها بالتساؤل والتأويل“.
وفي ما يخص فضاء الرواية الزمني تعود 
بنا الغامدي إلى تلك الحقبة من تاريخ الجزيرة 
العربيـــة في ما قبـــل النفط، والتـــي يعد ورقة 
كاشفة لواقعنا الراهن، حيث الحاضر المعيش 
محاصر بالسياســـي وبأمور أخرى ربما ترغم 
الروائـــي على االرتداد إلـــى الماضي هربا من 

أمور كثيرة على رأسها الرقيب بمعناه العام.

وفي هـــذا الشـــأن تؤكـــد الغامـــدي أن ما 
دفعهـــا إلى اختيـــار الكتابة عن هـــذه الحقبة 
زمنا لألحداث، هو سيكولوجية المتلقي، وفي 
رأيها أنه حينما ُتســـقط واقع القارئ وقضاياه 
علـــى مجتمع آخـــر أو على زمن آخـــر يكون له 
وقع خفيف، وفي نفس الوقت يستنهض رغبة 
المعرفـــة والفضـــول فـــي ذهنـــه ويتعامل هو 
بدوره مع قضيته المواراة بإنصاف وحيادية.

تقول الروائية ”كأن الزمن قناع إلخفاء حدة 
المكاشـــفة التي يعتمدها الكاتب في قضية ما، 
هذا جانب مهم، وكان الســـتخدام زمن مختلف 
عـــن زمن القارئ عـــدة عوامل حقيقـــة ال يمكن 
حصرهـــا، لكـــن ال أذكر من بينهـــا الخوف من 
الرقيب العام، ألنـــه حتى في القفز بين األزمنة 
على الكاتب أن يكون حذرا، فهناك نقاط انزالق 

ال تعبر به إلى شواطئ آمنة أبدا“.
اختارت الغامدي في رواية ”دمية الشـــيخ“ 
السرد بذاكرة رجل، وهذا االختيار هو امتحان 
حقيقـــي لقـــدرة الروائيـــة علـــى ســـبر أعماق 
شـــخصياتها مـــن الجنـــس اآلخـــر التي 
تحتاج إلـــى الدقة في الوصف، 
األفعال  بـــردود  العناية  وإلـــى 

المتخّيلة.
وعـــن هـــذا االختيـــار تقول 
”التحدث بلســـان رجل، وتقمص 
دوره والتفكير والتأمل بأســـلوبه 
الخـــاص يعتبـــر تحديـــا مثيـــرا 
بالنســـبة إلـــى كاتبـــة، ولكني لم 
أتعمد اختيار الســـرد بذاكرة رجل 
ألجـــل ذاك التحدي، األمر ببســـاطة 
أننـــي اخترت مـــا وجدته مناســـبا 
أكثر مع أهـــداف الرواية وأحداثها، 
بيـــن  السوســـيولوجية  فالتغيـــرات 
الفترتين الزمنيتين في الرواية كانت 
أكثـــر وضوحا في حياة الرجل وكان هو األوفر 
حظـــا في التعبير عنها. وهكذا أتت شـــخصية 
بنت لتكون محركا لألحداث، ودافعا ألن يســـرد 
عبدالرحمن ما فـــي ذاكرته إيجازا أو تفصيال، 
ولم أر أن األمر كان يحتاج إلى أن أنشئ عالقة 
عاطفية بينهما، فقليل من االهتمام والغموض 
كفيـــالن باندفـــاع عبدالرحمـــن وحرصه على 

االستمرار في السرد“.

الرواية والتوثيق

تـــرى الغامـــدي أن الكاتـــب يحتـــاج إلـــى 
التغيير حتى ال تتحول ممارســـاته إلى روتين 
ممّل، فالكتابـــة كغيرها من األعمال تحتاج إلى 
تطوير األدوات ودراســـة النتائـــج وتتبع األثر 
وقياسه، وحسب رأيها يصعب فعل ذلك بشكل 
سريع، وتعلل ذلك بأن اإلنتاج الروائي مرهون 
بالنشـــر لوصوله إلى المتلقي، وأيضا مرتبط 
بشكل كبير بالذائقة، المختلفة من قارئ آلخر.

تقـــول ”في كل األحوال ال بد من أن يتلمس 
الكاتـــب أثر أعمالـــه ويقرأ وقعهـــا طالما أنه 
مستمر في اإلنتاج والكتابة. ففي نفس الوقت 
الذي أخطـــط فيه لعملي القادم أســـتمع آلراء 
القراء والنقاد المتباينة، وأستفيد منها سواء 
مـــا يدفعني قدما أو ما يوقفني قليال لمراجعة 

أدائي“.
التاريخ بالنســـبة إلى الغامدي هو وسيلة 
زمنية لنقـــل أفكارها وأحيانـــا منتج للحدث، 
بمعنى أن تأتي األفكار ثم تبحث لها في ما بعد 
عن قوالـــب زمانية ومكانية وأحداث لعرضها، 
لكنها غير مكترثة بتوثيق التاريخ روائيا، وال 

تنظر إلى الفن الروائي بهذا الشكل.

تقول فـــي هذا الصدد ”ثمـــة اختالف بين 
التوثيق التاريخـــي والرواية التاريخية، قد ال 
يدركه القارئ فيظن أن األمر ســـّيان، ويظن أن 
الروائي أخذ من أحداث الماضي الموثقة ومن 
أفـــواه األجداد واآلباء ما ســـرده فـــي روايته، 
غير أن األمر مختلف تماما، وبالنســـبة إلى ما 
كتبته -وإن تشابهت أحداث عامة حقيقية مع 
قصتـــي- فإن أغلب مـــا ورد فيه هو من إطالق 
الخيال وملكة التفكيـــر، وأيضا بعد االنهماك 
ألشهر في قراءة كتب كثيرة من سير وروايات 
وتوثيقـــات في تاريخ اليمـــن والدويالت التي 
عاصرت تلـــك الفتـــرة وعصر الزيديـــة هناك 
وأثرهـــا السياســـي والفكـــري واالجتماعـــي 
ورحالت طالب العلم إلى جامع صنعاء وأينما 
وجـــدت رحالـــة غير عربـــي وثق شـــيئا لبالد 
العـــرب في تلك الفترة أخـــذت أفتش في كتبه 
عن الحجاز واليمن ومصر والسودان، كل ذلك 
في محاولة لتشـــرب مفـــردات البيئة والزمن، 
حتى إذا ما وضعت شـــخصياتي على مسرح 
العمل بدت أكثر إقناعا وتمكنا فأحوك حولها 

نسيج النص“.

وارد بدر السالم

} بحضـــور أكثر مـــن ثمانين روائيـــا وناقدا 
وإعالميـــا عراقيـــا تحتضـــن مدينـــة البصرة 
ملتقـــى الروايـــة الثالـــث الذي يحمل شـــعار 
”الروايـــة العراقيـــة.. الراهـــن والتحـــوالت“ 
ابتداء من الـ6 إلى غاية الـ9 من شـــهر سبتمبر 

الجاري.
 بالرغم من أن المدينة تعيش جوا 

كابوسيا بسبب سوء اإلدارة 
المحلية وشيوع الفساد 

وكارثة المياه المالحة 
والمسمومة والتظاهرات 

المستمرة منذ 
شهرين، إال أن اتحاد 

األدباء والكّتاب 
في المحافظة عزم 

على أن ينعقد 
الملتقى في موعده 

السنوي ليجمع نخبة 
الروائيين والنقاد 

واإلعالميين من الداخل 
العراقي حصريا من دون 
دعوة أدباء العراق الذين 

يقيمون في بلدان مختلفة، بسبب 
الضغوط المالية التي يعاني منها االتحاد، 

ولهذا تدخلت وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار كراٍع مع اتحاد األدباء والكّتاب 
(المركز) في تنظيم هذا الملتقى لتوفير 

أجواء أفضل لفعالياته وللمدعوين إليه، وهو 

مـــا أكده الدكتور ســـلمان كاصد رئيس اتحاد 
أدباء البصـــرة في أكثر من مناســـبة، تبريرا 
لعـــدم توســـيع الدعـــوات واقتصارهـــا على 
الداخل العراقي لســـهولة التنقل إلى حد كبير 
ومـــن دون أعباء مالية إضافية. إضافة إلى ما 
تشهده المدينة من انتفاضة تتوسع يوما بعد 

آخر.
ســـميت هذه الدورة بـ“دورة الروائي محمود 
جنداري“. وجنداري هو القاص الراحل الذي 
توفي إثر نوبة قلبية عام 1995 
بعـــد أن ُحكم عليه بالســـجن 
لمـــدة عشـــرين عامـــا بتهمة
التآمر على قلب نظام 
الحكم، لكن جنداري 
بقي سنتين في 
السجن وخرج 
بعدها مريضا ثم 
توفي في ظروف 
غامضة على 
فراشه في مدينة 

كركوك.
وتأتي تسمية 
الملتقـــى باســـمه تثمينا 
لـــدوره الريادي فـــي القصة 
العراقيـــة وروايتهـــا ونظيرا لما 
قدمـــه مـــن إســـهامات فنية في الســـرديات 
العراقيـــة عمومـــا. ولهـــذا ســـيكون مفتتـــح 
الملتقى هو جـــدول متكامل عن دوره الريادي 
واإلبداعي فـــي مجال الســـرديات القصصية 
والروائيـــة تحاضـــر فيـــه نخبـــة مـــن النقاد 

بشـــهادات ووثائق فنية عن إسهاماته الفعلية 
في تطوير األدب القصصي العراقي.

يناقـــش الملتقـــى ثالثة محـــاور فنية في 
الروايـــة العراقية إضافة إلى محـــور الراحل 
جنـــداري، وهي تتقصى الســـرديات الروائية 
العراقيـــة تاريخيـــا وواقعيا حينمـــا تتناول 
الرواية الَبْصرية بمالمحها العامة في اجتذاب 
الرواية النســـوية الَبْصرية كحالـــة فاعلة في 
مجمل اإلبداع العراقي من خالل تشـــخيصات 
نقديـــة، يقدمهـــا دارســـون ونقـــاد مـــن خالل 
شهادات روائية لبعض الروائيات الجديدات، 
فيمـــا ســـيكون المحـــور اآلخـــر عـــن الرواية 
النســـوية العراقية بشـــكل عام وما قّدمْته من 
رؤى فنية تالئم مرحلتها التي شهدت وتشهد 

انفجارات سردية واسعة النطاق.
ويكـــون محـــور ”الروايـــة العراقيـــة فـــي 
الخارج“ حاضرا في برنامج الملتقى بأســـماء 
المبدعيـــن العراقييـــن التي شـــاءت ظروفهم 
أن تكـــون الهجـــرة الطويلـــة أوطانـــا متفرقة 
لهم، لهذا ســـنتوقع أن تكون معاينة ”روايات 
الخـــارج“ من هـــذا الباب الجمالـــي، ومع هذا 
ضمن  المحـــور ســـتكون ”رواية القوميـــات“ 
اهتمامات الملتقى التي ستدرس هذه الظاهرة 
العراقيـــة التي اندرجت ضمن بـــاب الهويات 
القوميـــة التي يكتبها عراقيون أكراد وتركمان 
وإيزيديون، إضافة إلى ذلك يخصص الملتقى 
محورا للراحل مهدي عيســـى الصقر بعنوان 
”مهدي عيســـى الصقر.. روائيا“ ضمن تقسيم 
هـــذا المحـــور والنظر إلـــى ريادته الســـردية 

وإبداعاته الروائية المتميزة.

محـــور ”الروايـــة العراقية بعـــد التغيير“ 
ســـيكون لـــه النصيـــب األوفـــر فـــي الملتقى 
والدراســـات والمناقشـــات نظرا إلـــى أهميته 
التاريخيـــة أوال، وألن التغييـــر أظهر أســـماء 
جديـــدة في الســـرديات العراقية شـــكلت على 
نحٍو مـــا حضورهـــا اإلبداعي الذي ســـيكون 
بمثابـــة االنطالقة إلى جماليات هذه الروايات 
بما لها وعليها؛ وضمن هذا المحور ســـتكون 
بإشـــكالياتها التفسيرية  ”الرواية التاريخية“ 
قابلـــة ألن تكـــون في هـــذا المختبر الســـردي 
الذي قد تحسمه الدراسات والمناقشات كنوع 
نقـــدي يظهر دائما فـــي مثل هـــذه الملتقيات 

والمختبرات الفنية.
أما المحور األخير فهو ”األشكال المجاورة 
للنص/ رواية السيرة/ جامع النص/ الرواية 
ومثـــل  الدرامـــا“،  الســـيناريو/  الوثائقيـــة/ 
هـــذه العناوين قد تحتاج إلـــى أوقاٍت إضافية 
حينما ال يسعها الوقت، فهي عناوين عريضة 
تحتـــوي الكثير من االجتهـــادات في تناولها، 
وقـــد نتوقع أن يكون هذا المحـــور بفضاءاته 
الكثيرة ميدانا ممكنـــا لتقاطع وجهات النظر 

بما يضفي لمساٍت نقدية وإبداعية عليه.
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روائية سعودية تكتب بمخيلة إمرأة ولسان رجل

البصرة الثائرة تحتضن ملتقى الرواية الثالث

[ سناء الغامدي: في االنتقال بين األزمنة على الكاتب أن يكون شديد الحذر
ما زال املشهد الروائي السعودي يفتقر إلى األعمال الكاشفة عن وقائع تاريخية ومفاصل 
سوسيولوجية بني شعوب اجلزيرة العربية، وال سيما تلك املفاصل املرتبطة برحالت طالب 
العلم من بلد إلى آخر وما ميكن أن يؤرشــــــفه هذا البحث التاريخي واالجتماعي من رؤى 
وتوظيف للخيال يستطيع الروائي من خاللهما تشكيل عامله السردي. ”العرب“ توقفت مع 
الروائية السعودية سناء الغامدي في حوار حول روايتها األخيرة التي تناولت فيها إحدى 

هذه الرحالت.

الزمن قناع إلخفاء حدة المكاشفة بين الكاتب والقارئ

 مصر} للكاتب 
ّ
صدر عن دار بتانة للنشـــر بالقاهـــرة كتاب بعنوان {حكايات أهل املغنـــى في بر

املصري مؤمن املحمدي.

صـــدرت أخيـــرا عـــن دار كلمـــات للنشـــر بالشـــارقة الســـيرة الروائيـــة للموســـيقار الروســـي 

شوستاكوفيتش من تأليف جوليان بارنز وترجمة عهود املخيني.

الرواية تعـــود بنا إلى تلـــك الحقبة 

من تاريخ الجزيرة العربية في ما قبل 

 ورقة كاشـــفة 
ّ

النفـــط، والتي تعد

لواقعنا الراهن

 ◄

الروائييـــن  الملتقـــى يجمـــع نخبـــة 

والنقـــاد واإلعالمييـــن مـــن العراق 

لمناقشـــة أهم القضايـــا المتعلقة 

بالرواية العراقية اليوم

 ◄

الكاتـــب يحتاج إلـــى التغيير حتى ال 

 ،
ّ

تتحول ممارســـاته إلى روتين ممل

األعمـــال  مـــن  فالكتابـــة كغيرهـــا 

تحتاج إلى تطوير

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

رواية أبطالها أدباء
} ميالنو (إيطاليا) – أصدرت دار المتوســــط 
بإيطاليــــا الرواية الجديدة للكاتب والشــــاعر 
والمترجم المغربي محمود عبدالغني بعنوان 
«معجــــم طنجــــة»، وهــــي روايــــة تســــتحضر 
شــــخصيات عالميــــة ومشــــهورة فــــي األدب 
والثقافة، عاشــــت في طنجة خــــالل ثالثينات 

القرن الماضي.
في رواية «ُمعجــــم طنجة» يأخذنا محمود 
عبدالغنــــي لمعايشــــة وتذوق أجــــواء حالمة 
يؤثثهــــا عظمــــاء كتبــــوا أعمالهــــم الروائية 
والمســــرحية في مدينة طنجة، والتي ألهمت 
كبار الكتاب بمعمارهــــا الكولونيالي وأزقتها 
الضيقة ذات الطابع األندلســــي والمتوسطي، 
هــــؤالء قدمــــوا مــــن قــــارات بعيــــدة وبلــــدان 
تأكلها نيران الحــــرب ليعانقوا فضاء طنجة، 

ويستظلوا سماءها 
ويعاشروا بسطاءها، 
من هؤالء المسرحي 

األميركي الشهير 
تينسي وليامز وبول 

بولز ورفيقته جين 
بولز والكاتبة 
جيرترود 

ستاين ووليامز 
بوروز 

وغيسنبورغ 
وترومان كابوت 

وغيرهم.

} الحديث عن غموض الشعر الحديث وما 
نجم عنه من تراجع في مستويات القراءة، 

لم يرافقه حديث عن صعوبة تلقي النقد 
الحديث بعد الفورة التي شهدها هذا النقد، 

منذ ستينيات القرن الماضي، السيما بعد 
ظهور مناهج البنيوية والتفكيك، في سياق 

التحوالت التي نجمت عن العالقة بين 
النقد والعلوم االجتماعية والسياسة وعلم 

النفس واألنثربولوجيا والفلسفة.
هذا التطور الذي بلغته هذه 

النظريات جعل أغلب المشتغلين بها من 
فئة األكاديميين، ولذلك تزداد إشكالية 
القراءة مع هذا النقد بسبب صرامته 
المنهجية والتزام نقاده بحرفيته، في 

حين أن تلقي النقد اآلخر على الرغم من 
مرونته المنهجية، يظل يصطدم بإشكالية 

المصطلح والمرجعيات الفكرية، التي 
يحيل عليها. إن هذا التطور في عالقة النقد 

بالفلسفة والعلوم استدعت وجود قارئ 
نخبوي أو على معرفة جيدة بهذه المناهج، 

لكي يستوعب مفاهيمها، وأساليبها 
اإلجرائية في تحليل وقراءة النصوص 

األدبية.
لقد فرض هذا التطور المستمر 

للنظريات النقدية قارئا نخبويا، على غرار 
ما فرضه تطور الشعر الحديث، حيث 

تتقاطع التجربتان على صعيد اللغة، التي 
أصبحت تحتاج إلى قارئ خاص، خاصة 

بعد أن انتقل النقد من السؤال عن ما يقوله 
النص، إلى السؤال عن الطريقة التي يقول 

بها ذلك.
إن هذا التغّير المضطرد في لغة 

النقد وعالقته بالنص قد انعكس سلبا 
على عملية تلقيه، ويمكن أن نلحظ ذلك 
في محدودية عدد قراء هذا النقد نظريا 

وتطبيقيا، من خارج الحقل األكاديمي 
والكّتاب المعنيين بهذه الدراسات. لذلك 
كان طبيعيا أن تتحول الممارسة النقدية 

إلى اختصاص حتى على صعيد هذه 
المناهج نظرا إلى كثرتها وتعدد تياراتها.

إن هذا التطور لم يقتصر أثره على 
عملية تلقي النقد وحسب، بل تجاوزه 

إلى مشكلة قراءة النص األدبي نفسه في 
ضوء تعدد مرجعياته التي ينطلق منها في 

مقاربة النص. وهكذا لم تعد هناك قراءة 
واحدة، بل قراءات كثيرة، استدعت وجود 

قّراء كثيرين وفقا الختيارات الناقد أو 
الكاتب والمهتم بالدراسات النقدية.

وكما هو حال قارئ الشعر أصبح لكل 
منهج من هذه المناهج قارئها الخاص، 

الذي يجد في هذا المنهج أو ذلك ضالته، 
في فهم النص واكتشاف عناصر الجمال 

والقوة فيه. لكن الغريب أن هذا التعدد 
والتنوع في المناهج النقدية قد لبى حاجة 

قارئ النقد المتنوع، لكنه لم يستطع أن 
يحسم قضية النص، وكيفية تشكله إضافة 
إلى قيمته الجمالية، ال ألن النص ذو بنية 

مخاتلة تمنع ذلك، بل ألن زوايا الرؤية 
المنهجية إلى النص وتشريحه تختلف من 

منهج إلى آخر.

مفيد نجم
كاتب سوري
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 مختلفة، بسبب 
التي يعاني منها االتحاد، 

ســـميت هذه الدورة بـ“دورة ال
جنداري“. وجنداري هو القاص
توفي إثر نوبة
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لـــدوره الرياد
العراقيـــة وروايته
قدمـــه مـــن إســـهامات فنية



إلهام رحيم

} القاهــرة – يشـــاهد عشـــاق الفن الســـابع 
حاليا الممثل المصـــري عمرو عبدالجليل في 
البلطجي في  شـــخصية المعلم ”خرطـــوش“ 
فيلـــم ”ســـوق الجمعة“، وهو واحـــد من أكبر 
األسواق الشعبية في القاهرة، يفرض سطوته 
علـــى الجميع  ويمارس كل ما هو غير قانوني 

من أجل المال.
وينغمس العمل في تفاصيل واقع الطبقات 
الدنيا في مصر، ويســـتعرض جزءا من عوالم 
المهمشين برؤية ســـينمائية، فيها الكثير من 

الكوميديا، رغم قتامة الفكرة.
ويفســـر عمرو عبدالجليل ذلك لـ“العرب“، 
قائـــال ”الناس فـــي مصر في لحظـــة مهمومة 
ألسباب متعددة، والصدق يقتضي أن نعرض 
مشـــاكلهم بكل أمانة، مع مزجها بالكوميديا، 
لعلنـــا نتمكن من إضافة لمســـة ســـعادة على 
أيامهم، وهو فكر ســـينمائي يحسب للمؤلفين 
محمـــد الطحـــاوي وأحمـــد عـــادل ســـلطان 
والمخـــرج ســـامح عبدالعزيـــز، ثالـــوث فيلم 

’سوق الجمعة'“.
ويشـــرح وجهة نظره عن مسؤولية مؤلف 
ومخـــرج أي عمل عنه بصـــورة كاملة، ويقول 
”أســـتمتع عندمـــا يعـــرض علّي نص أشـــعر 
أن كاتبـــه ومخرجـــه اســـتجمعا كل قواهمـــا 

وقدراتهمـــا فيه، لذا ألتـــزم بكل ما 
يكتب ومـــا يوافق رؤيـــة المخرج، 
إّال أن هذا ال يعنـــي أنني في أوقات 
أخرى أكون في حاجـــة للخروج عن 
النص أو اإلضافة إليه، بعد مناقشـــة 
اآلراء  وتبـــادل  والكاتـــب  المخـــرج 

معهما“.

اإلبداع والورق

يشـــير عبدالجليـــل إلـــى أنـــه مـــن 
المؤلفـــون  يحظـــى  أن  الضـــروري 
والمخرجـــون باالحترام الـــالزم للطريقة 
التـــي يديـــرون بهـــا العمـــل، ألن اإلبداع 
مرتبط بالورق (المضمون) والمخرج، ألنه 
في عالـــم الفن ليس أكثر مـــن ممثل يؤدي 

أفضل ما لديه في كل دور.
وبـــرع عبدالجليـــل بالفعـــل فـــي رمضان 
الماضي في دور ”الرّيس حربي“، تاجر اآلثار 
الدمـــوي في مسلســـل ”طايع“، وهـــو الذي ال 
يحب أحدا في هذه الدنيا إّال أبناءه الخمسة، 

وحّقق في هذا العمل نجاحا الفتا.
ويوضـــح لـ“العرب“ ”في مسلســـل ’طايع’ 
الورق كان غنيا جدا بالمشـــاعر واألحاسيس 
واألفكار، والمخرج عمرو سالمة كان رائعا في 
توجيهاتـــه ورؤيته للعمـــل وكنت مطيعا جدا 
معـــه، وقلت له منذ اللحظة األولى ’إنني أمانة 
في يديك، ودخلت التصوير دون أن أقرأ العمل 

كامال'“.
ويؤكـــد أنـــه مدين بشـــكر عميـــق لعمرو 
ســـالمة، ألنه رآه في مكان فني لم يره أحد فيه 
من قبـــل، و“أي مخرج غيره لـــم يكن ليعرض 
علّي دور حربي البعيـــد تماما عن الكوميديا، 
لذا ممتن جدا ألنه تصّورني في هذا الدور من 

البداية“.
ومن متابعة أداء عبدالجليل في شخصية 
”الرّيـــس حربـــي“ تبدو عليه مالمـــح واضحة 

للمدرســـة الفنية األولى التي تعلم فيها، وهي 
مدرسة المخرج الراحل يوسف شاهين والذي 
قـــّدم معه ثالثـــة أفالم، هي ”إســـكندرية كمان 

وكمان“ و“المهاجر“ و“هي فوضى“.
وتألـــق عمرو عبدالجليل فـــي التعبير عن 
معظم المشـــاهد بالعين، وهي وسيلة التعبير 
المفضلة لدى شاهين، ويقول عنه عبدالجليل 
”أول مخـــرج عملـــت معـــه وكل مـــا فـــي الفن 
تعلمته منه، وما استقيته من تعليم معه يظهر 
في جميع أعمالـــي بصور مختلفة، ورأيته في 
عيني ’الرّيس حربي‘ وأنا أشاهد العمل وليس 
خالل التمثيـــل، ألن هذه األمور تخرج تلقائية 
دون ترتيـــب، وهـــذا العمـــالق كان وســـيظل 

مدرستي األهم“.

خطوتان إلى األمام 

”ســـوق الجمعـــة“ فيلـــم ثقيل فنيا ســـبقه 
مسلسل ناجح للغاية فنيا وجماهيريا ”طايع“، 
عمالن رأى الكثيرون أنهما يمثالن بداية جديدة 
مـــن بدايات متعددة خاضها عمرو عبدالجليل 
الذي صادفه عدم توفيق كبير لسنوات طويلة 
بعد عرض فيلم ”إسكندرية كمان وكمان“، ولم 
يتح له دور هام يمثل خطوة دافعة بعد البداية 
القوية، لكنه لم ييأس من مواصلة المحاوالت.

