
الســـوداني  الرئيـــس  حـــّل   – الخرطــوم   {
عمر البشـــير الحكومة المؤّلفة مـــن 31 وزيًرا 
وعّين رئيًســـا جديًدا للوزراء، ويتجه لتشكيل 
حكومـــة مصغرة في محاولة للخروج من أزمة 
اقتصادية واجتماعية حادة، في وقت فشـــلت 
فيـــه الخرطوم في اســـتثمار رفـــع العقوبات 
األميركية في استقطاب المستثمرين األجانب 
وتشـــجيع الشـــركات الكبرى على العودة إلى 

البالد.
الغربية  والمؤسســـات  الشركات  وصارت 
تتخوف من تكرار االســـتثمار فـــي بلد ال يزال 
غير مســـتقر سياسيا خصوصا في عالقته مع 
الغرب عمومـــا والواليات المتحدة خصوصا، 
وتجربـــة إيران ماثلة أمامهـــا، حيث لم يفض 
االنفتـــاح الدولـــي علـــى طهـــران إلـــى نتائج 

إيجابية.
وبـــدا أن الخرطـــوم خســـرت نفـــط جنوب 
السودان بعد االنفصال ولم تربح االستثمارات 
القادمـــة من الخـــارج في ضـــوء تعثـــر األداء 
الحكومـــي وتركيـــز الســـلطات علـــى الملفات 

السياسية أكثر من مقاربتها لألزمة االقتصادية.
وعـــزا خبراء اقتصاديـــون التغييرات الكبيرة 
التـــي أحدثهـــا البشـــير علـــى الحكومـــة إلى 
اســـتفادة واضحة مـــن األزمة التي تعيشـــها 
إيران، التي تمتعت ألكثر من ثالث سنوات من 
مزايا رفع العقوبات عليها بعد االتفاق النووي 
دون أن يستفيد منها االقتصاد اإليراني بشكل 

دفع آالف المواطنين إلى االحتجاج.
ومثلما هو الحال في إيران، فإن الســـودان 
لم يســـتفد من رفـــع العقوبـــات األميركية في 
المســـتثمرين  وتشـــجيع  صورتـــه  تحســـين 
األجانـــب للعمـــل فـــي الســـوق الســـودانية، 
ذلـــك أن الحكومـــة المركزيـــة فـــي الخرطوم 
األزمـــة  إدارة  علـــى  جهدهـــا  تصـــب  كانـــت 
السياســـية داخـــل النظام، فضال عن فشـــلها 
في تعديل الصورة الســـلبية التي انطبعت في 
أذهان العالم عن الســـودان كدولة خارجة عن 

القانون.
وفـــي أكتوبر الماضـــي، رفعـــت الواليات 
المتحـــدة عقوبات اقتصاديـــة كانت تفرضها 

على الخرطـــوم منذ عقـــود بعدمـــا اعتبرتها 
”دولـــة راعيـــة لإلرهـــاب“، وهو مـــا كان يمنع 

المستثمرين من العمل في السودان.
وكان متوّقًعا أن يكون لقرار واشـــنطن أثر 
إيجابي، لكّن االقتصاد الســـوداني لم يســـتفد 
منه، وفق مســـؤولين سودانيين، وذلك بسبب 
تحّفـــظ المصـــارف العالمية عـــن التعامل مع 

نظيراتها السودانية.
ويعتقـــد مراقبـــون محليـــون أن التعديل 
الحكومي الجـــذري يمكن أن يقود الســـودان 
إلـــى نقلة نوعية إذا قطع الرئيس البشـــير مع 
أســـلوب المنـــاورة وتغيير المواقف بشـــكل 
جـــذري ومفاجئ، األمر الـــذي جعل التغييرات 
التي تحدث في الســـودان، وهـــذا واحد منها، 
مثار شـــك وريبة حتى من الـــدول القريبة مثل 

مصر.

الدرس اإليراني يدفع البشير 

إلى تعديل حكومي واسع

} الهاي - يتوقع أن تباشـــر المحكمة الدولية 
الخاصـــة بلبنـــان، الثالثـــاء، االســـتماع إلـــى 
المطالعـــات األخيرة في قضيـــة اغتيال رئيس 
مجلس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري 

في الرابع عشر من فبراير 2005.
وينتظـــر أن تصـــدر المحكمـــة حكمها في 
القضية في فبراير أو مارس 2019 مستندة إلى 
القرار االتهامي الذي تؤكد مصادر اطلعت على 
جانب من مضمونه أّنه يدين عناصر قيادية في 
حزب الله في الجريمة ويشير إلى تورط النظام 

السوري فيها بطريقة أو بأخرى.
وذكـــرت هذه المصادر أن القـــرار االتهامي 
يحدد أســـماء أعضاء الخليـــة التابعة للحزب 
التي الحقت الحريري في مرحلة ما قبل اغتياله 

وصوال إلى اليوم الذي نفذت فيه الجريمة.
وأوضحت أن القرار يتضّمن أدّق التفاصيل 
في مـــا يتعّلق بمالحقة موكـــب رئيس الوزراء 

األســـبق ومراقبته مع تركيز خاص على الدور 
الذي لعبه النظام الســـوري عبر اللواء رســـتم 
غزالة (مسؤول المخابرات السورية في لبنان) 

على صعيد التنسيق مع حزب الله.
وسيحضر سعد الحريري المكّلف بتشكيل 
الحكومة اللبنانية جلسات المطالعات األخيرة 
في قضية اغتيـــال والده. ووصل الحريري إلى 
الهاي، االثنين، وسيمضي فيها نحو ثالثة أيام 

لمتابعة ما يدور في هذه الجلسات.
واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن وجود 
ســـعد الحريري في الهاي وحضوره جلســـات 
المحكمة الخاصة بلبنان يعكسان رغبة منه في 
إظهـــار أن لبنان نجح أخيرا فـــي جعل العدالة 
تأخذ مجراها وذلك على الرغم من ســـعي حزب 
الله إلى وضع كّل العراقيل في طريق المحكمة.
وكان آخر ما قام به الحزب في هذا السياق 
تحذير أطلقه أمينه العام حسن نصرالله من أي 

رهان على المحكمـــة الخاصة بلبنان وقوله إن 
من يفعل ذلك إّنما ”يلعب بالنار“.

وســـبق لنصراللـــه أن أكـــد رفـــض الحزب 
تســـليم المتهميـــن فـــي الجريمـــة واعتبرهم 
”قديســـين“. ويأتي على رأس هـــؤالء مصطفى 
بدرالدين الذي قتل قبل نحو عامين في ســـوريا 

في ظروف غامضة.
وســـمت الهيئـــة االتهامية إلـــى اآلن أربعة 
عناصـــر قيادية أخـــرى من حزب اللـــه متهمة 
بالضلوع فـــي الجريمة. وليـــس معروفا هل ال 
يزال هؤالء على قيد الحياة، إذ أن األمر الوحيد 
األكيـــد أن مصطفى بدرالدين قتل أثناء وجوده 
في موقع لحزب الله في مطار دمشق في الثالث 
عشـــر من مايـــو 2016. أّما المتهمـــون األربعة 
اآلخرون فهم: حســـين حســـن عنيسي وسليم 
جميل عّياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن 

صبرا.

وكانت الحكومة اللبنانية طلبت في الثالث 
عشـــر من ديســـمبر 2005 مـــن األمـــم المتحدة 
إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي، من أجل