وأتيحت لعبدالجليل في العام 2007 بداية 
جديدة مـــع المخرج خالد يوســـف، الذي كان 
أول من وثـــق في قدراتـــه الكوميدية، ومنحه 
الفرصـــة لتقديمهـــا بمفرداتهـــا المتميزة في 
أفـــالم ”حيـــن ميســـرة“ و“دكان شـــحاته“ ثم 
”كلمني شـــكرا“، وتالهم فيلما ”صرخة نملة“ 
ثم ”سعيد كالكيت“، واألخيران لم يجدا صدى 

سينمائيا كبيرا.
ورغـــم التراجـــع خطوات إلـــى الخلف مع 
هذيـــن الفيلمين ثم العـــودة القوية مع أحدث 
عملين لـــه، فإن عمرو ينفي امتالكه مشـــاريع 
لخطـــوات فنية تاليـــة، ويؤكـــد لـ“العرب“ ”ال 
أملك رفاهية التخطيـــط أو الحلم بعمل معين 
وغير منشغل من األساس بهذه األمور، فعندما 
ال أعمل ال أفكر في أي شـــيء، طالما ليس لدّي 

عرض فعلي بشـــأنه، وأفضل أن أحلم بالمتاح 
من األدوار، ألنني باســـتمرار أنتظر ما يعرض 
علّي وال أســـعى وراء أحـــد، والحمد لله ُأطلب 
للعمـــل على أســـاس حرفيتـــي وطريقة أدائي 

وهذا يرضيني فنيا“.
ويضيـــف بنبرة حماســـية ”أجـــري داخل 
الـــدور وليـــس وراءه، األمر الـــذي لم يظلمني 
فنيـــا كما يتصّور البعض، فميزة أن يختارني 
مخـــرج بنـــاء على شـــغلي وليـــس باعتباري 
صديقه أو دمي خفيف على قلبه، هو ما يمكن 

أن يقلل ثقتي في نفسي وموهبتي“.
ويســـتطرد في أفكاره الفنية واإلنســـانية 
شـــديدة الخصوصية، متطرقا إلمكانية لحاقه 
بقطار البطـــوالت التلفزيونية المطلقة والتي 
سبقه فيها النجمان ياسر جالل وطارق لطفي، 
ال سيما وأن فرصة البطولة أتيحت له أكثر من 

مرة سينمائيا.
ويشـــّدد عمـــرو لـ“العـــرب“، علـــى أنـــه ال 
يؤمـــن بهذه المســـميات، وليـــس معنيا بمن 
يطلقوهـــا، فالبطولة في أي عمل فني للجميع، 
مـــن صاحب أكبـــر دور إلى صاحب المشـــهد 
الواحـــد فيه، ويقـــول ”نحن أمام الشاشـــات 
نمثـــل فريقا جماعيـــا كل في مركـــزه، وعلينا 
االجتهـــاد والتجويد واإلتقان ليكون كل ممثل 
هو الشـــخصية المكتوبة وليس مجرد شـــبيه 

لها“.
ووسط عالم ســـينمائي ُتقدر قيمة النجوم 
داخلـــه باإليـــرادات التـــي تجلبهـــا أعمالهم، 
يظـــل عمرو فـــي المنطقـــة الرماديـــة التي ال 
تضعه في المقّدمة، لكن تســـمح له باالستمرار 
وتقديم أعمال ذات ميزانيات متوســـطة تغطي 
تكاليفهـــا، وعرضهـــا تلفزيونيـــا قـــد يحّقق 

الصدى الجماهيري الذي تفقده في السينما.
وهنـــا يقول عبدالجليـــل ”كثيرون 
يعتبـــرون العائدات المادية الوســـيلة 
الوحيـــدة لتقييـــم أي فنـــان، لكنني ال 
أعتبرها كذلـــك، ألن نجاح العمل الفني 
مرتبط بعرضه في التلفزيون بعيدا عن 
دعاية السينما والمنافسات واإليرادات، 
ويأتـــي العمـــل للمشـــاهدين مجانا في 
بيوتهم وفي أيديهم الريموت، فإذا بّدلوا 
القنـــاة المعروض عليها يكون قد فشـــل، 
خاصة عنـــد عرضـــه لثاني مـــرة، فالمرة 
األولـــى تكون المتابعة بها شـــغف لمعرفة 
المضمون، وفي الثانية يكون االســـتمتاع، 
وإذا وجدوا ما يمتعهم فقد كتبت له شهادة 

حياة فنية“.
وال يكترث عمـــرو بمتابعة الحركة الفنية 
عن كثب، ويكتفي بإمتاع نفســـه كمشاهد مع 
أعمال األبيض واألسود القديمة التي يعشقها، 
وال يؤرقـــه أن يصبـــح عنصـــرا فاعـــال فـــي 
المهرجانات والمحافل الفنية، وال يستســـيغ 
التنافس بأي صورة مـــع زمالئه، ويعتبر ذلك 
مضيعة للوقـــت، ويرى أن تركيـــزه على ذاته 

أجدى.
وعن مصادر ثقافته ووسائل تطوير نفسه 
كممثل، قال لـ“العرب“ ”أهم ما في حياة الممثل 
أن يلتصق بمجتمعه وشـــخوصه ويســـتطيع 
تجسيدهم على الشاشة بوعي وصدق، ويأتي 
الصـــدق تلقائيا مـــن هضم الشـــخصية بعد 
دراسة تفاصيلها وأبعادها والوصول ألبسط 
الطرق للتعبير عنها، والعثور على مفاتيحها 
الدرامية، سواء كانت كوميديا أو تراجيديا“.

وفي نظـــر عمرو عبدالجليـــل أن أجمل ما 
يمكن أن يحصـــده الفنان هو حـــب الناس له 
وألعماله، فهـــذه هي النجومية الحقيقية التي 
تجعله يشـــعر أنه يسير في الطريق الصحيح 
الذي يذهب فيه لألستوديوهات عندما ُيطلب، 
ثم يعود لبيته حتـــى تأتيه عروض أخرى وال 

يشغله متى تأتي، فهو يترك كل شيء لله.

} لــوس أنجلس – يؤكد فيلـــم ”ورق النعناع“، 
بطولة النجمة جنيفر غارنر، والذي ينتمي إلى 
نوعية األكشن، قوة الحضور التي باتت تعرفها 
المرأة- البطلة في الســـينما الهوليوودية هذا 
العام، وهو يدور حول قصة انتقام تتحول فيها 

النجمة الرومانسية إلى آلة قتل.
وكنـــوع من قبول التحـــدي، وافقت النجمة 
ذات الـ46 عاما على قبول دور يحتاج مواصفات 
بدنيـــة خاصة ولياقة عاليـــة، فضال عن األبعاد 

النفسية والدرامية للشخصية.
وتجسد الممثلة دور ريلي نورث، أم وزوجة، 
تعاني من مأساة فقد زوجها وابنتها الصغيرة، 
اللذين لقيا مصرعهما رميا بالرصاص على يد 
واحدة من أشرس عصابات تهريب المخدرات، 
فتقـــّرر نـــورث الرحيـــل هربـــا مـــن الذكريات 
المؤلمة، خاصة بعد فشل المنظومة القضائية 

الفاسدة في تحقيق العدالة ألسرتها.
والخطـــوة التالية، كما هو معروف في هذه 
النوعية من ســـيناريوهات الدراما المأســـوية، 
تضطـــر البطلة لالختفاء لفترة، تكون هدنة لها 
لالســـتعداد للعـــودة وتنفيذ مخطـــط االنتقام، 
حيث تتحّول الضحية الوديعة إلى آلة قتل في 

منتهى القسوة.
ومـــن أجـــل تقديم الـــدور بصـــورة مقنعة، 
خضعـــت النجمة إلى تدريبـــات عنيفة ومكثفة 
الستعادة لياقتها، والهيئة الجذابة التي كانت 
عليها حينما انطلقت في مشـــوار الشـــهرة عام 
2001، وفقـــا لما أعلنته فـــي أبريل الماضي في 

.CinemaCon مقابلة على موقع
كمـــا تحدثت غارنـــر عن تجربتهـــا، مؤكدة 
أن عملها مع مخرج مثل بيير موريل ســـاعدها 
كثيـــرا على تقديـــم الـــدور، خاصـــة وأنه كان 
المخرج الذي ســـاعد النجم ليام نيســـن، على 
اســـتعادة نجوميته في عالم األكشـــن بعد سن 

الستين، من خالل سلسلة ”المخطوفة“.
وأضافـــت أيضـــا أن انخراطهـــا فـــي هذا 
روتينهـــا  تغيـــر  جعلهـــا  الفنـــي،  المشـــروع 
الرياضـــي، إلـــى درجـــة مضاعفـــة التدريبات، 
تحت إشـــراف أكثر من مدرب متخصص، وذلك 
في إطار ســـعيها لتكون في كامل لياقتها أثناء 

تصوير العمل.
ولهـــذا، قامـــت بمشـــاركة شـــريط مصّور 
على مواقـــع التواصل االجتماعي يســـتعرض 
تدريباتهـــا في صالـــة ألعاب رياضيـــة ملحقة 
بمنزلهـــا، وهـــي تمـــارس رياضـــة المالكمـــة 
والفنون القتالية، والتي كانت ضرورية وهامة 

لكي تتمكن من تأدية شخصية نورث.
وقالـــت إنها تحمســـت كثيرا للســـيناريو 
وتعاطفـــت مـــع البطلـــة لمأســـاة فقـــد ابنتها 
وزوجهـــا، ونضالها من أجل تحقيـــق العدالة، 

وتؤكد أن ”األبناء هم أفضل ثروة، قمت بالدور 
لتعاطفـــي مـــع األم التـــي تســـعى لالنتقام من 
قتلة ابنتها، وهذا دفعني لكي أســـتعد بالشكل 

المالئم من أجل تحقيق العدالة“.
وأضافت ”كنت مســـتعدة للعـــودة من أجل 
تقديم أفالم أكشـــن“، خاصة بعد المشاركة في 
المسلســـل التلفزيوني  أعمـــال مثل ”أليـــاس“ 
الـــذي كانـــت تجســـد فيه شـــخصية ســـيدني 
بريســـتو، المحققـــة في المخابـــرات المركزية 
األميركيـــة ســـي.آي.أي، موضحـــة أن التحدي 
الذي يفرضه هذا الفيلـــم هو مواجهة الموقف 
من منظور دراماتيكي، وليس مجرد االستعداد 

البدني واللياقة.
مضيفـــة ”وقد أفادتنـــي خبـــرة العمل مع 
مخـــرج مثل بيير موريل، الســـتيعابه أن يكون 
البعـــد الدرامي على نفـــس الدرجة من األهمية 
بالنســـبة لالســـتعداد البدني، وعلى الرغم من 
أنني قّدمت أفالم حركـــة في الماضي، إّال أنني 
أعتقد أن هذا أكثر عمـــل تمكنت فيه من المزج 

بين الدراما واألكشن في نفس الوقت“.
وال شـــك أن غارنـــر تمّر بمرحلـــة مهمة في 
مســـيرتها الفنية تشهد تألقا ملحوظا ونضجا 
إيجابيا، ويعتبر هذا العمل أول بطولة لها منذ 
فترة، بعد المشكالت الشخصية التي مرت بها 
والتـــي أدت إلى انفصالها عن النجم الشـــهير 

بن إفليك، ومؤشـــرا قويا على 
تعافيهـــا مـــن هـــذه األزمة، 
خاصة وأنهـــا تحت ضغط 
اإلعالم، كانت قد اضطرت 
األضواء  عـــن  لالبتعـــاد 
اســـتعادة  حيـــن  إلـــى 

حياتها الطبيعية.
ولكنها تعود 

اآلن أكثر قوة، 
حيث تلعب 

بطولة 
مسلسل 

تلفزيوني 
ناجح 

ألول مرة منذ 
سنوات، بالتعاون 

مع شبكة هامة 
 “HBO” مثل

تجسد فيه دور 
زوجة عصبية 

متسلطة، 
تعد حفل 

عيد ميالد 
خاص جدا 

لزوجها.

} فينيســيا (إيطاليــا) – فـــي العـــام 1819، تـــم 
حشد القوات وانتزاع الســـيوف من أغمادها 
ضـــد احتجاج نادى بالديمقراطية في شـــمال 

إنكلترا، مّما أسفر عن سقوط ما 
يربو على عشـــرة قتلى وإصابة 
المئات فـــي حدث تاريخي على 
طريق الكفاح لمنح الشعب حق 

التصويت.
ولـــم تكـــن هنـــاك بالطبع 
الحدث  لتســـجيل  كاميـــرات 
آنـــذاك، لكـــن صحافيين في 
مكان االشتباكات في ساحة 
ســـان بيتـــرز فيلـــد بمدينة 
مانشســـتر شـــبهوا الدمار 
الشهيرة  ووترلوو  بمعركة 
بهزيمـــة  انتهـــت  التـــي 
الفرنســـي  اإلمبراطـــور 
قبل  بونابرت  نابوليـــون 
بأربـــع  األحـــداث  تلـــك 

ســـنوات، لذا أطلقـــوا عليها اســـم 
مذبحة بيترلوو.

ويعيد المخرج البريطاني مايك لي ســـرد 
مـــا حدث في مانشســـتر فـــي فيلمـــه الجديد 
”بيترلـــوو“ بعـــد أن دخـــل معتـــرك الســـينما 

التاريخية بفيلم ”السيد تيرنر“ عام 2014.

فينيســــيا  مهرجــــان  خــــالل  لــــي  وقــــال 
الســــينمائي إن ”فيلم بيترلــــوو وثيق الصلة 
بالعالم اليوم“، وأضاف ”الديمقراطية شــــيء 
مهــــم وجيــــد وندرك فــــي ضوء ما حــــدث في 
بريطانيــــا ومــــا حدث فــــي الواليات 
المتحــــدة أن الديمقراطية 
إلــــى  تقودنــــا  أن  يمكــــن 

االتجاه الخاطئ“.
الفيلم  ويستعرض 
فــــي  األحــــداث  إرهاصــــات 
مانشستر بما في ذلك معاناة 
عمال مصانع القطن من تدني 
األجور وارتفاع أسعار السلع 
أصحاب  وارتيــــاح  الغذائيــــة 

األراضي والمصانع لهذا.
ويقول لــــي ”أردت أن أربط 
بشــــكل مــــا بيــــن ما حــــدث وما 
يحدث اآلن وأظهــــر أن األحداث 
ليســــت بعيدة كل هــــذا البعد في 
التاريخ، فعــــام 1819 كان قبل أقل 

قرن  على والدة أبي وأمي“.مــــن 
و“بيترلــــوو“ مــــن بين 21 فيلمــــا تتنافس 
علــــى جائــــزة األســــد الذهبــــي فــــي مهرجان 
البندقية الذي يختتم في الثامن من ســــبتمبر 

الجاري.

سينما

يســــــير املمثل املصري عمرو عبداجلليل في طريقه الفني، بعيدا عن الطموحات واألحالم 
والشــــــغف بالنجومية والشهرة واملنافســــــة والبطوالت والعالقات التي يسعى إليها أغلب 
جنوم الفن، ويعتمد فقط على قدرته في التمثيل بإتقان، في هذا الطريق امتنع عن السير 
ــــــة ليتمكن من فك طالســــــمها والتعبير عن  ــــــف الفــــــرص واألدوار، وقّرر التحرك بحري خل

مكنوناتها بإجادة وسالسة وإقناع.

ــــــدو أن 2018 هو عام فرض املرأة بصمتها وصوتهــــــا على هوليوود، العالم الذي لطاملا  يب
ســــــيطر عليه الرجال، وهــــــو ما يتضح من خــــــالل عناوين األفالم مــــــن مختلف األمناط: 
ــــــي لعبت بطولتها وأخرجتها  الكوميدي، الدراما، العاطفي، وحتى الرعب واألكشــــــن، الت
نســــــاء، في إشارة قوية إلى الثقة التي تزايدت لدى كبرى أستوديوهات هوليوود في قدرة 

املرأة على حتمل مسؤولية مشروعات سينمائية ضخمة.

{ورق النعناع}.. فيلم يؤكد سطوة فنان مصري يجيد اللعب في المنطقة الرمادية

المرأة على سينما هوليوود في 2018

{بيترلوو}.. أحداث دامية من التاريخ 

البريطاني تعرض في فينيسيا

[ عمرو عبدالجليل: الصدق يقتضي نقل الواقع كما هو
[ ال أتابع األعمال الجديدة وال أملك خططا مستقبلية

ممثل يتقن التراجيديا كما الكوميديا
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يشـــارك الفنان إياد نصار في بطولة فيلم {املمر} للمخرج شـــريف عرفة، ومن املقرر أن يجسد 

النجم األردني دور ضابط إسرائيلي خالل أحداث الفيلم.

ــــأت الفنانة الســــورية كندة علوش الفيلم الســــوري {يــــوم أضعت ظلي} ومخرجته ســــؤدد 
ّ
هن

كعدان، بمناسبة مشاركته حاليا في مهرجان فينيسيا السينمائي الـ75، متمنية له النجاح.

النجمة األميركية جنيفر غارنر 

خضعت إلى تدريبات عنيفة ومكثفة 

الستعادة لياقتها، من أجل تقديم 

دورها الحركي بصورة مقنعة

e

فيلم {ســـوق الجمعة} ومسلســـل 

{طايـــع} يمثـــالن بدايـــة جديـــدة 

يحالفـــه  لـــم  الـــذي  لعبدالجليـــل 

التوفيق لسنوات طوال

e

هير جم ن ه ى إ ي و
بن إفليك، ومؤشـــرا قويا على 

تعافيهـــا مـــن هـــذه األزمة، 
خاصة وأنهـــا تحت ضغط
إلعالم، كانت قد اضطرت 
األضواء عـــن  البتعـــاد 
اســـتعادة حيـــن  لـــى 

حياتها الطبيعية.
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} أبوظبي - يأتي برنامج المدارس اإلماراتية 
المطّورة ليؤكد التمشي الراسخ الذي تسير فيه 
دولة اإلمـــارات لدعم قطاع التعليم والذهاب به 
بعيدا في إطار من التطوير المهيكل والمعتمد 

على أرقى التجهيزات الحديثة والمبتكرة.
وتراعـــي الخطـــط المعتمـــدة لتطوير هذه 
المـــدارس توفيـــر متطلبـــات عمليـــات التعلم 
والتعليم ضمن بيئة تربوية قوامها التنافسية 
تشـــجع الطلبة على تنمية حّس االبتكار لديهم 
وتضيف بعدا آخر لمفهوم المنشـــأة المدرسية 
بعيدا عن المفهوم التقليدي، إذ تتيح المدارس 
المطّورة إمكانية استخدامها إلى جانب الطلبة 
من قبل أفراد المجتمع واالستفادة من مرافقها.

وبلغ عدد المدارس المطـــّورة في اإلمارات 
75 مدرســـة منها 40 مدرسة انتهت الوزارة من 
أعمال التطوير فيها العام الدراســـي الماضي، 
فيما تســـتعد 35 مدرســـة أخـــرى لدخول حيز 

الخدمة الفعلية خالل العام الدراسي المقبل.
وقـــال عبدالرحمن الحمـــادي، وكيل وزارة 
التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، 
إن الـــوزارة تحرص في خططهـــا على تحقيق 
االستقرار في البيئة المدرسية بكافة مكوناتها 
وأولت اهتماما بالغا بتهيئة البيئة المدرســـية 
علـــى الصعيد اإلنشـــائي بجميـــع المتطلبات 
الكفيلة بمواكبة مجمل خطط التطوير الحاصلة 

ضمن المدرسة اإلماراتية.
وأوضـــح أن خطـــط التطوير التي تشـــرع 
فيهـــا وزارة التربيـــة والتعليم عنـــد نهاية كل 
عام دراســـي تأتي وفقا لدراسة تفصيلية تقوم 
بهـــا الجهات المعنية بالـــوزارة وبالتعاون مع 

جهات حكومية أخرى مختصة تراعي التوزيع 
الجغرافي للمدارس في الدولة وتحدد أولويات 
تطويرها وفقا ألعلـــى المعايير المتبعة، وذلك 
بما يخـــدم توجهات الوزارة الرامية إلى توفير 
بيئة مدرســـية تســـاعد الطلبة علـــى االندماج 
والتفاعـــل اإليجابـــي مـــع مختلـــف مكونـــات 

المجتمع المدرسي.
وعكفـــت الـــوزارة علـــى تطوير المنشـــآت 
التعليمية التي يقـــل عمرها عن 15 عاما بواقع 
3 مدارس فـــي أبوظبي و7 مـــدارس في منطقة 
العين و22 مدرسة في دبي والمناطق الشمالية 
و3 ريـــاض أطفـــال فـــي المناطـــق الشـــمالية 
بإجمالي 35 مدرسة، وذلك في إطار سعي وزارة 
التربيـــة والتعليم لخلـــق بيئـــة تعليمية آمنة 

ومحفزة وجاذبة للطلبة.
وحرصـــت وزارة التربيـــة أيضـــا على أن 
تشمل خطة التطوير جميع عناصر المبنى من 
الناحيـــة المعمارية والميكانيكية والكهربائية 
والصحيـــة وراعـــت كذلك توجهـــات الحكومة 
االتحادية الخاصة بتطبيق معايير االستدامة 
والمبانـــي الخضـــراء. إذ اشـــتملت معاييـــر 
التطويـــر علـــى عـــدة عناصـــر منهـــا تطوير 
بهو االســـتقبال والمدخل الرئيســـي وتطوير 
الواجهـــات المعماريـــة واألســـوار الخارجية 
والغـــرف اإلداريـــة والفصول واالســـتفادة من 
المســـاحات وإعادة توزيعها، فضال عن إنشاء 
مكتبـــة مجتمعيـــة تخدم أفـــراد المجتمع، كما 
عملـــت علـــى تطويـــر المختبـــرات والمرافق 
المدرســـية وإغالق جميع الممـــرات وتكييفها 
والمناطـــق  الطبيعيـــة  المناظـــر  وتطويـــر 

الخضراء.
وتكرس المـــدارس المطّورة بما اشـــتملت 
عليه من مرافق حديثة نظاما تعليميا تشاركيا 
وتنافســـيا يمكن الطلبة من اكتســـاب المعرفة 
وتبـــادل المعـــارف ونهلها مـــن المعلمين وفق 
أطر علمية تضمن نجاح عمليات التعلم وتعزز 
مهارات القرن الحادي والعشـــرين لدى الطلبة 

في إطار مـــن المحافظة علـــى الهوّية الوطنية 
ومفرداتهـــا الحاضـــرة فـــي أروقـــة المدارس 
المطّورة. وأضافت الوزارة مختبرات الروبوت 
والتصنيع والتصميـــم والتكنولوجيا والعلوم 
الصحية في مدارس تطوير الحلقة الثالثة إلى 
جانـــب تجديدها لمختبرات العلـــوم والفيزياء 

والكيمياء والكمبيوتر.
وكان المهنـــدس ماجـــد الشامســـي، مدير 
إدارة المنشـــآت في وزارة التربية والتعليم، قد 
أكد أن خطة تطوير األبنية المدرســـية ستخرج 
المـــدارس بحلة جديـــدة، وبمواصفات عالمية 
تحاكي تطّور المدرســـة اإلماراتية، إذ ســـتقوم 
الوزارة بدمج المدارس المتقاربة ورفع الكثافة 

الطالبية للمدرسة.

وذكر أن الوزارة قامت بعملية مسح ميداني 
مســـبق لكافة المـــدارس الحكومية وحددت ما 
يصلح منها وما ال يصلح وما يحتاج إلى تطوير 
البنيـــة التحتية والمرافق التعليمية، بناء على 
عدة معايير منها العمر اإلنشائي للمبني ومدى 
توفر المرافق المطلوبة في المنشأة التعليمية 
والنزوح السكاني من بعض المناطق باإلضافة 

إلى المناطق السكنية المستحدثة.
وقالـــت ســـعيدة أحمـــد الحمـــادي، مديرة 
مدرسة شـــيخة بنت ســـعيد للتعليم الثانوي، 
إن الطاقـــم اإلداري والتدريســـي انبهر بعملية 
التطويـــر والتنظيـــم التـــي شـــملها المبنـــى 
المدرســـي وخاصـــة أنهـــم تركـــوا المبنى في 
نهاية العام ووجـــدوه حاليا بتلك المواصفات 

العالمية التي ستخلق بيئة جاذبة لهم وللطلبة 
في آن.

وقالـــت حصـــة الخاجـــة، مديـــرة منطقـــة 
الشـــارقة التعليمية، إن عدد المدارس المطّورة 
على مســـتوى إمارة الشارقة بلغ 16 مدرسة في 
ما بيـــن العـــام الماضي والعام الجـــاري، وقد 
شـــملت هذا العـــام 7 مدارس بواقـــع 4 مدارس 
مطّورة في مدينة الشـــارقة وهي مدرسة المدام 
للبنيـــن، وروضـــة المـــدام، ومدرســـة الثقافة، 
ومدرســـة الرفيعـــة للبنيـــن، أما في الشـــرقية 
فشـــملت المـــدارس المطـــّورة 3 مـــدارس هي 
الفرقان، والحـــور، وروضة النفائس، أما العام 
الماضي فـــكان نصيب الشـــارقة 6 مدارس في 

المدينة وثالث في المنطقة الشرقية.

} الخبر العابر لألطلسي من واشنطن يفيد 
بأن مجلس الشيوخ األميركي وافق باإلجماع، 

الخميس 23 أغسطس 2018 على مشروع 
قانون لتكريم أنور السادات بمنحه وسام 
الكونغرس الذهبي بمناسبة مرور أربعين 

عاما على اتفاقيات كامب ديفيد. مفارقة 
تذكرنا بأن إعداد جثة الميت في مصر القديمة 

كان يستغرق أربعين يوما لبدء رحلته إلى 
العالم اآلخر. رقم 40 منذ القدم يدعو إلى 

التشاؤم ويجدد األحزان؛ فذكرى ”األربعين“ 
إلى اليوم يعيد فيها أهل المتوفى استقبال 

العزاء في فقيدهم. ولم يكن ما أطلق عليه 
السادات مسّمى السالم يلزمه كل هذا الوقت؛ 
لكي يتأكد لنا أنه، السالم ال السادات، جاهز 

للتحنيط والدفن والنسيان، بال عزاء. وال 
تفلح معه أمنية عبدالفتاح السيسي في 17 

مايو 2016 بأن تكون عالقة مصر والعدو 
الصهيوني ”أكثر دفئا“.

تكرم األمم أبطالها الوطنيين، وصفوة 
أصدقائها. وال أتصور أن يفكر الكونغرس في 
تكريم أي من هؤالء: جمال عبدالناصر، كوامي 

نكروما، تشي غيفارا، سلفادور الليندي. 
ربما يحظى هؤالء الزعماء باحترام كامل 

وكامن ال يبلغ األلسنة في الجلسات الرسمية. 
وبهذا المنطق فقد تأخر تكريم السادات 

صاحب ”مذبحة التنازالت“، والتعبير لوزير 
الخارجية آنذاك محمد إبراهيم كامل في كتابه 

”السالم الضائع في كامب ديفيد“، وقد قال 
له السادات ”سأوقع على أي شيء يقترحه 

الرئيس األميركي كارتر دون أن أقرأه “، 
فتحول الرئيس ”إلى موظف في حضرة كارتر 

يتلقى تعليماته “، ورفض أن يناقشه الوزير 
في شيء، وصرخ في حضور حسن التهامي 
وحسن كامل وبطرس غالي وأشرف غربال 

”وماذا أفعل إذا كان وزير خارجيتي يظن أني 
أهبل“. واستقال الوزير يوم 16 سبتمبر 1978، 

عشية توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، تاركا 
مقعده شاغرا أثناء التوقيع ، فكان ثالث وزير 

للخارجية يستقيل خالل أقل من سنة، بعد 
إسماعيل فهمي ومحمد رياض؛ ألنهم رأوا 

العدو عدوا.
ألدع السياسة جانبا؛ فاليوم ونحن نجني 

الثمار المرة لمذبحة التعليم الذي لم يعد 

تعليما، نستدعي السادات المسؤول عن 
وجود ”تعليم بال مدارس ومدارس بال تعليم“، 
والعبارة لشكري عياد (1921ـ1999). وسيطول 

اقتباسي من شهادة عبدالعظيم أنيس، الكاتب 
الماركسي الذي أصدر عام 1954 باالشتراك 
مع صديقه محمود أمين العالم كتاب ”في 

الثقافة المصرية“، فكان من أبرز التحوالت في 
النقد األدبي والثقافي، منذ كتاب ”في الشعر 

الجاهلي“ لطه حسين عام 1926.
نشرت شهادة عبدالعظيم أنيس في مجلة 

”وجهات نظر“، في مايو 2005، في حياة 
أغلب الذين َذكر أسماءهم، وتناول فيها 

بداية الفساد التعليمي، منذ يناير 1974، 
عندما كان جمال أنور السادات طالبا في 

الثانوية العامة، وكان أنيس رئيسا للجنة 
القومية لتعليم الرياضيات في التعليم العام، 

ومستشارا للوزارة ومشرفا على تدريب 
المدرسين في الرياضيات المعاصرة: بدأت 
صحف الحكومة فجأة تتحدث عن صعوبة 
مناهج الثانوية العامة، وإلى هنا فإن األمر 
طبيعي إلى حّد ما. لكن األغرب من ذلك أن 
الموضوع دخل مجلس الوزراء.. نعم أخذ 

مجلس الوزراء يناقش صعوبة مناهج 
الثانوية العامة، وكان عبدالقادر حاتم يرأس 

المجلس، وقرر تشكيل لجنة وزارية لبحث 
الموضوع! إن الشكوى من مناهج التعليم 

العام أمر طبيعي واآلراء بين التربويين 
تتفاوت حول هذا الموضوع، لكن الطبيعي 
أن يدور الجدل حول هذا في أروقة الوزارة 

المختصة.. وزارة التعليم. أما أن يجد مجلس 
الوزراء الوقت لمناقشة مناهج الثانوية 

العامة بالذات وفي عام 1974 بالذات عندما 
كان جمال السادات طالبا بالثانوية العامة. 

فال بد أنه كان مصادفة سعيدة!
وقد شكلت اللجنة الوزارية لبحث هذا 

الموضوع من المرحوم حسن الشريف 
وزير التأمينات، ومحمود عبدالحافظ وزير 
اإلسكان، وكامل ليلة وزير التعليم السابق، 

والمرحوم علي عبدالرازق وزير التربية 
والتعليم. واستدعيت أنا لحضور اجتماعات 
اللجنة مع أساتذة آخرين من الجامعات ومن 

رجال الوزارة في مكتب وزير التأمينات.. قلت 
للصديق المرحوم حسن الشريف ساخرا في 
الهاتف ”إن العالقة بين التأمينات ومناهج 

الثانوية العامة ال بد أنها وثيقة، وإال ما 
عقدتم االجتماع في وزارة التأمينات“. ولقد 

كان واضحا أن علي عبدالرازق لم يكن راضيا 

عن هذا العمل، ولذلك لم يحضر االجتماع 
وحضر كامل ليلة االجتماع قرب نهايته، 

ودارت المناقشة أساسا بين المستشارين 
وبين وزيري التأمينات واإلسكان. وكان 

واضحا منذ أول االجتماع، أن مادة 
الرياضيات هي المستهدفة باالختصار 

الشديد، ولذا دارت مناقشات حادة بيني وبين 
وزير اإلسكان طالت ألكثر من ساعة، وصّممت 

على موقفي برفضي طلب وزير اإلسكان 
بإلغاء كتاب التفاضل والتكامل من مناهج 

الثانوية العامة، والتفت محمود عبدالحافظ 
إلى المرحوم حسن الشريف وقال باإلنكليزية 

بصوت مسموع ”ال فائدة.. ال يوجد طريق 
للتفاهم“. وأرسل لي أستاذ جامعي تحت 

منضدة االجتماع، ورقة سلمها لي صبحي 
عبدالحكيم الذي كان يجلس بجواري، يقول 

فيها ”كفى.. إنك لن تقنع هؤالء الناس بشيء 
أبدا“. وانفّض االجتماع وأنا على موقفي 

ورجال الوزارة من أساتذة الرياضيات 
متضامنون معي في هذا الموقف، مقتنعون 

باألسباب التي أبديتها في رفض طلبات وزير 
اإلسكان.

كان هذا في ما أذكر في يناير سنة 1974، 
وبعدها نسيت الموضوع، وانشغلت بأعمال 

كثيرة منها وضع امتحان الثانوية العامة 
لدورة يونيو سنة 1974 في الرياضيات، ومنها 
اإلعداد لسفري إلى بريطانيا لمدة ستة أشهر 

من مايو إلى أكتوبر كأستاذ زائر في إحدى 
جامعات بريطانيا.. حتى كان يوم جمعة خالل 
شهر مارس سنة 1974 خرجت فيه مع أسرتي 

وتناول  لقضاء النهار في ”برج المنوفية“ 
الغداء هناك.

وعندما عدنا بعد الظهر أخبرنا الجيران 
أن سيارة من رئاسة الجمهورية جاءت 

تسأل عني مرتين، وأن رجال بالسيارة ترك 
لدى الجيران ورقة لتسليمها لي، وعندما 

فتحت الورقة وجدت أنها من مكتب الرئيس 
ومكتوب عليها بالحبر ”رجاء االتصال بأرقام 
التليفونات..“.. وأدرت قرص الهاتف.. وعرفت 

أن الذي يرد على الهاتف هو رجل قال عن 
نفسه إنه العقيد رؤوف، وإنه يريد أن يعرف 
متى يرسلون سيارة من الرئاسة لحضوري 
إلى منزل الرئيس ألن جمال لديه أسئلة في 

الرياضيات يريد أن يسألني فيها؟
وامتألت نفسي بالغضب وقلت لمحدثي 
وأنا أحاول أن أضبط أعصابي ”إنك ال شك 
ال تعلم أن أستاذ الجامعة يحال إلى مجلس 

تأديب إذا أعطى دروسا خاصة“.
قال في برود ”ال أعرف“.

قلت ”أنا واثق من ذلك.. وواثق أيضا 
أنك ال تعرف أنني واضع امتحان الثانوية 

العامة!“.
قال في برود أيضا ”ال.. ال أعرف“، 
وأعطيته اسم أحد المدرسين األوائل 

بالمدارس الثانوية ليتصلوا به حتى يجيب 
على أسئلة جمال السادات في الرياضيات، 

ووضعت السماعة.
لكني بقيت في ثورة غضب طوال الليل، 

وحاولت المرحومة زوجتي أن تهّدئ من 
غضبي، وفي الصباح ذهبت إلى وزير التعليم 

المرحوم علي عبدالرازق ألخبره بما حدث 
وألعرف منه ما إذا كان على علم بهذه المهزلة 

أم ال؟
لقد كنت ومازلت أكّن لهذا الرجل محبة، 

لسابق معرفتي به، ولم أكن أتصّور أن تكون 
له صلة بهذا الموضوع. ولقد أثنى الرجل 

على موقفي، لكني وجدته يحاول أن يقنعني 
بالذهاب مرة واحدة إلى منزل السادات لتقييم 

”الولد“ كما قال ”فأمه منزعجة بسبب حالته 
وهي تخشى عليه من الرسوب في االمتحان 

وال تعرف ماذا تصنع!“.
وفهمت من الوزير أنها كثيرة االتصال به 

في هذا الموضوع، وأنه يشعر بحرج شديد.
قلت له ”لماذا ال ترسل أحد مفتشي 

الوزارة أو مدرسيها األوائل لتقييم الولد، 
إن كانت المسألة مجرد تقييم. إنني أريد أن 

أعرف من الذي أعطاهم اسمي بالذات“.
قال الوزير ”إن اسمك موجود على الكتب، 

والكل يعرف أنك تزور المدارس كثيرا لمتابعة 
مشروع الرياضيات المعاصرة الذي بدأ مع 

اليونسكو“. وصممت على رفض طلب الوزير 

وقد حاول أن يستخدم معي حججا أخرى، 
فقد قال ”إن السادات خارج من حرب أكتوبر، 

وليس لديه الوقت لإلشراف على الولد“.
وضحكت، وقلت ”هل تريد أن تقنعني بأن 

السادات لو لم يكن خارجا من حرب أكتوبر 
لساعد ابنه في الرياضيات؟ إنني بصراحة 

ال أتوقع من وزير التعليم أن يطلب مني هذا 
الطلب“.

وانصرفت من مكتب الوزير حزينا 
وتمّلكني الشعور بأن ما حدث باألمس ليس 

إال المحاولة الثانية، بعد فشل المحاولة 
األولى في اختصار المناهج بشدة على يد 
اللجنة الوزارية، وكان أشّد ما أحزنني هو 

الشعور بأن مصر تدار كعزبة.. وعلى الخولي 
التمّلي، واألنفار أن يكونوا في خدمات السيد 

صاحب العزبة، وأن الحديث عن سيادة 
القانون هو عبث في عبث.

ولم يمض على هذه الواقعة أكثر من شهر 
حتى حدث تعديل وزاري! وخرج المرحوم 

علي عبدالرازق من وزارة التربية والتعليم، 
وعين مصطفى كمال حلمي مكانه في أبريل 
سنة 1974، وذهبت إليه مهنئا كصديق قديم 
لكنني حكيت له القصة بأكملها وسألته عما 
إذا كان يعرفها، فقال إن هذه أول مرة يسمع 
بها، قلت على الفور ”على أي حال لقد رويت 

تلك القصة حتى ال يحاولوا معك“.
كان هذا في أبريل سنة 1974 ولم يبق 

على امتحان الثانوية العامة المصرية غير 
شهرين. وقد عرفت بعد ذلك أن شخصا 

ما تقدم لهم بالحل العبقري.. وهو إخراج 
ابن السادات من امتحان الثانوية العامة 

المصري، وإدخاله امتحان الثانوية اإلنكليزية 
في يونيو، حيث ال يوجد امتحان في اللغة 

العربية، وحيث امتحان الرياضيات هو 
امتحان الضرب والقسمة!

أما من هو الشخص لم أعرف.. ومنذ 
ذلك الحين اكتشف أبناء القادرين وتالميذ 
المدارس الخاصة ما اكتشفه ابن السادات 
عام 1974، وهو أن هناك بابا خلفيا لدخول 

الجامعات المصرية حتى ولو كنت ال تعرف 
أي شيء عن لغتك القومية، كما ال تعرف شيئا 

في الرياضيات، وهذا الباب الخلفي يدعى 
”الثانوية اإلنكليزية“.

انتهت الشهادة، ودخل جمال أنور 
السادات كلية الهندسة من الباب الخلفي، 

بشهادة الثانوية اإلنكليزية التي تنسف مبدأ 
تكافؤ الفرص. من هنا بدأ فساد التعليم.
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تعليم
{ســـيتم تنظيم زيارات للمدارس لمتابعة مدى تنفيذ تعليمات الوزارة على أرض الواقع، إضافة 

إلى متابعة اللجنة بشكل يومي لتجهيزات البنية التحتية للمدارس}.
هاني أباظة
وكيل جلنة التعليم والبحث العلمي بوزارة التربية املصرية

{عدد المدارس المطورة على مســـتوى إمارة الشـــارقة بلغ 16 مدرسة، وقد شملت هذا العام 7 
مدارس بواقع 4 مدارس مطورة في مدينة الشارقة}.

حصة اخلاجة
مديرة منطقة الشارقة التعليمية 
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[ خطط تطوير تراعي جميع عناصر االستدامة والمباني الخضراء  [ فضاءات تتوفر على أرقى التجهيزات الحديثة والنظم المبتكرة
المدارس المطّورة.. بيئة تكرس مفهوم التعليم التشاركي في اإلمارات

لنا ذاكرة األرض ولكم أنور السادات

فضاء ملهم للدرس   

ــــــت وزارة التربية والتعليم اإلماراتية اهتماما كبيرا بتوفير بيئة تعليمية عصرية مواكبة  أول
ملجمل خطط وسياســــــات تطوير التعليم، وحرصت على تطوير املباني واملرافق املدرســــــية 
وفق أرقى املعايير العاملية املنسجمة مع اخلطط الطموحة، التي شرعت من خاللها الوزارة 
ــــــد بداية كل عام  فــــــي تطوير منظومــــــة التعليم، وهذا ما تعكســــــه بنية املدارس املطّورة عن

دراسي جديد.

عبدالرحمن الحمادي:
الوزارة تحرص في خططها 

على تحقيق االستقرار داخل 
البيئة المدرسية 

سعد القرش
روائي مصري

اليوم ونحن نجني الثمار املرة 
ملذبحة التعليم الذي لم يعد تعليما، 

نستدعي السادات املسؤول عن 
وجود {تعليم بال مدارس ومدارس 

بال تعليم}



} إســطنبول - يستعد الفنان التركي الشهير، 
بوراك أوزجفيت، للبدء بتجســـيد دور مؤسس 
الدولة العثمانية التي امتدت لستة قرون، في 
المسلسل الجديد ”قيامة عثمان غازي“، الذي 
يأتي اســـتكماال لمسلســـل ”قيامـــة أرطغرل“، 
واســـتثمارا لتجربة ناجحة وتوظيفها دعائيا 

في ظل األزمة االقتصادية الراهنة في البالد.
وتحولت الدراما التركية منذ سنوات، إلى 
أكثر من مجرد وســـيلة ترفيـــه تحقق مردودا 
ماليـــا جيـــدا، فمـــع انتشـــارها وقدرتها على 
الوصول إلى الماليين من المشاهدين، أصبح 
النظام التركي يعـــّول عليها للترويج ألمجاده 
الغابـــرة، وإســـقاطها على المرحلـــة الحالية 
مستعيدا دور السلطان العثماني في شخصية 

رأس السلطة رجب طيب أردوغان.
ومن هـــذا المنطلـــق تحمل المسلســـالت 
التاريخية أهمية خاصة، وترصد لها ميزانيات 
ضخمة مثل مسلسل ”قيامة أرطغرل“ و“حريم 
الســـلطان“، واآلن ”قيامة عثمان غازي“، الذي 
سيجســـد دوره أوزجفيت الشـــهير في العالم 
العربـــي، حيث ســـبق لـــه أن مّثل فـــي أدوار 

تاريخية، وخاصة مسلسل ”حريم السلطان“.
وينتظر أن يبدأ الموسم الجديد للمسلسل 
اعتبارا من الشـــهر الحالـــي، دون اإلعالن عن 
موعد محدد، وسيعرض على شاشة التلفزيون 

الرسمي التركي ”تي.آر.تي.ون“.
وجـــرى بنـــاء ميـــدان كبير علـــى الجانب 
اآلســـيوي من مدينـــة إســـطنبول، بالقرب من 
ســـاحل البحر، خصيصا لتصوير مشاهد من 
المسلســـل، كمـــا أن األزياء التي ستســـتخدم 
في العمل الجديد يجري العمل عليها بســـرعة 
ودقة شديدتين، عبر فريق كبير من المصممين 

والعاملين.
وتدور أحداث مسلسل ”قيامة أرطغرل“ في 
القرن الثالث عشـــر الميالدي، ويعرض سيرة 
حياة البطل أرطغرل بن ســـليمان شـــاه، قائد 

قبيلة قايي، وهو من أتراك األوغوز المسلمين، 
ووالد عثمان األول مؤســـس الدولة العثمانية 
في الفترة ( 656 هـ ـ  1258م / 726 هـ ـ  1326م).
وقال منتج المسلســـل، محمد بوزداغ، إن 
المسلسل يحظى بمتابعة مليار ونصف مليار 

في 65 بلًدا حول العالم.
أن  الفنـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويســـتبعد 
تكـــون هذه األرقام صحيحة إذ ال تســـتند إلى 
إحصائيات عامة أو دقيقة، وال تعدو أن تكون 
مجرد تصريحات صحافية مبالغ فيها، ال سيما 
وأن مصدرها وسائل اإلعالم التركي الحريصة 
على الترويج لألعمال التركية والمساهمة في 

الدعاية لها ولنجومها.

كمـــا أن هذا الرقـــم (مليار ونصـــف مليار 
مشاهد) لم يســـبق أن تحدثت عنه أي وسيلة 

إعالمية دولية.
وتعّول تركيا علـــى القوة الناعمة لألعمال 
الدرامية في تنشيط قطاعات أخرى في البالد، 
والنسيجية  التقليدية  والصناعات  كالسياحة 

واأللبسة والحرف اليدوية.
وقـــال الحرفي التركي شـــيهموس قانلي، 
الذي يمتهـــن صناعة أدوات الحـــرب القديمة 
باستخدام النحاس، إن المسلسالت التاريخية 

التركية زادت االهتمام بمنتجاته.
وأفـــاد قانلـــي (55 عامـــا) أنـــه يعمـــل في 
مهنته هـــذه منذ 39 عامًا، بورشـــته الصغيرة 
فـــي واليـــة غـــازي عنتـــاب جنوبـــي البـــالد. 
وأوضـــح أنه يصنع أدوات حـــرب قديمة مثل 

الســـيوف واألســـافين، معّبرا عن سعادته من 
زيادة االهتمام بمنتجاته بفضل المسلســـالت 
التاريخية التركية، التي يتم استخدامها فيها.

ونـــوه بأنه كان يصنع دائمـــا أدوات مثل؛ 
الســـيف والمقبض والوتد والخـــوذة والدرع 
واإلبريـــق والرمـــح، إال أن نســـبة البيع كانت 
ضئيلـــة، لكنهـــا ارتفعت بفضل المسلســـالت 

التاريخية التركية.
وتتمّيز الدرامـــا التركية عموما باالهتمام 
بالشـــكل؛ من أماكـــن التصويـــر الجذابة، إلى 
اختيار الممثلين، وتطرح قضايا تمس عاطفة 
المتلقي كالمواضيع الرومانســـية، ويبدو أن 
لهجة الدوبالج المحكية الســـورية لعبت دورا 
في تقّبل المشـــاهد العربـــي لها، وهي اللهجة 
ذاتها التي تّم تقديم الدراما السورية الناجحة 

من خاللها.
فـــي المقابل تواجه المسلســـالت التركية 
انتقادات عديدة في مختلـــف دول العالم، فقد 
طالب مخرجون وممثلون بنغاليون ســـلطات 
بلدهـــم بحظـــر مسلســـل تركـــي تاريخي عن 
الســـلطان ســـليمان القانونـــي، معتبريـــن أن 
المشـــاهد الجريئـــة فيه تضر بقطـــاع اإلنتاج 
الشـــقاق داخل  المحلـــي وتثير  التلفزيونـــي 

العائالت.
يذكر أن القنـــوات التركـية بدأت أوال ببيع 
مسلســـالتها القديمة لتتم دبلجتها وعرضها 
فـــي العديد مـــن دول العالـــم، إال أنهـــا بدأت 
مؤخرا في بيع المسلسالت الجديدة، بحسب 
ما ذكر زياد فارول مدير مبيعات المحتوى في 

التلفزيونية التركية. قناة ”إيه.تي.في“ 
لكن االهتمام بالدراما التركية تضاءل إلى 
حد كبير في الدول العربية بعد مقاطعة شبكة 
لهذه األعمال واستبدالها  قنوات ”أم.بي.سي“ 

بمسلسالت أخرى من أميركا الالتينية.
واتخذت الشـــبكة هذه الخطـــوة، وفق ما 
ذكرت مصـــادر من الشـــبكة ”بهـــدف التوّقف 
عن اســـتعمال القوى الناعمة للترويج لصورة 
تركيـــا وجمال معالمها، وإدخالها إلى البيوت 
العربية، فيما هي في المقابل لها سياســـات ال 

تصّب بالضرورة في مصلحة المنطقة“.

ميديا

[ اهتمام خاص بالمسلسالت التاريخية الستعادة ماضي السلطنة العثمانية

الدراما لخدمة الدعاية التركية: كذبة المليار 
ونصف المليار مشاهد لمسلسل أرطغرل

تالقي املسلسالت التركية عموما والتاريخية بشكل خاص اهتماما متزايدا من السلطات 
ويتم رصد ميزانيات ضخمة ألهداف دعائية، ورغم انتشــــــارها الكبير في عدة دول إال أن 

أرقام املشاهدة التي يتم تداولها، تبدو مبالغا فيها وال تستند إلى مصادر موثوقة.

تركيـــا تعـــول علـــى القـــوة الناعمة 
للدراما في تنشـــيط قطاعات أخرى 
فـــي البالد، كالســـياحة والصناعات 

التقليدية واأللبسة

◄

أطلـــق المركز الفلســـطيني للتنميـــة والحريات اإلعالمية «مدى} حملـــة إعالمية حول الحقوق الرقميـــة على مواقع التواصل 
االجتماعي. وتهدف الحملة الموجهة للجمهور الفلســـطيني عامة وللصحافيين خاصة، التعريف بالحقوق الرقمية وماهيتها 

وقضايا األمان الرقمي وتعزيز الوعي العام بمختلف هذه الحقوق وحمايتها.

ترويج ودعاية
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الذكاء االصطناعي في اإلعالم لم يعد خياال علميا

} لم تعد قضية المستقبل والمستقبليات 
حكرا على أشخاص لديهم ولع في 

الخيال العلمي، أشخاص يحلقون بعيدا 
عن الواقع بكل ما فيه من تعقيدات.

أولئك الناس الذين لديهم خيال جامح 
وقدرة على استبصار المستقبل حتى 

يبدو تفكيرهم وكأنه ال ينتمي إلى الواقع.
لكن القصة مع هؤالء، وخاصة إن 

كانوا ينتمون إلى الوسط اإلعالمي 
واالتصالي أن العالم المتسارع في 

إنجازاته التكنولوجية صار يفرض عليهم 
مواكبة ما يجري.

في اإلعالم الفّعال هنالك إشكالية 
مستقبلية حقيقية تتعلق بالذكاء 

االصطناعي الذي صار يزحف ُقدما حتى 
سيصبح المحرك والمسيطر الفاعل 

على الحياة اليومية وظاهرة طبيعية 
تفرض نفسها وبمستطاعها قهر الرفض 

البشري.
اإلعالم المتفرج والصامت وغير 
المنتمي إلى المستقبل ستلفظه تلك 

الموجة الرقمية الكاسحة.
اإلعالم الرقمي المنفتح على 

مستحدثات الذكاء االصطناعي سوف 
يندمج سريعا في أبجديات متطورة 

وسيصبح جزءا فعال منها فينمو ويتطور 
معها.

كل ما بين أيدينا سوف يالحقه سؤال 
المستقبل وكيف سيندمج في تحّوالته 

المتسارعة.
لفتت نظري أطروحتان مهمتان في 

هذا الشأن للباحثين المستقبليين كيفين 
كيلي ومارك شيفر وكالهما يحلقان في 
هذا الفضاء الشاسع المتعلق باإلدماج 

الخالق بين الميديا بكل أشكالها 
ووسائطها وبين الذكاء االصطناعي.

ولعل المقاربة األساسية التي يمكن 
الخروج بها من بين محاور عديدة 

يناقشانها أن السؤال لم يُعد يتعّلق بحقيقة 
الذكاء االصطناعي واستحواذه وتغلغله 
في مفاصل الحياة بل في مدى استعداد 

األشخاص والمؤسسات اإلعالمية وغيرها، 
لذلك المتغّير واألهم هو كيف سوف تقدم 

نفسها لجمهورها المستهلك بطريقة مبتكرة 
ومتجددة.

وفي ما يتعلق بحقل اإلعالم فإن 
اإلشكالية التي يمكن أن نناقشها منذ اآلن 
إنما تتعلق بالعجز عن التجديد، أصحاب 

القرار المحافظون المتشبثون بما هو سائد 
بحاجة إلى تغيير أدواتهم وطريقة تفكيرهم 

بشكل جذرّي باتجاه التحديث والتطوير 
المستمر.

يقول الباحث مارك شيفر إن على 
القائمين على مفاصل الميديا المختلفة أّال 

ينتظروا عاصفة رقمية أو زوبعة اسمها 
الذكاء االصطناعي بل إن تلك المسميات 

وأدواتها الكاملة سوف تتسلل إلى حياتنا 
العملية الميدانية، وتصبح أمرا واقعا ال 
نقاش فيه من خالل الماليين من البرامج 

والتطبيقات واألشكال واألساليب واالبتكارات 
وكلها تقول: إنه الذكاء االصطناعي.

من جانب آخر سيكون من عالمات ذلك 
التحّول أن كل شيء سوف يصبح مصحوبا 

بالحركة مع الزمن التي تتسم بالسرعة 
وبالدقة والكفاءة واالندماج مع المهارات 

الفردية والقدرة على المبادرة.
على صعيد متصل ومقاربة مستقبلية 

فإن نموذج أليكسا الناطق الذي تسوقه 
منصة أمازون مثال أو غوغل هوم هما مثاالن 

لتغلغل الذكاء االصطناعي من خالل تلك 
الحوارية الصوتية التي تجسد منظومة 
الذكاء االصطناعي، وإذا كّنا أشرنا إلى 

أفالم الخيال العلمي فإن هنالك العديد من 
تلك األفالم التي قّدمت مقاربة ألليكسا التي 

تتحدث وتأمر وتنظم وترافق الكائن البشري 
وتيسر له مهامه اليومية.

من جانب آخر وعلى صعيد الميديا فإن 
مستقبليات الذكاء االصطناعي سوف تحمل 

معها كل ما هو افتراضي، بمعنى االنتقال 
عبر الزمان والمكان والحوار مع اآلخر من 
خالل ذلك الشكل البصري االفتراضي كما 
تشاهد وتتفاعل مع فيلم بارتداء النظارة 

الخاصة ثالثية األبعاد.
سوف تنقل الميديا جمهورها بذات 

الطريقة إلى أماكن وشخصيات وأحداث يتم 
تخليقها تفاعليا وسوف يحضرون بفاعلية 

في ميدان وجودها وسيزال حاجز الزمان 
والمكان ألن الذكاء االصطناعي سوف 
يتحّول إلى وسيط للقيام بهذه المهمة.

الحاصل أن التوغل في إشكاليات الذكاء 
االصطناعي يحمل لنا الكثير من المعطيات، 

غزارة غير متناهية سوف ترتقي باألشكال 
واألساليب اإلعالمية إلى مدارات من 

الصعب تخّيلها ألنها سوف تنَتج وتظهر 
تباعا وميدانيا وما على القائمين على تلك 

الوسائط سوى االستعداد.

طاهر علوان
كاتب عراقي

} برليــن - أعلن االتحاد األلماني للصحافيين 
أن العنف ضد وســـائل اإلعالم وصل إلى شكل 
جديد خـــالل األحداث األخيرة التي شـــهدتها 

مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا.
وقال فرانك أوبرال رئيس االتحاد، االثنين 
إن عدد الحوادث التي وقعت خالل المظاهرات 

التي شهدتها المدينة وحدها يعد مفزعا.
مشـــاهد  هنـــاك  كانـــت  ”لقـــد  وأضـــاف 
اســـتهداف منظمة في والية سكســـونيا خالل 
األيام الماضية، ويتفاقـــم ذلك دائما. يجب أن 
يتوقـــف ذلك، وليس مســـموحا أن يصبح ذلك 

أمرا عاديا“.
وأشار إلى أنه صحيح أن الشرطة اتخذت 
إجراءات ضد ذلك جزئيا ”إال أنه يتعّين عليها 
أيضـــا أن تكـــون موجـــودة في مـــكان الحدث 
بقوات كثيـــرة، وأن تجعل حماية الصحافيات 
والصحافييـــن الذين يمارســـون عملهم حقهم 
األساسي في حرية الصحافة، محورا لمهامها 
أيضـــا“ الفتا إلى أنه ”ال يزال هناك ثغرات في 

هذا األمر“.
وشدد على أهمية تقديم شكوى جنائية في 
كل حالة على حدة من االعتداءات والعنف ضد 

وســـائل إعالم، وقال ”وكذلك مـــن أجل توثيق 
مـــدى العنف ضـــد الصحافييـــن. ألن اإلجراء 
الحكومي، وكذلك الشرطي يعتمد على الوضع، 

وال بد من توثيق الوضع“.
يذكـــر أن مدينـــة كمنيتـــس شـــهدت عدة 
األســـبوع  مطلـــع  واحتجاجـــات  مظاهـــرات 
الجاري. وكانت هناك مســـيرات في الشوارع 
ألشخاص ينتمون إلى تيارات مختلفة السبت، 

وصاحبتها مهمة شرطية ضخمة.
وكانت هناك مســـيرة مشـــتركة بين حزب 
اليميني  ألمانيا ”إيـــه.أف.دي“  ألجـــل  البديل 
وانضـــم إليهما  المعارض وحركـــة ”بيغيدا“ 
متظاهرون ينتمون إلى حركة ”برو كمنيتس“ 

اليمينية الشعبوية.
وشـــهدت المظاهـــرات مهاجمـــة محررين 
اثنين من إذاعة وسط ألمانيا ”إم.دي.أر“ أسفر 

عن إصابة أحدهما.
وقـــد طالـــب االتحاد قبل أســـبوع، بوضع 
خطـــة لحماية حريـــة الصحافة؛ علـــى خلفية 
عرقلـــة الشـــرطة عمـــل قنـــاة تلفزيونية كانت 
يغطـــي مظاهـــرة لحركـــة معاديـــة لألجانـــب 

جنوبي البالد.

استهداف منظم للصحافيني األملان 
خالل املظاهرات

كلفة العمل الصحافي باهظة

} بروكســل - توالـــت ردود الفعـــل الدوليـــة 
الغاضبـــة بعد الحكم الصادر بحق صحافيين 
من رويترز حكم عليهما بالســـجن في ميانمار 
ســـبعة أعوام إلجرائهما تحقيقـــا عن مجزرة 

بحق الروهينغا المسلمين بيد الجيش.
ودعا االتحاد األوروبي إلى اإلفراج الفوري 
وغير المشـــروط عن وا لـــون (32 عاما) وكياو 
ســـوي أو (28 عامـــا)، وذكر مكتب السياســـة 
الخارجيـــة في االتحـــاد األوروبـــي أن الحكم 
”يقّوض حرية اإلعالم وحق الناس في المعرفة 

وتطور سيادة القانون في ميانمار“.
وأضـــاف في بيان ”ينبغي إعادة النظر في 
أحكام الســـجن بحق وا لون وكياو ســـوي أو 
واإلفراج عن الصحافيين فورا ودون شروط“.

مســـؤولة  موغيرينـــي  فيدريـــكا  وقالـــت 
السياســـة الخارجية باالتحاد األوروبي ”قرار 
المحكمة اليوم… يقّوض حرية وسائل اإلعالم 
وحـــق النـــاس فـــي المعلومات وتطـــور حكم 
القانون في ميانمار. وأضافت ”الحكم عليهما 
وســـجنهما بموجب قانون األسرار الرسمية… 

بســـبب تغطية اتهامات عن انتهاكات جسيمة 
لحقوق اإلنســـان فـــي والية راخين يســـهمان 
أيضا فـــي ترهيب باقـــي الصحافييـــن الذين 
سيخشـــون المضايقات والتعـــرض لالعتقال 

غير المبرر لمجرد قيامهم بعملهم“.
وتابعت ”حرية وسائل اإلعالم والصحافة 
الناقـــدة دعامتـــان أساســـيتان للديمقراطية. 
للصحافـــة الحـــرة مهمة جوهرية فـــي تعزيز 
الشفافية ومحاسبة الحكومات الديمقراطية“.

ووصفت بايربل كوفلـــر مفوضة الحكومة 
بأنـــه  الحكـــم  اإلنســـان  لحقـــوق  األلمانيـــة 
”انتكاســـة قاســـية“ لحرية الصحافة في البلد 

الواقع بجنوب شرق آسيا.
كما طالبت الحكومـــة البريطانية باإلفراج 
”فورا“ عـــن الصحافيين، وقال متحدث باســـم 
رئاسة الوزراء البريطانية ”في أي ديمقراطية، 
يجـــب أن يكـــون الصحافيـــون أحـــرارا فـــي 
ممارسة مهنتهم من دون خوف وال ترهيب. إن 
هذا الحكم يشّكل مساسا بحرية الصحافة في 
بورما. نطالب باإلفراج فورا عن الصحافيين“.

استياء دولي من سجن صحافيني 
كشفا مجازر الروهينغا



} واشنطن - حثت خبيرة تابعة لألمم املتحدة 
في مجال حقوق اإلنســـان شـــركة فيســـبوك، 
االثنـــني، علـــى تضييـــق تعريفها ”الواســـع“ 
اإلســـكات  مـــن  احلكومـــات  ملنـــع  لإلرهـــاب 
واألصوات  املعارضـــة  جلماعـــات  التعســـفي 

املعارضة املشروعة.
وكتبـــت اخلبيـــرة فينـــوال نيولويـــن إلى 
الرئيس التنفيذي لفيســـبوك مارك زوكيربرغ 
قائلـــة إن موقع التواصل االجتماعي الشـــهير 
يخطئ بالتعامل مع كل اجلماعات التي ال تتبع 
الدول وتستخدم العنف لتحقيق أي هدف على 

أنها كيانات إرهابية.
وأضافـــت نيولوين مقـــررة األمم املتحدة 
اخلاصـــة بحمايـــة احلقـــوق أثنـــاء مكافحة 
التعريـــف  هـــذا  مثـــل  اإلرهـــاب ”اســـتخدام 
الفضفـــاض املثير للقلق خاصة في ظل حقيقة 
أن عددا من احلكومات يسعى لوصم األشكال 
املتنوعة للمعارضة (ســـواء كانت ســـلمية أم 

عنيفة) بأنها إرهاب“.
وأضـــاف اخلطاب أن سياســـة فيســـبوك 
ال تأخـــذ في احلســـبان اجلماعات املســـلحة 
املتمردة التي تلتزم بالقانون اإلنساني الدولي. 
ولـــم يذكر مثاال على ذلك، لكن احلكومات التي 
تواجـــه معارضة مســـلحة، مثلمـــا هو احلال 
في ســـوريا، كثيرا ما تصنـــف كل معارضيها 
بأنهـــم إرهابيـــون حتـــى لـــو اختلفـــت دول 

أخرى مع ذلك.
وأشادت نيولوين وهي خبيرة مستقلة في 
مجلـــس حقوق اإلنســـان التابع لألمم املتحدة 
”بالدور املهم الذي تلعبه فيسبوك في التصدي 
لكنها قالت  لألنشطة اإلرهابية على اإلنترنت“ 
إن على الشركة أال تتدخل دون مبرر في حقوق 
اإلنسان اخلاصة مبستخدميها وعليها ضمان 
أن تكـــون هناك وســـيلة للطعن فـــي القرارات 
اخلاطئـــة. وقالت إنه ميكن التخـــاذ تعريفات 
فضفاضـــة وغيـــر دقيقـــة كأســـاس لتنظيـــم 

الوصول إلى منصة فيسبوك واستخدامها أن 
يؤدي إلى ”تنفيذ ينطـــوي على متييز ورقابة 
مبالغ فيهما وحرمان تعسفي من الوصول إلى 

خدمات فيسبوك واستخدامها“.
وأضافت ”مـــن غير الواضـــح كيف حتدد 
فيســـبوك انتماء شـــخص إلى جماعة بعينها 
املعنيـــان  اجلماعـــة  أو  الشـــخص  كان  وإن 
يحصـــالن علـــى فرصـــة للطعن فـــي مثل هذا 

القرار بطريقة مجدية“.

وأشـــارت إلى أن فيسبوك وشركات أخرى 
للتواصل االجتماعي تنخرط على نحو متزايد 
في إجـــراءات تنظيمية جرت العـــادة أن تقوم 
بها الدول وتتعرض لضغـــوط من احلكومات 
ملراقبة احملتوى املنشور من قبل املستخدمني.

وتخضع شركات اإلعالم االجتماعي أيضا 
للفحص من قبل األمم املتحدة بسبب السماح 
للمســـتخدمني بالتحريـــض علـــى الكراهيـــة 

واستهداف األقليات.
وقال األمير زيد بن رعد احلســـني مفوض 
اإلنســـان  حلقـــوق  الســـابق  املتحـــدة  األمم 
األســـبوع املاضي ”إن شركة فيسبوك سمحت 
باســـتخدام منصتها للتحريـــض على العنف 
ضد أقليـــة الروهينغا املســـلمة فـــي ميامنار 
التـــي يقـــول خبـــراء مـــن املنظمـــة الدوليـــة 
إن جيشـــها شن حملة عســـكرية ”بنية اإلبادة 
اجلماعيـــة“. وقالـــت محققـــة األمم املتحـــدة 
مليامنار، يانغي لي، إن فيسبوك جزء كبير من 
احلياة العامة، وإن احلكومة استخدمته لنشر 

معلومات للمواطنني.
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اجتمع ممثلون حكوميون من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في أستراليا األسبوع الماضي 
لمناقشـــة مســـتقبل األمن الســـيبراني. وأصدر االجتماع بيانا أكد على أن الحكومات والشـــركات التقنية لديها {مســـؤولية 

مشتركة} لضمان الوصول إلى البيانات {التي تم الحصول عليها بشكل قانوني}.

} تونــس - أثـــار تورط كاتـــب الدولة للطاقة 
واملناجـــم في قضية رشـــوة جدال واســـعا في 

تونس.
وفي التفاصيل فقد تقدم مســـتثمر عراقي 
كان يعتـــزم بعث مشـــروع في مجـــال الطاقة 
بتونـــس بشـــكوى للمصالـــح األمنيـــة تؤكد 
تعرضـــه لالبتزاز من املســـؤول الـــذي طالبه 
بساعتني فاخرتني من نوع ”رولكس“ وبنصيب 

من الصفقة وقد مت تسجيل ذلك صوتيا.
وبحسب اعترافات املستثمر العراقي، فقد 
ّمت توفير ساعتي يد ”رولكس“ مرتفعتي الثمن 
خالل مناســـبتني، ليتم قبول األولى وحتّصل 
عليها كاتب الدولة هشام احلميدي، بينما وقع 
رفـــض الثانية واملطالبة بســـاعة أخرى أعلى 
ثمنـــا ”تليق مبقـــام القصبة“ (مقـــر احلكومة 

التونسية).
وفي ســـياق متصـــل، كان رئيس احلكومة 
يوسف الشاهد قرر إعفاء وزير الطاقة وكاتب 
الدولـــة للمناجـــم وثالثة من كبار املســـؤولني 
بالـــوزارة مـــن مناصبهـــم بعد رصد شـــبهة 
مخالفة في إســـناد رخص التنقيب واستغالل 

حقول النفط والغاز.
وأعلنت رئاســـة احلكومة أّن الشـــاهد قّرر 
إحلاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة.

وكتب مغرد:

وقال معلق على فيسبوك:

يذكر أن ســـاعات الرولكـــس الفخمة تثير 
جدال في تونس بعد رصد عدد من املســـؤولني 

والوزراء يلبسونها.
وفـــي يونيو املاضي، اتهم النائب ياســـني 
العياري وزير العـــدل غازي اجلريبي بالكذب، 
وذلك على خلفية ســـؤال وجهه له خالل جلسة 
استماع في مجلس النواب بخصوص امتالكه 
ســـاعة من نـــوع رولكس وخالل اجللســـة قال 
العيـــاري مخاطبـــا اجلريبي ”نحـــن اآلن في 
املجلـــس بصدد مناقشـــة مشـــروع قانون ’من 
أين لك هـــذا‘ وأنت ّملا أتيت إلى جلنة الفالحة 
ســـابقا كانت ســـاعتك من نوع رولكس ظاهرة 

للعيان واليوم أخفيتها“.
وأضاف العياري في تدوينة نشرها مبوقع 
فيسبوك مع ”صور لرولكس السيد وزير العدل 
والداخليـــة بالنيابة الذي أكد أمام النواب أنه 
ال ميلكهـــا. ســـيدي الوزير، ملاذا تكـــذب إذن“، 
مضيفـــا ”وزير يكـــذب أمام نواب في جلســـة 
استماع رســـمية ويستميت في الكذب، إلى أن 
ُجتبـــر على فضح كذبه أمـــام الناس وهذا أمر 

مؤسف وغير مقبول“.
وأكد الوزير اعتزامه مقاضاة العياري ألن 

”ساعته عادية وليست من نوع رولكس“.
وقبلها أثـــارت وزيرة الشـــباب والرياضة 
بســـاعتها  اجلـــدل  الشـــارني  ماجدولـــني 

”الرولكس“ التي ظهرت بها علنا.
الوزيـــرة  وراســـلت منظمـــة ”انـــا يقـــظ“ 
لالستفسار حول ثمن ومصدر الساعة الثمينة.

وسخر معلق على فيسبوك:

والعبـــارة املتداولـــة علـــى فيســـبوك هي 
التي  حتوير لعبارة ”تونس بلد الفرح الدائم“ 
كانـــت متداولة كثيرا أيام حكـــم الرئيس زين 

العابدين بن علي.
وقالت صفحة على فيسبوك: 

وتساءلت نفس الصفحة:

مـــن جانب آخر، انتقد عدد من الناشـــطني 
السياســـيني هذا البذخ بينمـــا يعاني املواطن 

البسيط من اخلصاصة.
ورأى البعض أن املسؤولني ”يستهترون“ 
مبشـــاعر الشـــعب في هذه األوضاع الصعبة 
التي متـــر بها البالد والتي تنهار فيها الطاقة 

الشرائية ألغلب فئات الشعب.
 باملقابل، أكـــد آخرون أن ”تعاليق البعض 
املوجودة على فيســـبوك ”شعبوية“ خاصة ان 
فة) أو  (أي ُمزيَّ الســـاعات قد تكون ”مذرحـــة“ 

على شكل ”هدية“.

وذهب آخرون إلى تأكيد تهمة الفساد على 
من وصفوهم بـ”مسؤولي الرولكس“.

وضربوا في هذا السياق أمثلة فقال معلق 
ح نيكوال ســـاركوزي  ”في فرنســـا عندمـــا تبجَّ
الرئيس الفرنســـي األسبق بســـاعته اليدوية 
والكـــس قامـــت الدنيا ولم تقعد.. وانقســـم  الرُّ
الرأي العام إلى قسمني، قسم أصدقاء الرئيس 
الـــذي قلَّل من تلك الزلة السياســـية واعتبرها 
أمـــرا عاديا نظرا ألن ســـعر الســـاعة املذكورة 
َرف“ لدى رولكس من  كان في أســـفل ُســـلَّم ”التَّ
فئة عشـــرة آالف أورو فقط لشعب معدل أجره 
األدنـــى الصناعي يفوق األلـــف أورو وألجرة 
شهرية رئاسية تفوق ثالثة أضعاف سعرها.. 
ولكـــن أغلب الرأي العام اعتبر أن ســـاركوزي 
والكس  ارتكب خطيئة ال تغتفر.. وكانت تلك الرُّ
سببا في وصمه بـ”بلينغ-بلينغ“ (إظهار البذخ 
اق) وكانت ســـببا مباشـــرا في خســـارته  البرَّ

االنتخابات الرئاسية املوالية“.
وعلـــق آخر ”فـــي إيطاليـــا ’القريبـــة منا‘ 
’وزيـــر  املُكنـــى  لوبـــي  موريزيـــو  اســـتقال 
والكـــس“ مـــن منصب وزير النقـــل والبنية  الرُّ
التحتية (األشغال العامة)، بعد اتهامات البنه 

بتلقي ســـاعة ’رولكس“ ’هدية‘ من أحد أباطرة 
الفســـاد“. وأضـــاف ”أما فـــي بولونيا اضطر 
الوزيـــر ســـالفومير نوفـــا إلى االســـتقالة من 
منصب وزير النقل في حكومة دونالد توســـك 
ألنه لم يســـتطع اإلجابة بإقنـــاع، في برنامج 
تلفزيوني عن مصدر األموال التي ســـمحت له 
باقتناء ســـاعة الرولكس بعـــد أن ضغط عليه 

الرأي العام“.
وفي هذا السياق كتب ناشط:

”هنا تقبل ســــــاعات رولكس الفاخرة كرشــــــوة إلمتام صفقات“، هكذا ســــــخر معلقون على 
فيســــــبوك بعد قضية رشوة تورط فيها مســــــؤول في الدولة. وتثير ساعات الرولكس جدال 

بعدما ظهر العديد من املسؤولني في اآلونة األخيرة يلبسونها.

@bel_abria
ــــــر نفط فــــــي عرض  ــــــي فــــــي تونس بئ يعن
ســــــواحل الدولة مبخزون يقدر بـ٨ ماليني 
برميل ما يغطــــــي احتياجاتنا النفطية ملدة 
خمس سنوات دون رخصة وال تعرف عنه 
الدولة أي شــــــيء! يعني موظف حقير يبيع 

ثروات الدولة مقابل ساعة رولكس!

ي

عبدالوهاب الهاني
حديُثَنا ِقَياس.. ملاذا عرض هذا البذخ الفج 
”البلينغ-بلينغ“؟ ســــــؤال أخالقي وسياسي 
قد ال يعني البعض.. لكننا كشــــــعب معنيون 
جميعا بســــــؤال: من أين لكم هذا؟.. من حر 
”َماِلكــــــم“: متى وأين وهــــــل مت التالعب باملال 
ــــــة“؟ ِمن من وملاذا وهل  العام أم ال؟ أم ”هدي
ــــــح بها لدى مصالح الدولة، وُربَّ  مت التصري
ــــــوج ”ُمزّيف  ــــــب.. أم منت ــــــُح من ذن ُعذر أقب
ــــــس“؟ فالعذر أقبح مــــــن القبح في بالد  ُمدلَّ
ح حكومتها مبحاربة التَّهريب والتَّقليد  تتبجَّ

والنَّصب والتَّحيُّل.

ح

vhici ou
حكومة الرولكس هناك احتماالت:

١) الرولكــــــس مضروبة: وهذه مشــــــكلة مثل 
وزراء ينتمون حلكومة تّدعي محاربة الفساد 
والتهريب والســــــوق املوازية يشترون سلعة 
مضروبة مهّربة قانونيا وأخالقيا ما يجيش 

(هذا غير ممكن).
٢) الرولكــــــس صحيحــــــة ولكن اشــــــتروها 

بفلوسهم (أموالهم).

ح

vhici ou
ــــــص (يتقاضى)  ــــــف إلنســــــان يخل لكــــــن كي
شهرية (راتب) وزير يشتري منقالة (ساعة) 
يلبســــــها أغنى أغنياء العالم؟ بصراحة إذا 
ما ال يعرفون كيفية التصرف في فلوســــــهم 
ــــــف) تريدونهم أن  (أموالهــــــم) كيفــــــاش (كي

يعرفوا كيف يتصرفون في وزاراتهم.
٣) الرولكس صحيحة ولكنها هدية: لكن هل 

يوجد أحد يهدي رولكس لله دون سبب؟!

ل
وليد الوقيني

تتونس بلد الرولكس الدائم.
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كاتب الدولة المرتشي طالب برولكس تليق بالقصبة

تونس بلد الرولكس الدائم: سؤال أخالقي وسياسي أم شعبوية
[ مسؤولو ساعات الرولكس يثيرون الجدل على الشبكات االجتماعية: أحدهم مرتش

Safwen Ben Ali

لعنة الرولكس تالحق سياســــــيينا. صدق أو 
ال تصدق بســــــاعة رولكس باع وطنا ذلك هو 

النذل كاتب الدولة لطاقة واملناجم.

ل

ph_streets

اخلالصة في هذا املثل األفريقي..
ما دامت الّنمور ال متتلك مؤّرخيها، 

فإّن حكايات الصيد ستظّل متّجد 
الّصيادين!

MazenW23 

أتساءل دوما: ماذا يتبقى من مصداقية 
للصحافي أو اإلعالمي الذي يتناقل كغيره 
أخبارا ملفقة ثم تفضحه الوقائع ثم يعود 

ليكرر هذه العادة السيئة.

SleimanMichel 

كفى! توقفوا عن جرح كرامات الناس، 
أقلعوا عن وصف الوزراء ”حصصا“ 
واحلقائب ”دسمة“ أو ”سيادية“ أو 

”رئيسية“ أو ”وازنة“ أو حتى ”خدماتية“ 
أقلعوا عن اعتبار الدولة مزرعة #لبنان.

3rabi_1

من حق األطفال احلصول على تعليم 
أيا كانت جنسيتهم وال نقاش في ذلك!

mgsiraq

القراءة واملوسيقى وظيفتهما تلطيف 
بشاعة هذه احلياة.

MaguyBouGhosn 

جسم املرأة املثالي عبر العصور 
كان اجلسم املمتلئ مع بطن صغيرة. 

واملنحوتات القدمية تؤكد هذا الشيء. 
من أين أتتنا موضة عود اخليزران؟

alhontah

أنا ال أشعر بالوحدة، 
أنا أشعر بالوحشة، فالوحدة يكفي 
لتجاوزها أن تعثر على صديق، أما 
الوحشة فتحتاج إلى تغيير العالم.

2004Noor 

اجلامعات العراقية غير موجودة 
ضمن التصنيف العاملي. عندما 

تتحول الصروح العلمية إلى منابر 
للميليشياويني وساحات للطبخ واللطم 

فال مكان لها إال في الالتصنيف.

iraqitweet 

في رأيي وجود معارضة سياسية 
للحكومة القادمة أهم من احلكومة نفسها 

#العراق #الكتلة_األكبر.

samerr981

الزمن كما هو ال يتغير الليل والنهار 
مواقيت في حياتنا األول ملنامنا والثاني 

ملعاشنا نبدأ حياتنا بطفولة وننتهي 
بشيخوخة ملن طال به العمر وهنا 

ملخص #لو_الزمن_يرجع

FawazBaqer 

ممل جدًا.. 
ّملا نعيد نفس الكالم ونفس العتاب لنفس 

السبب.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
pressfreedom
جلنة حماية الصحافيني.

تعريف فضفاض لإلرهاب
 يخرس المعارضة على فيسبوك

فينوال نيولوين:
فيسبوك يخطئ بالتعامل 

مع كل الجماعات التي ال 
تتبع الدول 
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ســـوق البالط معقل تونسي لألعشاب تختلف أهداف قاصديه بين التداوي من األمراض وقضاء 

الحاجيات المستعصية، إال أن جميعهم يبحثون عن حل لمشكالتهم من الطبيعة.

العراقيون في مختلف المحافظات يســـتهلكون لحوم الحمير دون علمهم بســـبب ضعف الرقابة 

البيطرية على المجازر، وفقر الناس وبحثهم عما يؤكل بسعر زهيد. تحقيق

طارق القيزاني

} تونــس - تتكدس على طـــول الممر الضيق 
لســـوق البـــالط داخل مدينة تونـــس العتيقة، 
األعشـــاب الطبيـــة والبهارات أمـــام المحالت 
بينما يبدي ”العشـــابون“ إصغـــاء كبيرا وهم 
ينصتـــون مـــن أمـــام محالتهم إلى شـــكاوى 

زبائنهم بشأن متاعبهم الصحية.
يطـــرح الرجـــل الخمســـيني توفيـــق بـــن 
يعقـــوب، األســـئلة للباحثين عن الشـــفاء في 
محلـــه ويطلـــب المزيد من التفاصيـــل قبل أن 
يبدأ بتحديد الوصفة المناســـبة ومن ثم يلف 

بعض األعشاب والعقاقير.
يقـــدم بن يعقـــوب (58 عامـــا) وهو رئيس 
”الجمعية العالمية للتراث والفنون والصداقة 
بيـــن الشـــعوب“، نفســـه كشـــخصية متعددة 
المواهـــب واالهتمامـــات، لكـــن أكثـــر أوقاته 
منصبـــة علـــى التقصـــي حـــول آثـــار تونس 
المخفية بينما يتفرغ فـــي النصف الثاني من 

النهار لمحل األعشاب.
يقـــول بن يعقوب إن نشـــاطه مع الجمعية 
منصـــب على إعـــادة التـــراث الـــذي نهب من 
متاحـــف تونـــس خـــالل حقبة حكـــم الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي، كما أنه يسخر 
وقته إلعادة النظر في تاريخ تلك المســـروقات 

وطرح إصالحات إلحياء التراث الضائع.
لكن ومنذ استفحال النقص الحاد لألدوية 
الحساســـة في البالد بسبب التهريب وتفشي 
الفســـاد في القطاع الصحـــي، أصبح محل بن 
(تجار  يعقـــوب ومحالت باقـــي ”العشـــابين“ 
األعشـــاب) في ســـوق البالط أكثر اســـتقطابا 
للباحثيـــن عـــن بدائـــل لألدويـــة الكيميائيـــة 
المفقودة وللشفاء من األمراض المستعصية.

وزادت نـــدرة األدوية المضـــادة لألمراض 
المزمنة فـــي الصيدليات بفعـــل التهريب، من 
حاجة الناس المســـتهدفين إلى بدائل عالجية 
طبيعية بأقل كلفة ممكنة وبفعالية أكبر أحيانا.

إلـــى شـــهادات  وال يحتـــاج ”العشـــابون“ 
جامعية إلعداد العقاقير والوصفات المناسبة 
لألمـــراض، فخبرتهم الطويلة في حصر منافع 
كل نبتة برية واستخداماتها كفيلة بأن تجعلهم 

موضع ثقة واطمئنان من قبل المرضى.
 ويتابع بن يعقوب ”عدد صناع هذه المهنة 
بدأ يقل مع مرور الزمن، لكن أثبتت الســـنوات 
المتعاقبة أنه كلمـــا ابتعدنا عن الطبيعة كلما 
زادت األمـــراض، وأن حاجتنا إلى األعشـــاب 

تظل قائمة في كل زمان“.
شـــاعت مهنة التطبيب باألعشاب في سوق 
البالط منذ تأســـيس الدولـــة الحفصية خالل 
القـــرن الثالـــث عشـــر، ولكنها ترســـخت أكثر 
فأكثر بحســـب المؤرخيـــن مع قـــدوم األتراك 

واألندلسيين والعلماء من المشرق العربي في 
فترات الحقة. وأكسب هذا اليوم السوق شهرة 

عالمية. 
ويعتـــرف بن يعقوب بأن الرصيد المعرفي 
والطبي الذي جلبه معهم الوافدون في القرون 
الماضية قد ســـاهم بشـــكل كبير في إشـــعاع 
المهنـــة. ويعلـــق على ذلك قائـــال ”حتى اليوم 
نحن نتبع ما توصلوا إليه في مختبراتهم من 

وصفات ومقادير“.
وكما تبين الفتـــة معلقة في مدخل المحل، 
وهي مجســـدة ألحد العلماء العرب بمختبره، 
فإن تجـــارب وأعمال العلماء القدامى مثل ابن 
سينا والبيروني وابن الجزار القيرواني، تعد 
بالنســـبة للعشابين في ســـوق البالط مراجع 

أساســـية في هذا المجال إلـــى جانب تجارب 
الصينيين القدامى.

وُتجلـــب األعشـــاب مثل اإلكليـــل والزعتر 
والزنجبيل وأم الروبية والكالتوس والشـــيح 
وغيرهـــا، من عدة مناطـــق جبلية وصحراوية 
من بيئـــات تونـــس المتنوعة كمـــا يتم جلب 
أعشـــاب أخرى نادرة من الشرق األوسط ومن 

المغرب والسودان ومصر والهند.
ومنح هذا التنوع الكبير في األعشاب لقب 
”الصيدليـــة الطبيعية“ لســـوق البـــالط، إذ أن 
أغلب األعشـــاب التي يتم تســـويقها ووصفها 

للمشـــترين تحتوي علـــى العديد من 
المـــواد البيولوجيـــة والمعـــادن 

الكربوهيـــدارت  مثـــل  الغنيـــة 
والكاروتيـــن وأمالح المنغنيز 

والمانيزيوم والبوتاسيوم.
وجميـــع هذه األعشـــاب 
بيـــن  متـــداول  هـــو  كمـــا 

التجـــار، فعالة في عالج 
الجلديـــة  األمـــراض 
والقولـــون وصدمـــات 
النفســـية.  األمـــراض 

كما تحـــد من آثار أمراض 
السكري وتستخدم في عالج البرد 

وداء المفاصل وأمراض المعدة والكثير من 
المشاكل الصحية.

وال يخفي بـــن يعقوب أن العالج الطبيعي 
عبـــر األعشـــاب مهنة بـــدأت تفقد انتشـــارها 
بســـبب اتجاه األجيـــال الجديدة إلـــى المهن 
العصريـــة وإلـــى الطب العصـــري، لكن جزءا 
كبيرا من العائالت التقليدية أبقت على ثقتها 

في األعشاب ومنافعها.
وعموما يظل الهاجس األكبر للمقبلين على 
العالج باألعشاب، بحسب التاجر، يحوم حول 
مقاومة األمراض السرطانية وحماية المناعة. 
ويعد هذا بمثابة التحدي األكبر لتجار ســـوق 

البالط والمحك الرئيسي لخبرتهم.

ويوضـــح بـــن يعقوب ذلـــك قائـــال ”هناك 
تهافت كبير على األعشـــاب المقاومة لألورام. 
نقـــدم للمرضى خليطـــا من األعشـــاب الغنية 
والســـنجورة  الروبيـــة  أم  مثـــل  بالمعـــادن 
والريحـــان والتقف. يســـاعد هـــذا على الحد 
من انتشـــار األورام وحماية مناعة الجسم مع 

شرط اتباع نظام غذائي محدد“.
ويتمســـك أغلـــب مرضى الســـرطان، ممن 
تبدي أجسامهم مناعة أطول لمقاومة المرض، 
بأمل التداوي عبر األعشـــاب والمواظبة على 
ذلـــك بالتوازي مع طـــرق العـــالج الكيميائية 

العصرية.
والشيخ مراد الذي أنهكه المرض وأفقده 
الكثيـــر مـــن الـــوزن، مـــن بين 
العالج  على  أبقـــوا  الذين 
لمكافحـــة  المـــزدوج 
من  والهدف  السرطان، 
تـــردده علـــى الســـوق 
واقتنائه األعشـــاب حسب 
قولـــه ”الحفـــاظ على تدفق 
الـــدم فـــي جســـمه وتعزيـــز 

مناعته وحيويته“.
ومع أن ســـوق البالط عرف 
كونه معقال لألعشاب والحشائش 
والعقاقيـــر الطبيـــة، إال أنه عرف 
للباحثين  محببـــة  كوجهـــة  كذلـــك 
عن البخـــت وقضاء الحاجيات المســـتعصية 
مثل اإلنجاب والتخســـيس والعجز الجنسي، 
كمـــا يقصد بعـــض النـــاس الســـوق إلبطال 
الســـحر ودفـــع أذى الحســـد عنهـــم باقتنـــاء 
الروائـــح واألبخـــرة والطيـــور والحيوانـــات 

المجففة.
يقـــول بـــن يعقـــوب ”أهـــداف القاصدين 
للســـوق مختلفـــة لكنهم جميعـــا يبحثون عن 
حل لمشكالتهم من الطبيعة. تمنحهم الطبيعة 
األمل في وقت قد يفشـــل فيـــه الطب العصري 

في منحه لهم“.

فيصل عبدالحسن

} العراقيون هذه األيام يواجهون اســـتفحال 
ظاهـــرة بيع لحـــوم حمير للزبائـــن على أنها 
لحـــوم أبقار. ويتـــم البيع في مناطـــق فقيرة 
كثيرة مـــن بغـــداد، كمدينة الصدر والشـــعلة 
واألميـــن الثانيـــة والزعفرانيـــة والراشـــدية 

والدورة وأطراف بغداد.
 انتشـــرت الظاهـــرة بشـــكل واســـع أيضا 
وديالـــى  والموصـــل  كالبصـــرة  بمحافظـــات 
والديوانية والسماوة وغيرها، لضعف الرقابة 
البيطرية علـــى المجازر من جهة، وفقر الناس 
وبحثهم عما يؤكل بسعر زهيد من جهة أخرى.

 ولـــم يتوقـــف االســـتهالك علـــى بعـــض 
العائالت الفقيرة لهـــذا النوع من اللحوم، بل 
شمل الوالئم التي تقام في مناسبات، كالزواج 
والختان واألعياد وليالي رمضان والمناسبات 
االنتخابية ومؤونة الجيش والحشد الشعبي.
 ويدور الكثير من اللغط والشـــائعات منذ 
ســـنوات بيـــن العراقيين حول هـــذه الوالئم، 
التي يشـــرف على تجهيز لحومهـــا مقاولون 
تخّصصوا بادعاء اســـتيرادها مـــن الخارج. 
ويتم توزيعها على الكثير من منافذ التسويق، 
كمقاوالت تزويد الجيش والحشـــد الشـــعبي 
باللحوم، واتضح في ما بعد بفضيحة إعالمية 
مدوية عن اللحم المجهز، ألكثر من ســـنة لهذه 

الجهـــات بعـــد فحصـــه 
الجهـــات البيطرية،  من 
فكانت النتيجة أنه يعود 
لحميـــر.  وقـــال أحمـــد 

يونس (30 ســـنة) قصاب 
فـــي األميـــن الثانيـــة 

لـ“العـــرب“  ببغـــداد 
”يوجد بمنطقتنا أكثر 
ويجهزنا  قصاب،  من 
ســـنوات  عشـــر  منذ 
أبوفالح، وهو مجهز 

لحـــوم معروف فـــي بغداد، ولحومـــه عراقية، 
ونحن ال نبيع إال اللحم الذي يأتينا من مجازر 

صة وبإشراف بيطري“. مرخَّ
 وأضـــاف يونـــس ”هناك حـــاالت تم فيها 
بيع لحـــوم حمير بمدينة الصـــدر، من مجازر 
عشـــوائية عرضت اللحـــوم في أكشـــاك على 
األرصفـــة. ووجد الناس فـــي أرض مهملة من 
المدينة رؤوسا وأطرافا لحمير مرمية. ونقلت 
الواقعـــة قنوات تلفزية، ممـــا جعل الناس في 
بغداد يمتنعون عن شـــراء اللحـــم، واتجهوا 
لشـــراء الدجاج واألســـماك لفترة من الزمن ثم 
شـــاعت حكايـــة الدجاج الصيني المســـرطن، 

فعادوا لشراء اللحم من محلنا“.
وقالت أم محسن (50 سنة) ربة بيت تعيش 
بمدينـــة الصـــدر، لـ“العـــرب“ إنهـــا وأوالدها 
الثالثـــة وزوجها العامـــل باليومية بقوا لعدة 

شهور يأكلون لحوم حمير دون أن يعرفوا.
وتابعـــت ”يشـــتري أبومحســـن اللحم كل 
جمعـــة من جـــزار في نهايـــة شـــارع الفالح، 
بسعر زهيد. كان الجزار يبيعنا اللحوم مرات 
باَألجل، مما شـــجعنا على الشـــراء منه، وقبل 
العيد وجدنا كشكه مغلقا. وعرفنا من جيرانه 
أنـــه كان يبيع لحم الحمير. اكتشـــف ذلك أحد 
الزبائـــن مصادفة، إذ وجد رؤوس حمير خلف 
الكشـــك، مخفية بغطـــاء“، مضيفة ”عرفنا أننا 

طول المدة السابقة كنا نأكل لحوم حمير“.
 وأكدت لـ“العرب“ ”طعم اللحوم التي كان 
يبيعهـــا لنـــا ال يختلف عما نعرفـــه عن لحوم 
البقـــر، لكن هذا اللحم خشـــن وكثير الَعَصب، 
والمدة التي يســـتغرقها للنضوج طويلة. كنا 

ة“. نعتقد أنه لحم أبقار ُمسنَّ
منير جاســـم متعهـــد بتزويـــد القصابين 
باللحـــوم بمدينة بغـــداد الجديدة (37 ســـنة) 
أكـــد لـ“العرب“ 
صحـــة الكثير مما 
يتداولـــه النـــاس 
في األيام الماضية 
من خالل تجربته 
الخاصـــة، أن 
موضوع اللحوم 
المشكوك في 
مصدرها من 
موضوعات 
الســـاعة 
في البيوت 
العراقية، كون 
بعـــض المتعهدين بتوفير اللحوم 
للقصابيـــن يهدفـــون إلى كســـب أكبر ربح 

مـــن االتجار بلحم الحمير بـــدال من لحم البقر 
والعجول أو األغنام، الغالية نســـبيا، فســـعر 
الحمـــار المحلي مع جزارتـــه ومصاريف نقله 
ال يتعدى 100.84 دوالر ويمكن بيع الكيلوغرام 
منه بـ(6.72 دوالر- 8.4 دوالر)، والربح الصافي 
مـــن بيـــع 50 كيلوغراما من هـــذا اللحم 277.3 
دوالر، ومعـــدل كميـــة اللحم من حمـــار واحد 
250 كلغم بينما يبـــاع كيلو لحم الغنم بـ13.45 
دوالر، والذبيحـــة تكلـــف بين 600 ـــــ 700 ألف 
دينـــار، والربح الصافي 126 دوالرا فقط، وهذا 
يعني أن ربح المـــورد والجزار من بيع اللحم 
المغشـــوش أكثر من خمســـة أضعاف، وكذلك 

سرعة بيعه للحم الحمير لرخص ثمنه.
 وأضـــاف ”هـــذا الغش ال يمكـــن ألحد من 
المتعهدين في الســـوق أن يقوم به لوال ضياع 
الضوابـــط واإلشـــراف البيطـــري، والفســـاد 
المستشـــري في أغلب دوائـــر الدولة الصحية 

واألمن االقتصادي“.
واعتبـــر الطبيب البيطري مؤنس كاظم أن 
”الكثير من العراقيين يأكلـــون هذه األيام لحم 
حمير دون أن يعرفوا هذا. وتوجد عشرة آالف 
مجزرة عشـــوائية في العراق، وأكثر من مئتي 
مزرعة في أطراف بغداد والمحافظات، لتربية 
الحمير وتســـويق لحومهـــا، وكل مزرعة فيها 

أكثر من خمسمئة حمار. 

ويشـــرف على تســـويق لحومها متنفذون 
ار وجزارون أسبوعيا في سوق  فاســـدون وُتجَّ
قـــرب الرحمانيـــة غربـــي بغداد. ومســـؤولية 
الرقابـــة ضائعة بيـــن أمانة بغـــداد ووزارات 
البلديات والصحة والبيئة والزراعة. وانعدام 
المتابعة الجـــادة والمراقبة البيطرية النزيهة 
على الجزارين والمطاعم وبرادات الجيش منذ 

سنوات“.
وتابع ”ال توجد مشاكل وال أضرار صحية 
مـــن أكل لحوم الحمير ال فـــي الحاضر وال في 
المســـتقبل، فهـــي حيوانات عاشـــبة ـــــ تأكل 
العشـــب ــ مثـــل الخيـــول واألبقـــار واألغنام 
والماعـــز. وعندما يتـــم تقطيـــع لحومها إلى 
قطـــع صغيرة، ال يمكـــن تمييزها عـــن غيرها 
من اللحوم. ولمعرفة مصـــدر اللحم، مالحظة 
األلياف العضلية فيه، فإن كانت كثيرة وغليظة، 
فهي تعود لحمار. كما أن لحم الحمير خشـــن 
الملمـــس بينما لحم البقـــر ناعم، ودهنه غزير 
عنـــد الطبخ ويلصق باألصابـــع، ولونه أحمر 
معتم بعكـــس لحم األبقار الفاتـــح اللون. كما 
ـــه يقاوم الفســـاد لكثـــرة الجليكوجين فيه،  أنَّ
وهـــذه المادة تبطئ فســـاده“. وأشـــار إلى أن 
هذا ”ابتالء جديد ابتلى به أبوصابر ــ تسمية 
ـ غير بالءاته السابقة، كشّح  للحمار في العراقـ 
ر والجفـــاف وحرارة  العشـــب بســـبب التصحُّ

د بالفناء  الطقس واألوبئة. أبوصابر اليوم ُمَهدَّ
بســـبب الجزر الواســـع وتقديمه على الموائد 

العراقية كلحم بقر أجنبي مستورد“.
 وأوضـــح مؤذن وإمام مســـجد المصطفى 
الشـــيخ صـــالح جثيـــر (47 ســـنة) بالقبلة في 
محافظة البصرة عـــن تحريم أكل لحم الحمير، 
قائال ”ُتحّرم بعض الفرق اإلســـالمية أكل لحوم 
الحميـــر، ويعتبرهـــا البعض اآلخـــر مكروهة 
كالمالكيـــة، بينمـــا يعتبـــر القســـم اآلخـــر أن 
تحريمها تم لظروف وقتيـــة، فالتحريم لم يأِت 
في القـــرآن، ولكن النهي عنه جـــاء يوم خيبر، 
لمنـــع الناس من جـــزر الحمير، ألنها واســـطة 
النقل، فقد أوشـــكت على النفاد في يثرب، فقيل 
لرسول الله (ص) إن الحمير توشك على النفاد، 
بســـبب جـــزر الناس لهـــا، فنهى الرســـول عن 

جزرها لئال تفنى. 
ونصـــت اآليـــة 3 من ســـورة المائـــدة على 
مـــات في اإلســـالم ’الميتة والـــّدم ولحم  المحرَّ
الخنزيـــر ومـــا أهلَّ لغيـــر الله بـــه والمنخنقة 
طيحـــة، وما أكل  والموقـــوذة والُمترّديـــة والنَّ
يتم وما ذبح علـــى الّنصب‘.  الّســـُبع إّال مـــا ذكَّ
واعتبـــر مذهب ابن عباس النَّهي وقتيا عن‘أكل 
لحـــوم الحمير في يوم خيبر لقلة وســـائط نقل 
الظهرــ المتاع ــ فالحمير، واسطة نقل، والنهي 

عن جزرها أمر فرضته ظروف مؤقتة'“.

يشهد العراقيون مبختلف احملافظات في الفترة األخيرة انتشار ظاهرة بيع حلوم احلمير 
على نطاق واســــــع واستهالكهم لها على موائدهم على أنها حلوم أبقار، فإلى جانب غياب 
ــــــة على املجازر وقعوا ضحايا قصر ذات اليد وبحثهم عما يؤكل بســــــعر  ــــــة البيطري الرقاب

زهيد.
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أبوصابر مهدد بالفناء

 في العراق بسبب لحومه

[ العراقيون يأكلون لحم الحمير على أنه لحم بقر أجنبي

أهداف القاصدين 

للسوق مختلفة لكنهم 
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حل لمشكالتهم من 

الطبيعة
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الجهـــات بعـــد فحصـــه
الجهـــات البيطرية،  من 
فكانت النتيجة أنه يعود 
لحميـــر.  وقـــال أحمـــد 

ســـنة) قصاب  يونس (30
فـــي األميـــن الثانيـــة

لـ“العـــرب“ ببغـــداد 
”يوجد بمنطقتنا أكثر 
ويجهزنا  قصاب،  من 
ســـنوات  عشـــر  منذ 
أبوفالح، وهو مجهز

وم ب و
”طعم اللحو  وأكدت لـ“العرب“
يبيعهـــا لنـــا ال يختلف عما نعرفــ
البقـــر، لكن هذا اللحم خشـــن وكث
والمدة التي يســـتغرقها للنضوج

نعتقد أنه لحم أبقار ُمسنة“.
ه ر ي ي هو ر

منير جاســـم متعهـــد بتزويـــد
باللحـــوم بمدينة بغـــداد الجديدة
أكـــد
صحـــة
يتداول
في األي
من خ
الخ
موض
ال
م

الع
بعـــض المتعهدين بتو
للقصابيـــن يهدفـــون إلى كســـب

إسقاط مشهد ذبح الخروف من األجواء العراقية



} ”بما أنك امرأة هل لي بسؤال يخص بنات 
جنسك؟ بماذا تشعر الفتاة بالضبط حين 

تجول في شوارع مجتمعاتنا العربية شبه 
عارية؟“.

سؤال طرح علّي في معرض حديث 
جانبي ال عالقة له باللباس، أخذت عنوة 

وحشرت في الزاوية صار علّي َحْبك إجابة 
تقنع مخاطبي وترفع اللبس عن ذهنه، لكنني 

عجزت وتلعثمت وصغت جمال مبعثرة ال 
روابط بينها.. حاولت لملمتها بيد أنني 

أنا نفسي مع حبي الشديد للباس القصير 
لم أجرب خوض مغامرة الخروج به خارج 

أسوار منزلنا وحتى وإن فعلت يوما ما فقد 
كان ذلك لصيقا بعهد الطفولة. كيف لمحجبة 

أن تجيب عن سؤال ال تراه يعنيها، فهي 

أحيانا تستحي حين تشاهد إحدى الفتيات 
متبرجة على نواصي الطرقات بلباس غير 

الئق؟
هل اللباس بطاقة هوية حتى تنّصب 

بقية الشعوب أنفسها قضاة وتضع بالدي 
في خانة الخارجين عن القانون وأعراف 

العرب؟ وألن بحثي عن اإلجابة قادني إلى 
حقائق صادمة، فالحقيقة ليست خفية 
غير أنني ما ظننتها بهذه البشاعة، إذ 

لألسف بعض الدول الشقيقة ترى في حرية 
التونسيات انحالال يقدم لها ذريعة نعتهن 

بنعوت ال تليق بهن.
قد أكون ال أملك إجابة عما يبعث 

اللباس القصير في المرأة من أحاسيس 
لكنني ال أنصب نفسي قاضيا وال محلال 

نفسيا وال أتصورها تفعل ذلك لتنال الرضا 
واالستحسان من عيون متلصصة تتربص 
بها، بل أرى من منبري الصغير هذا أنها 

حرية شخصية ونفسي متشبعة حتى 

النخاغ بمقولة ”تنتهي حريتك عندما تبدأ 
حرية غيرك“. كما أنني على ثقة بأن اللباس 
ال يعكس في حاالت كثيرة أحوال صاحباته 

األخالقية فكثيرا ما تنطوي سرائر بعض 
المحجبات على دهاء ومكر قد ال تحمله 

مواطناتها السافرات والعكس.
لماذا تحاول المجتمعات الذكورية تقييد 

المرأة بالمثل التونسي القائل ”ُكْل على 
كيفك (هواك) والبس على كيف الناس“، 

هل نلبس للناس أم من أجل أنفسنا؟ هل 
اللباس مرتبط بعدد أمتار القماش المخاط 

به؟ ال أتصور ذلك فمهما طال أو قصر الثوب 
ستكون المرأة، وألنها تملك جسدا مختلفا 

عن الرجل، عرضة للتحرش والمعاكسة.
ال التونسيات وال غيرهن من النساء 

العربية سلع معلبة تعرض بالمجان على 
نواصي الطرقات، فبدل اإلمعان في تفاصيل 
أجسادهن وقراءة مبهمة للحرية في مقاس 

فساتينهن، وجب التبصر في عقولهن 

وحجم مشاركتهن في الحياة بكل مجاالتها، 
وجب التمعن في حجم تضحياتهن من أجل 

أسرهن وأوطانهن وسهرهن على راحة 
أطفالهن.

لم نعد مجرد أجساد صغيرة تحتل مكانا 
بالخارطة بمنأى عن العالم، بل أصبحنا نطل 

من نوافذ التطور التكنولوجي على بعضنا 
البعض ونتزود بعادات وتقاليد كل ما هو 

مختلف وبعيد عنا، وال بد أن أغلبنا علم أن 
هناك عند نظرائنا من الغرب طقوس غريبة 

يمارسونها في كنف الحرية تسمى سلوكات 
”العراة“، إذ أن هناك شواطئ للعراة، 

ومسابقات، ومقاهي، وتظاهرات، وغيرها 
الكثير دون أن يفكر الرجل الغربي في النظر 

إلى المرأة من مرآة نظيره الشرقي بالتساؤل 
عن سر تجرد المرأة من ثيابها؟ ولو كان 

الطقس عربيا لـ“طفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة“، عذرا لكان لحم المرأة وليمة 

على موائد الذئاب البشرية.

أي أحاسيس يبثها اللباس القصير في املرأة
شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب

ســـجلت تونس مؤخـــرا ارتفاعا  } تونــس – 
ملحوظـــا في األرقام والمؤشـــرات المســـجلة 
حـــول العنف المســـّلط علـــى األطفـــال داخل 
وسطهم العائلي واألســـري. وتحولت العائلة 
في تونس مـــن المالذ اآلمن للطفل إلى المهّدد 
رقـــم واحد مّمـــا خلـــق العديد مـــن المظاهر 
الســـلبية المرتبطـــة بالطفولة مثـــل االنتحار 
المدرســـي  واالنقطـــاع  الدراســـي  والفشـــل 

وتعاطي المخدرات.
للمـــرأة  الجهويـــة  المندوبيـــة  وأطلقـــت 
واألســـرة والطفولة وكبار الســـن في محافظة 
القصرين (وســـط غرب تونس) خطة اتصالية 
جديـــدة، لمقاومـــة العنـــف ضد األطفـــال في 
المحيـــط األســـري، ووفق المنـــدوب الجهوي 
الزيـــن النجالوي فإنها تمتد علـــى الفترة من 
غّرة سبتمبر 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2018، 

وذلك نظرا لتنامي ظاهرة العنف المسلط على 
األطفال.

وتمت برمجة هذه الخطة بالتنسيق مع 
اإلدارة العامـــة للطفولة بدعم من مكتب 

”اليونســـيف“ بتونـــس وهـــي تضم 
العديـــد من األطـــراف ذات الصلة 
بالجهة من مجتمع مدني وإعالم 
تربويـــة  ومؤسســـات  محلـــي 
وشـــبابية ومختصيـــن في علوم 
نفســـانيين  وأخصائيين  التربية 

واجتماعيين.
وتشـــير األرقام الرسمية الحالية 

فـــي تونـــس إلـــى أن 9 علـــى 10 أطفـــال 
يتعرضـــون اليوم إلـــى العنف أي مـــا يقابل 
نســـبة 90 بالمئة من مجموع األطفال. كما أن 
64 بالمئة من األطفال يتعرضون للعنف داخل 

العائلة واألســـرة التي من المفترض أن تكون 
المصدر األول للحمايـــة، باإلضافة إلى 
أن 40 بالمئـــة من اآلباء يعتبرون العنف 

وسيلة تربوية أساسية.
الرســـمية  الجهات  وتعتـــزم 
القيام بمجموعة من األشـــغال 
في إطـــار تطبيـــق برنامجها 
الرامـــي للحـــد مـــن العنـــف 
الطفولـــة  علـــى  المســـلط 
التونسية من خالل االستعانة 
مـــع  تفاعلـــي  واب  بموقـــع 
اإلعـــالم  وبوســـائل  المتابعيـــن 
المحليـــة إلى جانـــب تنظيم حصص 
تثقيفيـــة لآلباء حول مواضيـــع حقوق الطفل 
وكيفيـــة التوقـــي مـــن ظاهرة العنـــف وغيره 
مـــن الظواهر التي تمس بســـالمته النفســـية 

خططـــا  البرنامـــج  ويتضمـــن  والجســـدية. 
لالتصال المباشـــر باآلباء لتوعيتهم بمخاطر 
العنـــف األســـري المســـّلط علـــى األطفال مع 
برمجة منابر حوارية في المؤسسات التربوية 
والمســـاجد والكتاتيـــب فـــي القصرين حول 
االنعكاسات الســـلبية للعنف األسري المسّلط 

على األطفال وطرق مقاومته.
وأكد المندوب الجهـــوي الزين النجالوي 
أن الخطة االتصالية الجديدة لمقاومة العنف 
المسّلط على األطفال بالقصرين تعد مشروعا 
نموذجيا في الجهة ســـيتّوج بميثاق تشـــارك 
فيه كافـــة المؤسســـات التربوية والشـــبابية 
بمحافظـــة  المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 
القصرين بهدف مواصلـــة العمل على مقاومة 
ظاهرة العنف األسري ضد األطفال والحّد من 

مخاطره.

مســـحوق الشـــاي األخضر يمكـــن أن يبقي الخاليا الســـرطانية خامدة بحســـب مـــا أكدته التجـــارب املخبرية في جامعة ســـالفورد 
البريطانية ألنها تقوم بالقضاء على إمدادات الطاقة الســـرطانية للخاليا، وقد ثبت أن مســـتخلص الشاي األخضر {املاتشا} يكبح 

عملية األيض التي تعتبر مركز قوة كل خلية. أسرة

سعاد محفوظ

} القاهــرة - رغـــم اإلنجـــازات التـــي تحققها 
الفتاة فـــي حياتهـــا العلمية والعمليـــة، إال أن 
مطالبـــة األهل لهن باإلســـراع في الـــزواج تكاد 
ال تتوقف وكثيرا ما نســـتمع لآلباء أو األمهات 
يكررون عبارات من قبيل ”زواج البنت ســـتر“، 
وإيمانهم بفكرة هذه المقولة يجعلهم يندفعون 
نحو اإلســـراع في تزويج بناتهـــم معتبرين أن 
المؤسسة الزوجية تمثل الحماية التامة للفتاة، 
ولكـــن غالبيـــة الفتيـــات اليـــوم ال يتقبلن هذه 
الطريقة في النظر إلى حياتهن على أن نجاحها 
مرتبط بالزواج ويدخلن في صراع مع الوالدين 
ويتمردن على تزويجهن في سن مبكرة وهو ما 

يخلق أجواء من التوتر والخالفات األسرية.
والصراع بين طرفي الخالف، وهما الوالدان 
من جهـــة والبنت مـــن جهة ثانية، فـــي ظاهره 
يدور حول تحديد العمر المناســـب للزواج وفي 
باطنه ســـعي من الفتاة إلثبات ذاتها خارج هذه 
المؤسســـة وقبل الدخول فـــي التزامات الحياة 
الزوجية واألســـرية وهو ما يعارضه الوالدان. 
وتكشف العديد من التجارب المشكالت الكثيرة 
التي تعيشها األسرة بسبب الصراع حول زواج 
البنـــت والكثير مـــن التناقضات فـــي المبررات 
التي يستند عليها الوالدان لتعليل رغبتهما في 

تزويج بناتهما ولو في سن مبكرة.

تقول جيهان وهي طالبـــة في كلية التجارة 
”رغـــم أن والدّي متعلمان، ورغم مـــن أنهما كانا 
حريصيـــن على تعليمي، وتشـــجيعي ألكون من 
المتفوقـــات كما أنهما ال يمانعـــان في أن أعمل 
فـــي أي مجال أختـــاره، إال أن المشـــكلة تتمثل 
فـــي أنني منـــذ قاربت الـ18 ســـنة وهما يرددان 

أن حلمهمـــا األكبـــر بالنســـبة إلـــي هـــو اليوم 
الـــذي أكون فيه فـــي ”بيت زوجـــي“ ومع مرور 
األيام والشهور والســـنين يتحول كالمهما إلى 
ضغط شـــديد لدفعي إلى التفكيـــر في موضوع 
الـــزواج بطريقة جديـــة. ويـــزداد الضغط كلما 
تقـــدم لخطبتي عريـــس، ولكني أحـــاول دائما 
إقناعهمـــا بأنني لن أتزوج لمجـــرد الزواج، بل 
عندما أجد الشـــخص الذي يناسبني. وبالرغم 
من أن والدّي ال يفكران في إرغامي على الزواج، 
إال أنهما يســـتقبالن إجابتي بشيء من الضيق 
ألنهما مقتنعـــان بالفكرة المتوارثـــة بأن زواج 
البنت ســـتر، وضرورة اجتماعيـــة تحميها من 

الشائعات“.
وتقـــول ســـهى محمـــد، موظفة في شـــركة 
لالتصاالت ”أبي هو ســـبب فشـــلي في أكثر من 
خطبة، فبمجرد دخولـــي الجامعة بدأ يعلن عن 
رغبتـــه في زواجي، وفي ســـبيل ذلـــك أجبرني 
علـــى االرتباط ثالث مرات ولكنني وبعد أشـــهر 
قليلـــة في كل مـــرة، كنت أرفض االســـتمرار إذ 
كنت أكتشـــف أن الشـــخص الـــذي ارتبطت به 
بناء على رغبة والدي ال يناســـبني كزوج. كنت 
دائمـــا ألجأ إلى أمي، التي كانت أكثر تفهما من 
والدي، وبصعوبة شـــديدة كنـــا ننهي الخطبة 
ثم يعود والدي لطرح المســـألة مجددا بســـبب 
تمســـكه بهذه الفكرة الســـخيفة التي تقوم على 
أن ”زواج البنت ســـتر“، وأعود أللتقي بعريس 
جديد وتتكرر الحكاية نفسها حتى أنني كرهت 
االرتبـــاط وصرخت ذات يوم فـــي وجه أبي كي 
يتركني أختار بنفســـي من سأكمل معه مشوار 

حياتي“.
وتتبايـــن ردود فعـــل الفتيـــات أمام ضغط 
الوالديـــن لتزويجهن باكرا فمنهـــن من تكتفي 
باإلقنـــاع والنقـــاش معهما ومنهن مـــن تتمرد 
وتصبح مســـألة زواجها مصدر خالف دائم مع 
والديهـــا وأحيانا يقتنع الوالـــدان بأن الزواج 
ليس أهم شـــيء في حيـــاة ابنتهما وليس أهم 
طموح يســـعيان من ورائه إلى دفعها لتحقيقه 
وفـــي حاالت أخـــرى تتغير نظرتهما للمســـألة 
بســـبب تجربـــة زواج فاشـــلة لكونهـــا ناتجة 
عن الضغط األســـري عايشـــاها عـــن كثب وهو 

مـــا الحظته صفاء التي تعمل في شـــركة طبية 
حيث تقول إنه ”بسبب فشـــل شقيقتي الكبرى 
فـــي الزواج وكونها أصبحـــت ”مطلقة“ تراجع 
والدي عن فكـــرة تزويجي بســـرعة“، وتضيف 
”نحن ثالث شـــقيقات كنا نشعر من كالم والدنا 
الـــذي يعمل مدرســـا للغـــة العربيـــة أننا عبء 
ثقيل عليـــه وأن زواجنا هو الحل الوحيد الذي 
ســـوف يخلصه من هذا الحمـــل. كان حلم أبي 
هـــو زواجنا، وأول من دفعـــت ثمن هذا الزواج 
الســـريع من أجل الستر هي شـــقيقتي الكبرى 
التـــي تزوجت مـــن أول عريس قـــدم لخطبتها 
وبسبب الخالفات بينهما حصلت على الطالق 
بعـــد عامين، ليـــدرك والدي بعدها أن ”ســـتر“ 
البنـــت الحقيقية هي زواج متأن وليس الزواج 

السريع الذي دفعت شقيقتي ثمنه“.
ويظل خـــوف اآلبـــاء على بناتهم الســـبب 
الرئيسي لرغبتهم في سترهن بالزواج، خاصة 
في ظـــل الواقـــع االجتماعي الذي بـــات مليئا 
بحـــوادث االنحـــراف والجريمـــة واالغتصاب 
وغيرها، ولذا يرى الكثيـــر من اآلباء واألمهات 

أن زواج البنت هام جدا ويحقق لها االستقرار، 
ألن الرجل الشـــرقي بطبعـــه يعتبر البنت حمال 
ثقيـــال عليه، ولذلـــك يحلم دائمـــا باليوم الذي 
يزوجها فيه حتى يطمئن عليها في بيت زوجها 
وهذا مـــا تؤيده أحـــالم الجنـــدي، التي تعمل 

مهندسة.
فـــي المقابل، يقول رشـــيد كامل محاســـب 
قانونـــي ”أرفض فكرة الزواج الســـريع للبنت، 
ولم أتعامـــل بهذا المنطق مع ابنتي، فالظروف 
االجتماعية تغيرت اليوم وســـتر البنت اآلن ال 
تكـــون بالزواج فقط، وإنما بتســـليحها بتعليم 
جيـــد وبتربية طيبة، فمن حق البنت مثل الولد 
تماما أن تختار شريك حياتها الذي ترتاح إليه، 
وعلى اآلباء أن يتوقفوا عن الضغط على بناتهم 
للزواج السريع ألن مشاكله تكون كبيرة دائما.

ويضيف كامل "أنا شخصيا أفضل أن تكون 
هنـــاك صداقة حقيقيـــة بين البنـــات وآبائهن، 
فالصداقـــة هـــي الســـتر القوي للبنـــت من أّي 
مشـــاكل قد تتعرض لهـــا، خاصة فـــي مراحل 

المراهقة والشباب“.

ويؤكد أســـتاذ الطب النفســـي عمر شاهين 
أن تنشـــئة البنت على األفـــكار القديمة مثل أن 
زواجها ستر تجعلها تشعر بأنها ناقصة، ويظل 
في داخلها نوع من الخوف بأّال يتحقق لها هذا 
الستر مهما حققت من نجاحات علمية وعملية، 
فاألســـرة العربيـــة بوجه عـــام مازالـــت تعتبر 
البنـــت حمال ثقيال عليها، ومازالت تخشـــى أن 
يفوت ابنتها قطـــار الزواج فيعيش اآلباء حالة 
قلق دائم يظهر في شـــكل ضغـــوط على البنات 
إلقناعهـــن بالزواج بســـرعة، خصوصا إذا كان 

هناك عريس يبدو جيدا.
 إن مثـــل هـــذه الضغوط تمثـــل خطرا على 
حياة البنت في المســـتقبل ألنها تشـــعر بأنها 
أصبحـــت غير مرغـــوب فيها من أســـرتها بعد 
وصولها إلى سن معينة، وكذلك ألنها ال تعطيها 
فرصة االختيار المتريث لشريك الحياة، وما قد 
ينتج عن ذلك من مشـــاكل زوجية؛ لذلك إذا كان 
من حق الفتاة أن تتزوج من تختاره وتقتنع به 
، فعلى األهل أيضا أن يدركوا خطورة وتبعات 

الفكرة القديمة على أن زواج البنت ستر.

ــــــر الوضع االجتماعــــــي للمرأة في العديد مــــــن الدول العربية نحــــــو املزيد من التقدم  تغي
ــــــاح وذلك منذ خروجها للتعلم وللعمل فــــــي جميع االختصاصات واملجاالت إال أن  واالنفت
جناحهــــــا في ذلك ال يبدو كافيا مــــــن منظور اجتماعي تقليدي حيث جنــــــد موروثا ثقافيا 
حتتضنه أغلب األســــــر العربية مفاده أن الزواج يظل الوضع األمثل للمرأة. ويردد العديد 
مــــــن اآلباء واألمهات مقوالت مثل ”زواج البنت ســــــتر“، وآخــــــرون يقولون إنه مهما حققت 
بناتهم من جناحات وتفّوق إال أنهم لن يطمئنوا على مستقبلهن إال إذا تزوجن… وتعترض 
فتيات اليوم على مثل هذه املقوالت التي تعرضهن لضغط األسرة وتختصر وجودهن في 

اإلجناب، ما يدخلهن في صراع مع والديهم في حتديد السن املناسبة للزواج.

[ آباء يعتبرون الزواج سترا للبنت وراحة لهم  [ فتيات اليوم يرفضن اعتبار الزواج الحلم األكبر في الحياة
السن املناسبة للزواج سبب خالف دائم بني البنت ووالديها

أساليب متعددة من الضغط 
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خطة تونسية للحّد من العنف األسري ضّد األطفال

ردود فعـــل الفتيـــات أمـــام ضغـــط 
الوالديـــن لتزويجهن باكـــرا تتباين 
باإلقنـــاع  تكتفـــي  مـــن  فمنهـــن 

والنقاش ومنهن من تتمرد

 ◄

جمال

} تتعـــرض األظافر إلجهاد شـــديد بفعل 
االســـتعمال املتكرر لطالء األظافر، خاصة 
فـــي ظـــل حـــرارة الصيف؛ حيث ســـريعا 
مـــا يتغيـــر لونهـــا وتصبح أكثـــر ُعرضة 

للتقصف.
ألجـــل ذلـــك ينصـــح فنـــان التجميل 
األملاني باتريك مالدينجر بإجراء ديتوكس 
لألظافر من وقت إلى آخر من أجل إراحتها 
وإتاحة الفرصة لها لالستشفاء واستعادة 
رونقها ومظهرها اجلذاب املفعم بالصحة 

واجلمال.
وأوضح مالدينجـــر أن أولى خطوات 
الديتوكس تتمثل فـــي إزالة بقايا الطالء، 
وذلك بواسطة ُمزيل طالء أظافر يخلو من 

األسيتون.
وفي اخلطوة الثانية يتم إجراء حمام 
عصير الليمون ملواجهة التغيرات اللونية 
واســـتعادة اللون األبيض لألظافر، ولهذا 
الغرض تتم إضافة نصف ملعقة شاي من 
عصير الليمون إلى وعاء مملوء مباء فاتر، 
ثـــم توضع األظافر به ملـــدة تتراوح بني 5 
و10 دقائـــق؛ حيث يعمـــل حمض الليمون 

على تفتيح األظافر بشكل طبيعي.
وفـــي اخلطـــوة األخيرة تتـــم العناية 
بجلـــد األظافـــر بواســـطة زيـــت األظافر، 
كمستحضر عناية يحتوي على زيت اللوز 
مثال.وللحصول على نتائج ممتازة ُيفضل 
إجـــراء هـــذه اخلطوات قبل النـــوم، وذلك 
إلتاحة الفرصـــة لألظافر المتصاص مواد 

العناية جيدا.

ديتوكس األظافر 
يجعلها مفعمة بالصحة 64

باملئة من األطفال 
يتعرضون للعنف 

األسري و40 باملئة من 
اآلباء يعتبرون العنف 

وسيلة تربوية



عماد أنور

} القاهــرة – فـــي وقت اســـتبعد الكثيرون أن 
يفكـــر أعضاء االحتاد املصري لكـــرة القدم في 
االستعانة برجال اجلهاز الفني السابق بقيادة 
األرجنتيني هيكتور كوبر بعد رحيله عن تدريب 
الفراعنـــة، جدد االحتاد الثقـــة في أحمد ناجي 
وأعاده إلى منصبه كمدرب حلراس املرمى، مع 
اجلهاز الفني اجلديد بقيادة املكسيكي خافيير 

أغييري.
وكشـــف ناجي في حـــوار لـ”العـــرب“، أنه 
ســـعيد بإتاحة الفرصة الســـتكمال خطة عمل 
بدأهـــا قبل ثالث ســـنوات، بـــذل خاللها جهدا 
كبيرا ليكون لدى منتخب بالده عدد من حراس 
املرمى األكفاء، الذين ظهروا بصورة مشرفة في 
غالبيـــة املباريات التي خاضهـــا الفراعنة على 

املستويني، القاري والدولي,
ويبـــدأ ناجي مهمته من معســـكر الفراعنة 
الـــذي انطلـــق، االثنـــني، اســـتعدادا للمباراة 
املهمـــة التـــي يخوضهـــا منتخب مصـــر أمام 
منتخب النيجر، يوم 8 سبتمبر اجلاري، ضمن 
منافســـات املجموعة العاشـــرة في التصفيات 
املؤهلـــة إلـــى كأس األمم األفريقيـــة 2019 فـــي 

الكاميرون.

وشـــدد ناجي علـــى أنه يقف على مســـافة 
واحدة مـــن جميع احلـــراس املصريـــني، وأن 
العوامـــل الفنيـــة والبدنيـــة فقـــط مـــن حتكم 
اختياراتـــه لكل مباراة، الفتا إلـــى أن التعامل 
مع احلراس الدوليني يحتاج شيئا من الهدوء، 
مـــع التركيز على العامل النفســـي، كي يتعامل 
اجلميع كفرد واحد ويتقبلوا اختيارات املدرب.
وقال ناجي، إنه يعمـــل وفق خطة تدريبية 
مدروســـة، ويســـعى دائما ملتابعة اجلديد في 
عالم تـــدرب حـــراس املرمى، وهو مـــا يحتاج 
إلـــى تركيز تام من جميع احلـــراس الذين وقع 
عليهم االختيار، فهو مركز حســـاس يقال عنه 
بأنـــه مبثابة (نصـــف الفريق)، لكـــن اجلوانب 
الفنية ال تكتمل إال مبقومات شـــخصية أخرى 
ال بد وأن تتوافر فـــي أي حارس دولي، أهمها 
الثبات االنفعالي والثقة بالنفس، واألهم تقدمي 
املصلحـــة العامـــة علـــى الشـــخصية، وهو ما 

يحاول بثه في نفوس احلراس.
ورفـــض مـــدرب حـــراس مرمـــى الفراعنة 
التحدث عـــن املاضي وحتديدا عـــن املخالفات 
التي شـــهدها معســـكر املنتخب في روســـيا، 
والتـــي تســـببت مؤخـــرا فـــي أزمـــة بني جنم 
منتخب مصر ونادي ليفربول اإلنكليزي محمد 

صالح، واحتاد الكرة.

وبرغـــم ذلـــك أبدى ناجـــي تفاؤلـــه باملدير 
الفني اجلديد خافيير أغييري، وطالب بتوفير 
األجـــواء الالزمـــة لنجـــاح اجلهـــاز الفني في 
مهمته، ال ســـيما أنه يؤكـــد على قدرة الالعبني 
في الصعود إلى املونديـــال للمرة الثانية على 
التوالي، وأن أغييري نفسه ميتلك سيرة ذاتية 
كبيـــرة ولديه الرغبة فـــي حتقيق نتائج جيدة، 
لكن ذلـــك لن يتحقـــق إال باســـتراتيجية وفكر 

جديد.
وفاجـــأ ناجـــي اجلميـــع باختيـــار حارس 
األهلي محمد الشـــناوي، ليلعب أساســـيا في 
املونديال، برغم عـــدم امتالكه اخلبرة الدولية، 
مع وجود احلارس املخضرم عصام احلضري. 
وكان الشناوي على قدر املسؤولية وظهر بأداء 
جيد، وهي جرأة قال عنهـــا املدرب لـ”العرب“، 
إن كـــرة القـــدم ال تعـــرف اخلـــوف وال بـــد من 
اجلرأة فـــي القرار، والشـــناوي أثبت للجميع 
أنـــه حارس عمالق، وهو ما يؤكد ضرورة منح 
الثقـــة للجميع، وأن كل منهم قـــادر أن يصبح 

رقم واحد.
وأكـــد أحمد ناجـــي لـ“العـــرب“، أن رؤيته 
الفنيـــة تؤكد على ضـــرورة وجود عـــدد كبير 
من احلـــراس املميزين بالـــدوري احمللي، لكن 
اختيـــاره وقع على أســـماء ليســـت بعيدة عن 
املنتخـــب، ولم تشـــهد قائمـــة مبـــاراة النيجر 
وجوهـــا جديـــدة، وفســـر ناجـــي ذلـــك بقوله 
”احلراس الذين شـــاركوا مع املنتخب من قبل، 

أصحاب األفضلية في التقييم واالختيار“.
وال يغفـــل علـــى أحد من عشـــاق ومتابعي 
منتخب الفراعنـــة، أن اعتزال عصام احلضري 
اللعب الدولي بعد مســـيرة حافة امتدت ألكثر 
من عشرين عاما، له تأثير سلبي على املنتخب، 
كونه أكثر احلراس املصريني حتقيقا لإلجناز، 
وبرغـــم أن قرار اعتزاله جاء وعمره (46 عاما)، 
فقـــد طالبـــت بعـــض اجلماهيـــر باســـتمراره 

باعتباره ظاهرة لن تتكرر.

{الخـــروج مؤلم ومؤســـف لكن العبي فريقي ظهروا بروح قتالية أمام فريق عرف كيف يســـتغل 

عدم تركيزنا أمام المرمى. غادرنا البطولة العربية وتلك هي أحكام الكرة}.

خالد بن يحيى
املدير الفني للترجي التونسي

{األهلـــي يحتـــرم جميع منافســـيه. أمامنا هدف واضح وهو اســـتكمال مشـــوارنا بنجاح من أجل 

التتويج القاري. قدمنا عروضا طيبة ونجحنا في تحقيق 4 انتصارات متتالية}.

باتريس كارتيرون
املدير الفني لألهلي املصري رياضة
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أكــــد رئيــــس  } البــرية (الضفــة الغربيــة) – 
االحتــــاد الفلســــطيني لكــــرة القــــدم جبريــــل 
الرجوب االثنني قرار االستئناف لدى القضاء 
الداخلــــي لالحتاد الدولي ”فيفا“ ضد اإليقاف 
املفروض عليه على خلفية دعوته حلرق صور 
النجم األرجنتيني ليونيل ميســــي احتجاجا 
على مباراة كان سيخوضها منتخب بالده ضد 

نظيره اإلسرائيلي في القدس.
وأصدر االحتاد الدولي في 24 أغســــطس 
املاضــــي قرارا بإيقاف الرجوب عن املشــــاركة 
في املباريات ملدة 12 شــــهرا، وتغرميه 20 ألف 
فرنك سويســــري (نحو 20 ألــــف دوالر)، على 
خلفية مخالفــــات لقانون االنضبــــاط الدولي 

منها ”التحريض على الكراهية والعنف“.
وقــــال الرجــــوب فــــي مؤمتــــر صحافــــي 
فــــي مدينة البيــــرة بالضفــــة الغربية احملتلة 

االثنني ”قررنا االســــتئناف على القـرار 
وسنســــتمر في عملنا حملاربــــة الظلم“، 

مشــــددا فــــي الوقـــــت نفســـــه على 
احتــــرام قــــرارات فيفــــا وجلنــــة 

االنضباط.
يقــــول  ”القــــرار  وأضــــاف 
إنــــه يحظــــر علــــي أن أحضــــر 
أي مبــــاراة بصفتي الرســــمية، 

أحضــــر  أن  بإمكانــــي  ولكننــــي 
أي مبــــاراة بصفتي الشــــخصية، 

وعلّي غرامة فقط ولكن القرار ال ميس 
مسؤولياتي كرئيس لالحتاد“.

واعتبر املســــؤول الفلســــطيني أن القرار 
”ينحدر إلى درجة الســــخف، هذا القرار ظالم، 
سياســــي بامتياز، وهو قرار إسرائيلي وقرار 
اليمني اإلســــرائيلي دون أي نقاش ولدينا ما 

يثبت ذلك“.
وكان االحتاد الدولــــي فتح إجراء تأديبيا 
بحق الرجوب في يونيو، بعدما تقدم االحتاد 
اإلسرائيلي برسالة احتجاج إثر إلغاء مباراة 
إســــرائيل واألرجنتني التي كانــــت مقررة في 
التاسع من الشهر نفســــه، ضمن استعدادات 
املنتخب األرجنتيني للمشــــاركة في نهائيات 

كأس العالم 2018 في روسيا.

وبرر اجلانب اإلســـرائيلي إلغـــاء املباراة 
بوجود ”تهديدات واســـتفزازات“ من اجلـانب 
الفلســـطيني بحق ميسي جنم نادي برشلونة 

اإلسباني.
أن  اإليقــــاف  بيــــان  فــــي  فيفــــا  واعتبــــر 
تصريحــــات الرجــــوب ”حرضت علــــى العنف 
العقوبــــات  فرضــــت  وبالتالــــي  والكراهيــــة، 
املذكورة“، موضحا أنها تشــــمل ”املشاركة في 
أي مباراة أو مســــابقة مســــتقبلية في الفترة 

احملددة. 
وبالتالــــي، لن يتمكن الســــيد الرجوب من 
حضور مباريات أو مسابقات كـرة القـدم بأي 
صفـة رســــميـة، ويشــــمل ذلك – مــــن بني أمور 
املشـــــاركة في أنشــــطة إعالمية في  أخــــرى – 

املـالعب أو محيطها خـالل أيام املباريات“.
وفــــي تعليق على قــــرار االحتــــاد الدولي 
الثقافــــة  وزيــــرة  نوهــــت  حينهــــا، 
اإلســــرائيلية ميري ريغيــــف باإلجراء، 
معتبرة أن فيفا أظهر أن ”اإلرهابيني 
الذين يحرضــــون على العنف لن 
يكــــون لهم مكان فــــي عالم كرة 

القدم“. 
الــــذي  الرجــــوب  وقــــال 
يخوض معركــــة متواصلة من 
املســــتوطنات  أجل منــــع أندية 
اإلســــرائيلية مــــن اللعــــب علــــى 
أراضي الضفة الغربية، ”سأظل عنوة 
عنهم، وســــأظل صخرة على صدورهم“، في 
إشارة إلى اإلســــرائيليني. وأضاف ”كنا نأمل 
من فيفــــا العمل على إنهاء معاناة الرياضيني 
الفلســــطينيني ومنع االحتاد اإلســــرائيلي من 

إشراك أندية خارج حدود إسرائيل دوليا“.
وأثارت مباراة األرجنتني حساسية كبيرة 
لدى الفلســــطينيني لكونها كانــــت مقررة بعد 
أسابيع من اعتراف الواليات املتحدة بالقدس 
عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارتها إليها بشكل 
رســــمي فــــي 14 مايو، فــــي خطــــوة أدت إلى 
مواجهات دامية على حدود قطاع غزة أسفرت 
عن مقتل حوالي ستني فلسطينيا وجرح أكثر 

من ألفني بنيران اجليش اإلسرائيلي.

} لنــدن - أعلـــن االحتاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفـــا“ االثنـــني، أن املصـــري محمـــد صالح 
والبرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو والكرواتي 
لوكا مودريتش سيتنافسون على جائزة العب 
العام التـــي مينحها في حفله الســـنوي الذي 

سيقام يوم 24 سبتمبر اجلاري.
وتألـــق محمد صـــالح في موســـمه األول 
مـــع ليفربـــول اإلنكليزي وســـجل 44 هدفا في 
مختلف املســـابقات املوســـم املاضي، وهدفني 
فـــي مونديال روســـيا 2018 في مشـــاركته مع 
منتخـــب مصر الذي خـــرج من الـــدور األول. 
واختيـــر صـــالح (26 عاما) أفضـــل العب في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز في املوســـم املاضي، 

وكان هدافه أيضا مع 32 هدفا.
ومـــن جانبـــه ســـاهم رونالدو فـــي إحراز 
فريقه الســـابق ريال مدريد االســـباني املوسم 
املاضي لقبـــه الثالث علـــى التوالي في دوري 
أبطال أوروبا، وتوج هدافا للمســـابقة القارية 
برصيد 15 هدفا رافعا رصيده إلى أربعة ألقاب 
في هذه البطولـــة املرموقة مع ريال مدريد في 
السنوات اخلمس األخيرة، باإلضافة إلى لقب 
آخـــر أحرزه فـــي صفوف مانشســـتر يونايتد 

اإلنكليزي عام 2008.
وكان رونالـــدو (33 عاما)، الذي انتقل هذا 
الصيف إلى يوفنتـــوس اإليطالي مقابل نحو 
100 مليون يورو، قد أحرز اجلائزة في العامني 

املاضيني.

أمـــا مودريتـــش (32 عامـــا)، فســـاهم مع 
رونالدو فـــي األلقاب األوروبية األخيرة لريال، 
كما قـــاد منتخب بالده إلى املبـــاراة النهائية 
لكأس العالم 2018 في روسيا للمرة األولى في 

تاريخه، واختير أفضل العب في النهائيات.
وتنافس الالعبون الثالثة األسبوع املاضي 
على جائزة العـــب العام التي مينحها االحتاد 
األوروبـــي، والتـــي نالها مودريتـــش في حفل 

أقيـــم مبوناكو على هامش ســـحب قرعة دور 
املجموعات للموسم املقبل من دوري األبطال.

كمـــا كشـــف االحتـــاد الدولي ”فيفـــا“ عن 
األهداف العشرة املرشـــحة جلائزة بوشكاش 
ألفضـــل هـــدف فـــي 2018. وضمـــت القائمـــة 
مقصيتي غاريث بيل وكريستيانو رونالدو في 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا وفي ربع النهائي 
أمام يوفنتوس على الترتيب. وضمت القائمة 
أيضا هدف بينيامني بافارد الذي سجله ظهير 
فرنســـا أمـــام األرجنتني، وهدف ميســـي أمام 

منتخب نيجيريا.
كما تواجـــد هدف املصـــري محمد صالح 
جنـــم ليفربـــول فـــي مرمـــى إيفرتـــون ضمن 
القائمة. وتضم القائمة أيضا أهداف لدينيس 
دي  دولوبولـــس،  تشيرســـتو  تشيرشـــيف، 

اراسكاسيتا، رايلي ماكجري وكواريزما.
ولـــم يحضـــر رونالـــدو احلفـــل األوروبي 
بعدمـــا علـــم أنه لن يكـــون الفائز بحســـب ما 
البرتغالية. ونقلت  كشـــفت صحيفة ”ريكورد“ 
الصحيفـــة عن وكيـــل أعمال رونالـــدو جورج 
منديـــش قولـــه إن اختيـــار مودريتـــش هـــو 
”ســـخيف بكل بســـاطة“، بينما كشـــف مدرب 
الالعب في يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أن 
لعدم اختياره كأفضل  رونالدو كان ”غاضبـــا“ 

العب من قبل االحتاد القاري.
وأضاف ”ســـجل 15 هدفا في دوري أبطال 
أوروبـــا ونـــال اللقب مـــع زمالئـــه (..) ذهنية 
رونالدو تظهر إلى أي حد يبذل اجلهد ليواصل 
البقاء األفضل، وهذه أفضلية لصاحلنا“، مقرا 
بضـــرورة ”احترام“ نيـــل مودريتش اجلائزة. 
واختير رونالـــدو في احلفل األوروبي كأفضل 

مهاجم للموسم املاضي.
وأقـــر أســـطورة يوفنتـــوس أليســـاندرو 
ديـــل بييـــرو بأحقيـــة مودريتـــش فـــي الفوز 
بجائـــزة أفضل العب في أوروبا على حســـاب 

كريستيانو رونالدو ومحمد صالح.
وقال ديل بييرو ”لقد أبدع مودريتش وقدم 
أشـــياء غير عادية مع ريـــال مدريد وفي كأس 
العالم، لذلك استحق اجلائزة، لكن كريستيانو 

أيضا قدم موسما رائعا“.
وأضاف ”الكـــرة الذهبية؟ فـــي الكثير من 
األحيـــان يتـــوج بها مـــن فاز بجائـــزة أفضل 

العـــب في أوروبـــا“. وعن غيـــاب رونالدو عن 
حفـــل اليويفـــا، أوضـــح ”هناك جدل بســـبب 
وجود بعض املشـــاكل، هنـــاك خطأ ما، لو قال 
كريستيانو إنه ال يستطيع الذهاب إلى مونت 

كارلو، لن تكون هناك مشكلة“.
وانحصـــرت جائـــزة الكـــرة الذهبيـــة في 
السنوات العشر األخيرة بني الثنائي رونالدو 
وميســـي، إذ اســـتطاع كل منهمـــا حصدها 5 
مـــرات، بينمـــا جائزة أفضل العب فـــي العالم 
ظهرت منـــذ عامني فقط، بعـــد انفصال ”فيفا“ 
عن مجلة ”فرانس فوتبول“ وجنح رونالدو في 

التتويج بها مرتني (2017-2016).
كمـــا أعلن االحتـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
القائمة النهائية للمرشحني من أجل احلصول 
علـــى جائـــزة أفضـــل مدرب عـــن عـــام 2018. 
وضمـــت القائمـــة النهائية ألفضـــل مدرب كل 

من الفـرنســـيني زيـــن الـدين زيــــدان وديديه 
ديشــــامب، باإلضافـــة إلى الكرواتـــي زالتكو 

داليتش.
وجنح ديشـــامب في قيـــادة منتخب بالده 
حلصد لقب مونديال روســـيا أما داليتش فقاد 
منتخـــب كرواتيا إلـــى وصافـــة كأس العالم. 
وبالنســـبة إلى زين الدين زيدان، املدير الفني 
الســـابق لريال مدريد، فقد جنح هو اآلخر في 
التتويـــج بدوري أبطال أوروبـــا للمرة الثالثة 

على التوالي.
ومن املقـــرر أن يعلن االحتـــاد الدولي عن 
هويـــة أفضـــل مدرب خـــالل حفل ســـيقام في 

سبتمبر املقبل بالعاصمة البريطانية لندن.
وأعلن االحتاد الدولـــي لكرة القدم القائمة 
النهائيـــة للمرشـــحني للحصول علـــى جائزة 
أفضـــل حـــارس مرمى في عـــام 2018. وضمت 

القائمـــة الثالثـــي البلجيكـــي تيبـــو كورتوا، 
والدمناركي كاسبر شمايكل والفرنسي هوغو 

لوريس.
باســـتبعاد الكوستاريكي  املفاجأة  وكانت 
كيلور نافاس، حارس ريال مدريد اإلســـباني، 
واملتـــوج معـــه بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا، 
والفائـــز بجائـــزة أفضـــل حـــارس مرمى في 

أوروبا.
فيما شهدت القائمة تواجد حارس ليستر 
سيتي ومنتخب الدمنارك كاسبر شمايكل بعد 

توهجه في كأس العالم.
ويذكـــر أن هوغو لوريس، حـــارس مرمى 
توتنهـــام ومنتخب فرنســـا، قـــاد الديوك إلى 
حصد لقب مونديال روسيا، أما كورتوا حارس 
مرمى ريال مدريد، فقد اكتفى مع منتخب بالده 

باملركز الثالث في بطولة كأس العالم.

صالح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل العب في العالم

يجد املصري محمد صالح مرة أخرى نفســــــه أمام منافســــــني كبار مرشحني لنيل جائزة 
أفضل العب في العالم، لكن باملوازاة مع حجم هؤالء النجوم فإن جل الترشيحات تصب 
في صالح النجم املصري جلهة املســــــتويات التي يقدمها ســــــواء مع فريقه ليفربول أو مع 

منتخب الفراعنة.

حظك باألفضل عالميا

[ فرنسيان ضمن ترشيحات فيفا لجائزة أفضل مدرب  [ القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس تحمل مفاجآت

الرجوب ماض في قرار استئناف 

عقوبة اإليقاف من فيفا

حراسة عرين الفراعنة تبدأ عهدا جديدا مع أحمد ناجي

مدرب حراس مرمى الفراعنة يرفض 

الحديـــث عن الماضـــي وتحديدا عن 

المخالفات التي شـــهدها معســـكر 

الفراعنة في روسيا

 ◄

24
أغسطس املاضي 

تاريخ إصدار االتحاد 

الدولي قرارا يقضي 

بإيقاف الرجوب ملدة 

12 شهرا

عمالق ال ينحني

ديل بييرو:

مودريتش قدم أشياء غير 

عادية مع ريال وفي كأس 

العالم لذلك استحق الجائزة



{أود أن أنصـــح باريس ســـان جرمان بأن يســـتبدل مديره الرياضي، فهـــذا الرجل ال يعطي صورة رياضة

جيدة عن النادي. ال يمكن للفريق أن يتطور بوجود مدير رياضي كهذا}.

أولي هونيس
رئيس نادي بايرن ميونيخ األملاني

{أنا ال أبحث عن أحد، كي أحمله مســـؤولية الهدف. أليســـون باكير كان األخير، ولكن كان يجب 

أن نتخلص من هذا الوضع بشكل مبكر}.

يورغن كلوب
املدير الفني لفريق ليفربول اإلنكليزي
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} لنــدن – قـــال البرازيلي غابريـــال جيزوس 
مهاجم نادي مانشســـتر ســـيتي بطل الدوري 
اإلنكليـــزي املمتاز لكرة القدم، إنـــه ال أحد قد 
يضمن مكانه في التشـــكيلة األساسية للمدرب 
اإلســـباني بيب غوراديـــوال، وذلك تعليقا على 
اســـتبعاد اجلنـــاح األملاني لوروا ســـانيه من 

املباراة ضد نيوكاسل يونايتد السبت 
ضمن املرحلة األربع من الدوري.

وأبقى غوارديوال الالعب األملاني 
الشـــاب (22 عاما) بالكامل خارج 

علـــى  فـــازت  التـــي  التشـــكيلة 
فـــي  الســـبت،   1-2 نيوكاســـل 
فوز هو الثالـــث للنادي األزرق 
في املراحـــل األربعة األولى من 

املوسم اجلديد للدوري.
وانضم سانيه إلى سيتي في 

صيف عام 2016 من شالكه األملاني، 
وبرز في موسمه األول إلى حد اختياره 

أفضل العب شـــاب في الدوري املمتاز من قبل 
رابطة الالعبني احملترفني. لكن مدرب املنتخب 
الوطنـــي األملانـــي يواكيم لوف أبقـــاه خارج 
التشـــكيلة التي خاضت كأس العالم 2018 في 

روسيا.
وشارك سانيه في املباريات األربع األولى 
لفريقه هذا املوســـم في مختلف املسابقات، إال 

أنه كان أساســـيا مرة واحـــدة فقط في مباراة 
درع املجتمع، واســـتبدل ما بني الشوطني في 
اللقاء الذي انتهى بفوز ســـيتي على تشيلسي 
2-0. وأشـــارت تقارير صحافيـــة خالل عطلة 
نهايـــة األســـبوع إلـــى أن غوارديـــوال لم يكن 
معجبا بأداء ســـانيه والتزامـــه، وهو ما نفاه 
املدرب اإلســـباني فـــي تصريحاته بعد 

مباراة نيوكاسل.
ورأى جيزوس أن استبعاد سانيه 
حتى عن مقاعد االحتياطيني ضد 
نيوكاسل، هو مبثابة إنذار إلى 
العبـــي الفريـــق جميعـــا. وقال 
”األمر طبيعي في ظل التشكيلة 

املذهلة التي نتمتع بها“.
الدور  وأضاف ”السبت كان 
على ســـانيه، وفي املستقبل رمبا 
أكون أنا أو أي العب آخر. ســـأعمل 

بجهد ألتفادى حصول ذلك معي“.
وتابـــع ”جميعنا نـــدرك مميزات ســـانيه، 
وأهمية وجوده مـــع الفريق، والزلنا في بداية 
املوســـم، ومن الطبيعـــي أن يســـتهل العبون 
املوســـم بقوة أكثر من زمالئهـــم“، آمال في أن 
يكون ســـانيه ”جاهزا بنســـبة 100 املئة وقت 
عودتـــه إلى الفريق وملســـاعدتنا كما اعتاد أن 

يفعل دائما“.

جيزوس: ال أحد ضامنا مكانه

أساسيا في سيتي

} روما – كثيرا ما يؤكد املختصون في مجال 
التدريـــب على أنـــه ال يتوجب تغيير تشـــكيلة 
تعـــرف باالنتصـــار وحتقيـــق النتائـــج حتى 
وإن اختلفـــت خطة املدرب ومهمـــا كان حجم 
املنافس، لكن يبدو أن هـــذا ما كان غائبا على 
املدير الفني لفريق نابولي كارلو أنشيلوتي.  

وانقاد املـــدرب املخضرم أنشـــيلوتي إلى 
أولى هزائمه في الدوري اإليطالي منذ 24 مايو 
2009، وذلك بعد ســـقوط فريقه اجلديد نابولي 
وصيف البطل وجاء بنتيجة قاســـية 0-3 أمام 
مضيفه ســـمبدوريا ضمـــن املرحلة الثالثة من 

املوسم اجلديد.
وبعدمـــا اســـتهل عودتـــه إلـــى الـــدوري 
اإليطالي للمـــرة األولى منذ أن ترك ميالن عام 
2009، بفوزين على فريقني كبيرين هما التسيو 
فـــي العاصمـــة (2-1) وفريقه الســـابق ميالن 
(3-2)، سقط أنشـــيلوتي أمام سمبدوريا الذي 
حقـــق فـــوزه األول على الفريـــق اجلنوبي في 
مواجهاتهما الـ15 األخيرة، وحتديدا منذ مايو 
2010 (0-1 قبل أن يخســـر بعدها 11 مباراة من 

أصل 14).
وأجرى أنشـــيلوتي العديد من التغييرات 
على التشـــكيلة األساســـية للفريق بعدما قرر 
جلوس هامسيك وكاييخون على مقاعد البدالء 

ليشرك سيموني فيردي ودياوارا بدال منهما.
وبـــدأ كارلـــو املبـــاراة بطريقـــة ”3-3-4“، 
بإشـــراك آالن ديـــاوارا وزيلينســـكي في خط 
املنتصـــف، بينمـــا فيـــردي وإنســـيني علـــى 
اجلهتني اليمنى واليســـرى، وميليك كمهاجم 

صريح.
ولم ينجـــح الثنائي في تقـــدمي أداء جيد، 
ولم يتغير شـــكل فريـــق اجلنوب خالل أحداث 
الشـــوط األول ســـواء دفاعيـــا أو هجوميا بل 

استقبل الفريق هدفني.
وتـــدارك أنشـــيلوتي مع انطالقة الشـــوط 
الثاني خطأه بإخراج إنســـيني وفيردي، الذي 
لم يكن له دور خالل 45 دقيقة ليشـــرك ميرتينز 

وَادم أوناس.
وبالرغـــم مـــن تغيـــر الشـــكل الهجومـــي 
لنابولي في الشـــوط الثاني مقارنة بالشـــوط 
األول، والفعاليـــة التي أحدثها الثنائي البديل 

إال أن نابولي افتقد اللمسة األخيرة.
للتوليفـــة  يفتقـــد  أنشـــيلوتي  يـــزال  وال 
الصحيحة لدفاع الفريـــق، وتصحيح أخطائه 
املســـتمرة والتي ال يزال يعانـــي منها الفريق 

منذ الفترة التحضيرية في الصيف.
وقـــدم الرباعي اخللفي املكون من الســـيد 
هساي، ألبيول، كوليبالي وماريو روي، مباراة 

كارثيـــة علـــى املســـتوى الدفاعـــي، فاألهداف 
الثالثـــة لســـامبدوريا جـــاءت في ظـــل غياب 

الرقابة الدفاعية من العبي نابولي.
وفـــي املقابل اعتمـــد ماركـــو جيامباولو، 
مدرب ســـامبدوريا، على طريقة لعب ”1-3-4-
2“، من خالل اللعب بثنائي هجومي مكون من 

كوالياريال وديفريل.
وجنحت طريقـــة جيامباولـــو في حتجيم 
أداء نابولـــي ولعـــب علـــى ســـرعات العبيـــه 
والهجمة املرتدة التي أتت بثمارها في الهدف 

األول.
وقدم ســـامبدوريا مباراة متكاملة ســـواء 
على املســـتوى الدفاعـــي أو الهجومي، حيث 
جنح دفاعيا في إيقاف أســـلحة نابولي، وهو 
ما ظهر من خالل قلـــة عدد الهجمات التي قام 

بها العبوا نابولي في معظم فترات املباراة.

ومـــن الناحيـــة الهجومية كانت أســـلحة 
ســـامبدوريا فعالة بعدما متكنت من خالل أقل 

عدد من الهجمات من تسجل 3 أهداف.
وخالفـــا ملباراتيه األوليـــني اللتني تخلف 
فيهما أمام التســـيو 0-1، وميـــالن 0-2، عجز 
نابولي عن التعويض والعودة أمام سمبدوريا 
الـــذي يدين بفوزه األول فـــي مباراتني، بعدما 
أرجئت مباراته االفتتاحية بسبب كارثة جسر 
جنـــوى التـــي أودت منتصف الشـــهر املاضي 
بحيـــاة 43 شـــخصا، إلى الفرنســـي غريغوار 

دوفريل الذي سجل ثنائية.
ودافع أنشـــيلوتي عن نفسه عقب الهزمية 
القاســـية التـــي تعـــرض لهـــا فريقـــه أمـــام 
ســـامبدوريا قائـــال ”البداية كانـــت مثل بداية 
املباراتني السابقتني أمام التسيو وميالن، لكن 
هذه املرة لـــم نتمكن من حتقيـــق العودة، لقد 

أهديناهم الشوط األول بطريقة سيئة“.
وأضاف ”اســـتقبلنا الهـــدف األول، بصفة 
خاصة مـــن ركلة ركنيـــة كانـــت لصاحلنا، ثم 
جـــاءت الصعوبـــات واملخـــاوف، وأصبح كل 

شيء أكثر تعقيدا“. 
وتابع ”مـــا ال ميكن فهمه هـــو موقفنا في 
الشوط األول، أمتنى أن يبدأ الفريق املباريات 

املقبلة بنظرة مختلفة“.

2016
العام الذي انضم 

فيه لوروا سانيه إلى 

مانشستر سيتي 

قادما من شالكه 

األملاني

غياب التوليفة يضع أنشيلوتي 

في منعرج الهزائم

} لنــدن – اســـتعاد مانشســـتر يونايتد نغمة 
االنتصارات بعد خســـارتني متتاليتني وحقق 
الفـــوز على مضيفـــه بيرنلـــي بهدفني نظيفني 
ليخفـــف الضغوط عـــن كاهل مدربـــه جوزيه 
مورينيـــو، في حـــني تابع واتفـــورد مفاجآته 
منذ مطلع املوســـم احلالـــي وهزم توتنهام في 

املرحلة الرابعة من بطولة إنكلترا األحد.
وحل مانشســـتر يونايتد ضيفا على جاره 
بيرنلـــي علـــى ملعب ”تـــورف مـــور“ ومدربه 
يواجه ضغوطا كبيرة بعد ســـقوطه فريقه في 
آخـــر مباراتني أمـــام برايتـــون 2-3 وتوتنهام 
0-3 في معقله ملعـــب أولدترافورد، لكنه دخل 
املباراة مصممـــا على اخلروج بالنقاط الثالث 
وكان الطرف األفضل طوال الدقائق التســـعني 
علما وأنه أكمل الدقائق الـ29 األخيرة بعشـــرة 
العبني بعد طرد مهاجمه االحتياطي ماركوس 

راشفورد لنطحه مدافع بيرنلي فيل باردزلي.

وقال روميلـــو لوكاكو مهاجم مانشســـتر 
يونايتد، إنه يجب على فريقه أن يتحلى بعقلية 
االنتصارات بشكل أكبر في الدوري اإلنكليزي 
املمتاز. وأضاف ”لدينـــا العقلية لكننا نحتاج 
إلى إظهارها بشـــكل أكبر قليال. هذا ما يريده 

املدرب وهذا ما نحتاج إلى فعله“.
وتابـــع ”كان يجـــب تســـجيل املزيـــد مـــن 
األهداف في الشـــوط األول واملزيد في الشوط 
الثانـــي، لكـــن نحـــن لعبنا بشـــكل أفضل مما 
لعبنا املوســـم املاضي، وهناك حتسن كبير في 

مستوانا“.
وأكد املهاجم البلجيكي، الذي ترك انطباعا 
إيجابيـــا فـــي كأس العالـــم األخيرة بروســـيا 
بفضـــل قيادة فريقـــه إلى املربـــع الذهبي، أن 
يونايتد سيتحســـن كثيـــرا بعدما تعرض إلى 
خسارتني متتاليتني في الدوري. وقال لوكاكو 

”سيرى الناس كيف سنظهر بشكل مختلف“.
وقدم مورينيو مباراة تكتيكية رائعة خالل 
االنتصار علـــى بيرنلي إذ متكـــن من معاجلة 

معظـــم األخطاء التـــي ظهرت فـــي الفريق مع 
بداية املوسم.

وأدرك مورينيو أن وســـط امللعب هو مربط 
الفـــرس ومكمن احللـــول ملشـــاكل اليونايتد، 
خاصة على املســـتوى الدفاعي. ودخل املدرب 
البرتغالي املباراة بالرســـم التكتيكي (3-2-4-

1)، لكنه كان على الورق فقط، إذ اتســـم العبوه 
مبرونة كبيرة وتبادلوا املراكز بكل أريحية.

واعتمـــد مورينيـــو على فالنســـيا وشـــو 
كظهيرين، مـــع الدفع بســـمولينغ ولينديلوف 
فـــي قلـــب الدفاع، ورغـــم عدم االنســـجام بني 
األخيريـــن، إال أن املدرب أمـــن دفاعه أكثر من 

خالل وسط امللعب.
ودفع املدرب السابق لريال مدريد، مبروان 
فيالينـــي وماتيتـــش فـــي الوســـط الدفاعي، 
يتقدمهمـــا بـــول بوغبـــا، وفي الهجـــوم لعب 
جيســـي لينغارد وأليكســـيس سانشـــيز على 
الرواقني، فيمـــا وقف روميلـــو لوكاكو كرأس 

حربة صريح.
وسانشـــيز  لوكاكـــو  الرباعـــي  وحظـــي 
ولينغـــارد وبوغبا بحرية كبيـــرة في التحرك 
خاصـــة األخيريـــن، حيث كانـــت تتغير خطط 

املانيو بتحركاتهما.
ورغم وجود لينغـــارد كجناح أمين، إال أن 
الدولي اإلنكليزي كان يدخل في العمق كثيرا، 
كالعب وســـط مهاجم علـــى أن يتراجع بوغبا 
إلى اخللف، لتبدو اخلطة 4-3-1-2، كما تبادل 

الالعبان مراكزهما في بعض األحيان.
واتســـم أداء لوكاكـــو بحريـــة أكثر، حيث 
كان يتحـــرك بإيجابية خـــارج منطقة اجلزاء، 
مرهقا دفاعات بيرنلي بفضل قوته اجلسمانية 

الكبيرة.
كما جنح في خلق فرص خطيرة إلى جانب 
فتح الطريق للقادمني من اخللف، سواء بوغبا 

أو لينغارد، أو حتى سانشيز أحيانا.
وســـبق أن قـــام لوكاكو بهـــذا الدور خالل 
مبـــاراة بلجيـــكا والبرازيل الشـــهيرة في ربع 
نهائي املونديال. واســـتفاد سانشـــيز من هذه 
املرونـــة التكتيكية ولم يظهر معزوال كما جرت 

العادة في املباريات األخيرة.
وفـــي املقابل ظهر بيرنلي بال حول وال قوة 
أمام املرونـــة التكتيكية ليونايتـــد إلى جانب 

فارق اإلمكانيات الكبير.

ودخل شـــون دايك مـــدرب بيرنلـــي اللقاء 
بخطة 4-4-1-1 دون نهـــج هجومي، إذ حاول 
التصـــدي ملورينيـــو باالنتشـــار اجليد ولعب 

الكرات الطولية والعرضيات.
وحاول دايك االســـتفادة مـــن طول كريس 
وود كي يكون محطـــة لهجمات الفريق، إال أن 
رجـــوع فياليني وماتيتـــش للخلف قتل معظم 

احملاوالت الهجومية ألصحاب األرض.
وقال دايـــك إنه بعد ثـــالث هزائم وتعادل 
واحد في بداية مشـــواره بالـــدوري اإلنكليزي 
يجب على ناديه أن يستغل فترة التوقف للبدء 
بشكل جديد وأال يتأثر مستواه بذلك. وأضاف 
”نـــدرك أننا لســـنا على مســـتوى مانشســـتر 
يونايتـــد، وهذا التحدي األكبر أمام فرق مثلنا 

مبحاولة االقتراب منهم“.
وقـــال مورينيو بعـــد املبـــاراة ”اعتقد أن 
النتيجـــة ال تعكـــس ســـير املبـــاراة ألنـــه كان 
بوســـعنا اخلروج بفوز عريـــض. لعبنا جيدا 

كفريق وبعض الالعبني تألقوا فرديا“.
ووصـــف راشـــفورد بـ“الســـاذج“ لطـــرده 
خالل املبـــاراة دون أن يوجه اللوم إلى بوغبا 

إلضاعته ركلة اجلزاء.
وحقق واتفـــورد فوزه الرابـــع تواليا منذ 
مطلع املوســـم احلالي ملحقا فـــي الوقت ذاته 

اخلسارة األولى بتوتنهام 1-2 هذا املوسم.
وتخلف توتنهام بهدف سجله العب وسط 
واتفورد الفرنســـي عبدالـــالي دوكوريه، لكن 
واتفـــورد رد بهدفني ملهاجمـــه تروي ديني من 
كرة رأســـية، قبل أن يســـجل له كريغ كاثكارت 

هدف الفوز بكرة مماثلة.
وحقق أرســـنال فوزه الثاني خارج ملعبه 
منـــذ أواخـــر 2017 بتغلبه بصعوبـــة 3-2 على 
كارديف ســـيتي العائد إلى الدوري اإلنكليزي 
املمتاز للمـــرة األولى منذ مشـــاركته الوحيدة 

موسم 2014-2013.
وكان الفـــوز الوحيد لفريـــق ”املدفعجية“ 
خارج ملعبه منذ أن تغلب على جاره كريستال 
بـــاالس 3-2 في 28 ديســـمبر 2017، في املرحلة 
األخيرة من املوســـم املاضي ضد هادرســـفيلد 

.0-1
وعاد إلـــى صفوف أرســـنال صانع ألعابه 
األملاني مســـعود أوزيل بعد غيابه عن املباراة 
األخيرة ضد وســـت هام بداعي املرض وســـط 
تقاريـــر حتدثت عن تفاوت فـــي وجهات النظر 
بينـــه وبني مدربه اإلســـباني أونـــاي إميري، 
فـــي حني بدأ العـــب الوســـط األرميني هنريك 
مخيتاريان على مقاعد الالعبني االحتياطيني.

صحوة يونايتد تخفف الضغط عن مورينيو

ــــــد جوزيه مورينيو الصعداء بعد عودة الفريق  تنفس املدير الفني لفريق مانشســــــتر يونايت
إلى ســــــكة االنتصارات ليزيح بذلك غمامة ســــــوداء ظلت تطارد مدربه في الفترة األخيرة 

وسط حتليالت تشير إلى اقتراب موعد رحيله عن الفريق اإلنكليزي.

عودة األمل من جديد  

[ واتفورد يواصل مفاجآته في الدوري اإلنكليزي

روميلو لوكاكو:

لدينا العقلية لكننا نحتاج 

إلى إظهارها بشكل أكبر 

قليال. وهذا ما نحتاج لفعله

} بريايــوس (اليونــان) - أعلـــن أوملبياكوس 
اليوناني، دون أن يكشف املزيد من التفاصيل،  
أن العـــب الوســـط العاجـــي املخضـــرم يايـــا 
توريـــه قرر العـــودة إلـــى ناديـــه األم بعد 12 
عاما على رحيله إلى موناكو الفرنســـي ومنه 
إلى برشـــلونة اإلســـباني ثم مانشستر سيتي 

اإلنكليزي.
ولعـــب توريـــه (35 عامـــا) فـــي صفـــوف 
أوملبياكـــوس موســـم 2005-2006 وســـجل له 
ثالثـــة أهداف في 20 مباراة. وانتقل توريه من 
اليونان إلى نادي موناكو قبل أن ميضي ثالثة 

أعوام مع برشلونة (2010-2007).
وبلـــغ توريـــه ذروة تألقـــه فـــي صفـــوف 
مانشستر سيتي، حيث أحرز معه لقب الدوري 
اإلنكليـــزي املمتاز لكرة القـــدم 3 مرات خالل 8 
مواســـم قضاها في صفوف الفريق الشمالي، 

حيث خاض 230 مباراة وسجل 59 هدفا.
وتـــرك توريه النادي اإلنكليـــزي في نهاية 
املوســـم املاضـــي، بعـــد تراجـــع مشـــاركاته 

كأساســـي في عهـــد املـــدرب اإلســـباني بيب 
غوارديـــوال الذي تولى اإلشـــراف على النادي 

في صيف العام 2016.
ولـــم تكن العالقة بني توريـــه وغوارديوال، 
الذي كان أيضا مدربه الســـابق في برشلونة، 
فـــي أحســـن أحوالهـــا. فالعاجـــي أوضح أن 
العالقة بينهما في النادي الكتالوني شـــهدت 
توتـــرا. وفـــي يونيـــو املاضي، وجـــه الالعب 
انتقـــادات الذعة لغوارديـــوال، قائال في حديث 
صحافـــي إن لديه ”مشـــكالت مـــع (الالعبني) 

األفارقة“.
وســـبق لتوريه أن لعب في مطلع مسيرته 
مع ميتالورك دونتسك األوكراني (2005-2003) 
وبيفيريـــن البلجيكـــي (2001-2003). أما على 
الصعيـــد الدولي فخاض مع منتخب ســـاحل 
العـــاج 101 مبـــاراة وســـجل 19 هدفا. ونشـــر 
حســـاب النـــادي اليوناني صورا الســـتقبال 
توريـــه الذي وصل إلى العاصمة أثينا مســـاء 

األحد إلنهاء إجراءات انتقاله للفريق.

وخرجـــت جماهيـــر أوملبياكـــوس باآلالف 
الســـتقبال الالعب اإليفـــواري. وارتبط توريه 
باالنتقال إلى أندية أرســـنال وفولهام ووست 
هـــام، لكـــن الالعب فـــي نهاية املطـــاف اختار 

االنضمام إلى فريقه السابق.
وقـــال توريه االثنني ”عندما غادرت النادي 
في 2006 قلت إني سأعود، وأنا سعيد بالوفاء 
بوعـــدي“. وتابـــع ”اتخـــذت قـــراري بالعودة 
بنـــاء على العالقـــة اخلاصة مع هـــذا النادي، 
مـــن دواعي فخـــري وســـروري عودتـــي إلى 

أوملبياكوس“.

يايا توريه يختار العودة إلى أولمبياكوس اليوناني

توريـــه بلـــغ ذروة تألقه في صفوف 

الســـيتي، حيـــث أحـــرز معـــه لقب 

الـــدوري اإلنكليزي 3 مرات خالل 8 

مواسم قضاها معه

 ◄

بداية غير مشجعة

أنشـــيلوتي ال يزال يفتقـــد للتوليفة 

الصحيحـــة لدفاع الفريـــق وتصحيح 

أخطائـــه املســـتمرة والتـــي ال يـــزال 

يعاني منها نابولي

◄
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} واشــنطن - تبلغ تكلفة تذكرة جولة مدتها 
أربع ساعات ملتابعة اجلرائم التي ارتكبها آل 
مانســـون، 75 دوالرا، وتشمل اجلولة زيارات 
ألماكـــن وقوع عـــدد مـــن أكثر جرائـــم القتل 

املشينة في الواليات املتحدة.
ولقي في املجمل ســـبعة أشخاص حتفهم 
خالل فـــورة القتل التي أثارها زعيم الطائفة، 

تشارلز مانسون.
قـــال هيلـــي بولـــو، املرشـــد الســـياحي 
املتخصص في جولة هيلتر ســـكيلتر، ”نذهب 
إلى مسرح اجلرمية ونشاهد كل شيء يتعلق 
بجرائم القتل الوحشية، من خالل تسجيالت 
الفيديو والتســـجيالت الصوتيـــة“. وأضاف 
عـــة)، ولكنها أيضا  أنهـــا ”قصة (غريبة وُمرِوّ

جزء من تاريخ مدينة لوس أجنلس“.
وغالبا ما يتم حجـــز اجلولة التي أعدها 
ســـكوت مايكل، اخلبير في دراســـة تاريخ آل 

مانسون، بالكامل. 
وُيعـــرف من يشـــاركون في هـــذه اجلولة 
باسم ”هواة السياحة املظلمة“، أي األشخاص 
الذين يحبون زيـــارة األماكن املرتبطة باملوت 
والدمـــار. وقد صـــاغ هذا املصطلـــح في عام 
1996 كل من جون لينون ومالكوم فولي، وهما 

باحثان في مجال السياحة البريطانية.
ولكـــن وضـــع تعريـــف دقيـــق ملصطلـــح 
”الســـياحة املظلمة“، ليس باألمر الهني، وفق 
قول بيتر هوهينهـــاوس، وهو من هواة هذا 
النـــوع من الســـياحة، حيث يســـافر بشـــكل 
مســـتمر، ويدير موقعا إلكترونيا على شبكة 
اإلنترنـــت يقـــدم ضمنـــه نصائـــح ووجهات 

محتملة ألشـــخاص لهم نفس طريقة التفكير. 
وهنـــاك الكثيـــر من أشـــكال هذه الســـياحة 
املعتمة، أو السوداء، كما يقول هوهينهاوس، 
فاملـــكان قـــد ال تكـــون لـــه بالضـــرورة عالقة 
بجرميـــة قتـــل أو بكارثـــة، ليحظـــى املـــرء 

بـ“جاذبية مظلمة“.
وأضـــاف ”ال أســـتطيع أن أصـــدق أن مـــا 
يجعل شـــخصا ما، يزور مدينة فردان (إحدى 
أقدم مدن فرنســـا والتي كانت مسرحا ملعركة 
فردان، أثناء احلرب العاملية األولى)، أو مواقع 
أخـــرى خاصة بتلك احلرب، هو نفس الشـــيء 
الذي يدفع شخصا إلى زيارة مدينة تشيرنوبل 

أو املناظر الطبيعية للبراكني في أيسلندا“.
ويرفض هوهينهاوس فكرة أن الســـياحة 
املظلمة شكل من أشـــكال الترويج للفضائح، 
قائـــال ”في رأيي، هذا شـــيء مختلف بشـــكل 
جوهـــري، ألنه ليس مرتبطـــا ببؤس تاريخي 

انتهى، بل بآخر ال يزال يحدث“.
وأفـــاد أن هاوي الســـياحة املظلمة املهتم 
بشدة بوجهته ســـيبحث مسبقا وبشكل جيد 

عن املكان الذي يقصده.
وفي بعض األماكن، لم يتبق الكثير ليذكر 
النـــاس بحجم املعانـــاة التي وقعـــت هناك، 
فكل ما تبقى في موقع املقر الســـابق لبارون 
املخدرات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار، 
حديقة حيوانات وحديقـــة مائية، رغم وجود 
متحف صغير يعـــرض الفظائع التي ارتكبت 
في عهده. وســـيطر املليارديـــر رئيس كارتل 
ميديلني علـــى جتارة الكوكايـــني الدولية في 

الثمانينات، وكان مسؤوال عن مقتل اآلالف.

وفي مدينة ميديلني، غالبا ما يزور السياح، 
بيوت إسكوبار السابقة، حيث يلتقطون صورا 

أمام املبنى الذي كان يعيش فيه.

ومن األسباب التي تدفع الناس إلى زيارة 
مثل هذه املواقع، هو ما تسمح به هذه األماكن 
من مواجهة بينهم وبني كوابيســـهم اخلاصة، 

وذلك بحسب ما ذكره هوهينهاوس في موقعه، 
حيث يجعلهم ذلك يفكرون في كيفية تصرفهم 

هم أنفسهم حال تعرضهم ملثل هذه الكوارث.

إرث آل مانســــــون وبابلو إســــــكوبار اإلجرامي محور جوالت تســــــتقطب هواة السياحة 
املظلمة، وهم أشخاص يحبون زيارة األماكن املرتبطة باملوت والدمار، العتقادهم أن هذه 

األماكن تساعدهم على مواجهة كوابيسهم اخلاصة.

البعض من آثار تشارلز مانسون

} البعض ممن يســـبق اسمه حرف ”د“، في 
إشـــارة إلى صفـــة أكادميية تعنـــي الدكتور، 
غالبا ما يتوقع أن هذا احلرف الذي يســـبق 
اســـمه يخّول لـــه الوقوف في بـــرج النظرية 
العاجـــي ليعالـــج أمراضـــا نفســـية وعقدا 
مجتمعيـــة، أغلبها ليســـت موجودة ســـوى 
فـــي خياله. ينصب صاحب هذا الـ“د“ (حرف 
وليس داء) نفسه متحدثا رسميا عن اجلميع 

ممن يعرف أو حتى ال يعرف.
يجيد هـــذا املتحدث الرســـمي املناحات 
األخالقيـــة فـــي مـــا وجـــب ومـــا ال يجـــب، 
مســـتخدما دروســـا بالغية أغلبهـــا في غير 
محلها فقط لتوحي ملتتبعيه بثقافته الواسعة 
أو تدّينه الذي ال يشكك فيه، أو وطنيته التي 
ال تقبل اجلدال. وبعيدا عن صنف ال يشـــمله 
ما ســـبق من الصفات وهـــو يضم متحدثني 
أنقيـــاء يحملـــون راية الدفاع عن مقدســـات 
العلم والعقل واإلنســـانية، وهـــؤالء فقط هم 
اجلديـــرون باالحترام ألنهـــم يحملون أفكارا 
صادمة، قد تكون فجيعة لبعضهم تقاوم عادة 

”مينوبوز“ التغيير الفكري.
إن الصنـــف مـــن ذوي الــــ“د“ هو صنف 
متمعـــش بامتيـــاز ينظـــر خاصـــة إلى يأس 
التغييـــر. وينقســـم بـــدوره إلى عـــدة فئات 
الدين الذين  كاملتخصصـــني في ”مقدســـات“ 
نصبوا أنفســـهم مرجعا ملعرفة اجلنة والنار 
ومن ســـيخلد فيها، ومنهم متخصصون في 
”مقدســـات“ الوطن ورموزه نصبوا أنفســـهم 

كّتابا لتاريخ األوطان وغيرهم كثيرون.
قد يكون ما ســـبق مفهومـــا للكثيرين إذ 
يرتبط غالبا بتحقيق مصالح ومنافع معروفة 
للقاصـــي والدانـــي. أما التخصـــص الذي ال 
أفهمـــه فهو ذلك الذي يتصـــف به املتحدثون 
الرســـميون املتخصصـــون فـــي الدفـــاع عن 

”املقدسات“ الفنية لألمة العربية.
وفـــق هـــؤالء املتحدثـــني الذيـــن يحمل 
أمـــام اســـمه مينع  بعضهـــم صفـــة الــــ“د“ 
الـــكالم عن ”الكوكـــب“ و“الهضبـــة“ و“أمير 
الطرب“ و“قيصر الغناء“ و“ســـيدة الشاشة“ 
و“أســـطورة الغناء“ وكل من يحمل لقبا فنيا 

عفا عنه الزمن. 
ما سبق من صفات أطلقت على أشخاص، 
قد ال يكونون عاديني في نظر البعض، لكنهم 
ينتمون إلى بني البشر، يخطئون ويصيبون 

وليسوا فوق مستوى النقد.
هؤالء املختصون وإن حملوا حرف الـ“د“ 
قبل أســـمائهم وقـــد يكونون أفنوا ســـنوات 
طواال في حفـــظ املراجع واملعاجـــم واكتفوا 
مبنجزات فنية ســـتجعل اللغـــة العربية طي 
النســـيان، بل اصطفوا مع شريحة املراهقني 
بعض املشـــاهير  التـــي عـــادة مـــا ”تعبـــد“ 
وجتعلهم مقدســـني لعـــدم اكتمـــال نضجها 

الفكري والعقلي.
برأيـــي إن املقدســـات فـــي حياتنـــا هي 
اإلنســـان فقـــط ســـواء كان امـــرأة أو رجال! 
وأول املقدســـات هو أن تكون املرأة إنســـانة 
أوال، إنســـانة كاملة العقل واجلسد ال تخجل 
مـــن تغيراتـــه حتـــى وإن كان األمـــر متعلقا 

باملينوبوز.

صباح العرب

فجيعة األفكار 
ومينوبوز التغيير

لبنى الحرباوي

ب

 السياحة المظلمة رحلة بين إرث تجار المخدرات وسفاكي الدماء

} أبوظبي - تشـــارك اإلمـــارات للمرة الثانية 
فـــي مهرجـــان األلعـــاب البدويـــة العاملية في 
دورته الثالثة، املقامة حاليا وحتى 8 ســـبتمبر 
اجلاري في ميدانشولبون آتا شمال العاصمة 

بشكيك في جمهورية قيرغيزستان.
وتأتي املشـــاركة اإلماراتية فـــي املهرجان 
بهـــدف مـــّد جســـور التواصـــل مـــع ُمختلف 
الشـــعوب، وإيصـــال رســـالة دولـــة اإلمارات 
احلضارية واإلنسانية املمزوجة بعبق التراث 
األصيل، وإبراز املوروث الثقافي والشعبي في 
أهم املهرجانات والفعاليات اإلقليمية والدولية 
التي ُتساهم في تعزيز التفاهم والتسامح بني 

األديان والثقافات.
ويشـــارك الوفد اإلماراتي فـــي العديد من 
املســـابقات، ويقـــدم االســـتعراضات احليـــة 
لتراث اإلمارات العريق من خالل اجلناح الذي 
يضم ســـباقات الســـلوقي، وعروض الصقور 
واخليـــول، وفرقـــة أبوظبي للفنون الشـــعبية 
التي تقـــدم فنون العيالة والغـــرودة والعازي 
وغيرها، وركـــن املطبخ اإلماراتـــي، واأللعاب 

الشعبية، واملجلس، والضيافة. 
كمـــا يضم جناح اإلمارات ركنا فنيا خاصا 
بالشـــيخ زايـــد بن ســـلطان آل نهيـــان، وآخر 
يجســـد احليـــاة قدميا في أبوظبـــي من خالل 
إعادة ترجمة الصور القدمية إلى لوحات حية 

تبرز البيئة اإلماراتية منذ القدم.

اإلمارات تشارك في مهرجان 
األلعاب البدوية العالمية

} بــريوت - قد يكون مشــــهد اخلبز الطازج 
الشــــهي في مخبزة ”تاسك“ في بيروت مألوفا 
إلــــى حد كبيــــر، إال أن هــــذه املخبزة ليســــت 
مخبزة عادية، ألنها تســــعى إلــــى تقدمي خبز 
صحي كما تسعى في الوقت ذاته إلى احلفاظ 
على البيئة عن طريــــق توصيل طلبات اخلبر 
بواســــطة الدراجات الهوائيــــة بدل النارية أو 

السيارات.
وقال مـــات صندرز صاحـــب املخبزة إنها 
واحدة من املخابز القليلة في البالد التي تقدم 

اخلبز املصنوع باخلميرة.
وأضـــاف أن املخبـــزة تشـــتري منتجـــات 
محلية مـــن املزارعني فـــي أنحاء لبنـــان كلما 

أمكن ذلك.

ووفقـــا لصندرز، فـــإن إلدارة املخبزة عمال 
ضخما يتضمن جلب القمح من منطقة ســـهل 
البقاع اللبنانية ومنتجـــات األلبان والبطاطا 
(البطاطـــس) مـــن جنوب البالد. لكـــن أكثر ما 

ميتعه هو عملية صنع اخلبز نفسها.
وتابـــع ”نحـــن نحـــرص على اســـتخدام 
اخلميـــرة الطبيعية وال نســـتعمل أبـــدا بقية 
الصناعيـــة، وال نســـتعجل تخمير  اخلمائـــر 
العجـــني بـــل نتركهـــا تخمـــر ملدة 48 ســـاعة، 
باإلضافـــة إلـــى أننـــا نحـــاول ما اســـتطعنا 

لالستفادة من املواد احمللية“.
وكان صندرز، البالغ من العمر 30 عاما، قد 
انتقل من مسقط رأســـه في إنكلترا إلى لبنان 
عـــام 2013، وبدأ في مشـــروع خدمة التوصيل 

بالدراجات في بيروت. وبعد عامني، حتول إلى 
اخلبز، وهي هواية كان ميارسها منذ الدراسة 
اجلامعية. وفي ديســـمبر 2017، افتتح مخبزة 
”تاسك“ مع فريق من األشخاص الذين يصفهم 

بأنهم متحمسون.
ومـــن بني أعضـــاء فريق اخلبازيـــن خالد 
محمصانـــي الذي قـــال إنه يســـتمتع بالعمل 

بيديه.
ومبجـــرد أن تدخـــل املخبـــوزات الفـــرن، 
ويرتفع ســـطحها وتأخذ لونـــا ذهبيا تصبح 

جاهزة للتسليم.
وتفضل مخبزة تاسك استخدام الدراجات 
الهوائيـــة فـــي توصيـــل الطلبات مـــن اخلبز 

الطازج.

باســـتعمال  ”التوصيل  صنـــدرز  وأوضح 
الدراجـــات الهوائية يعتبر جـــزءا من الصور 
البيئيـــة، أي العمل على الطريقة املســـتدامة.. 
مثل املنتوجات واملكونـــات الوطنية احمللية.. 
الهوائيـــة  الدراجـــات  بواســـطة  التوصيـــل 
يخفـــف تأثيرنا على البيئة، بعيدا عن البنزين 

ومخلفاته امللوثة للبيئة“.
وأضاف أن مخبزة تاســـك تنتج مجموعة 
تتألـــف من 15 نوعا من اخلبز، وتصنع ما بني 

50 و100 رغيـــف يوميا. 
كما تقـــدم املخبزة 

الكرواسون  

} الكويت - قامت السلطات الكويتية بإغالق 
متجر لبيـــع األســـماك، حـــاول التحّيل على 
املستهلكني بوضع عســـات الصقة على أعني 
أسماك يبدو أنها فاسدة بأخرى جتعلها تبدو 

وكأنها طازجة.
الكويتـــي، فإن  وبحســـب موقع ”بيـــان“ 
وزارة التجـــارة أغلقت املتجر، دون اإلشـــارة 
إلى اســـمه أو موعـــد إغالقه، بعد اكتشـــاف 
عمليـــة الغش بوضع عدســـات بالســـتيكية 

مزيفة على أعني األسماك.

وأظهـــرت إحـــدى الصور املنشـــورة على 
موقع تويتر أن األعني الزائفة انزلقت لتكشف 
بوضوح أعينا صفراء أسفلها، مما يشير إلى 

عدم جودة األسماك.
عبـــر  الكويتيـــون  املغـــردون  وســـخر 
حساباتهم على موقع تويتر من اخلطوة التي 
أقـــدم عليها املتجـــر، وأطلقوا عليـــه ”بوتيك 

فاشينستا السمك“. 
كمـــا علقت شـــركة لصيد وبيع األســـماك 
قائلة إنها تبيع ”سمكا دون عمليات جتميل“، 

متابعة أن موضة العدســـات الالصقة وصلت 
إلى السمك.

وقالت وزارة التجـــارة الكويتية ردا على 
شـــكاوى من الزبائن، عبر حســـابها الرسمي 
على موقع تويتر، إنه ”باإلشـــارة إلى شكوى 
الســـمك املغشـــوش، مت اتخـــاذ اإلجـــراءات 
الالزمة في إطار اختصاصات وزارة التجارة 
والصناعـــة واملوكولة إليهـــا بحكم القانون.. 
ننـــوه بأن الـــوزارة تبـــذل دائمـــا كل اجلهد 

حرصا على سالمة املستهلكني“.

مخبز لبناني يرفض استخدام السيارات في إيصال طلبات الزبائن

أسماك بعدسات الصقة تثير ضجة في الكويت

شاركت الممثلة األميركية إيلي فانينغ في حفل العرض األول لفيلمها الجديد {جالفستون} الذي عرض أمس األول ضمن 
فعاليات مهرجان دوفيل السينمائي الدولي الرابع واألربعين في منتجع دوفيل شمال غرب فرنسا.

=

رن وز ب ل
أخذ لونـــا ذهبيا تصبح 

سك استخدام الدراجات 
يـــل الطلبات مـــن اخلبز 

بني ع و بز ن و ن
0 و100 رغيـــف يوميا.  50
كما تقـــدم املخبزة

الكرواسون  

دســـات الالصقة وصلت 

جـــارة الكويتية ردا على 
 عبر حســـابها الرسمي 
”باإلشـــارة إلى شكوى 
 مت اتخـــاذ اإلجـــراءات 
صاصات وزارة التجارة 
ة إليهـــا بحكم القانون.. 
تبـــذل دائمـــا كل اجلهد 

ستهلكني“.

ض أمس األول ضمن

والكعك 
والشطائر.
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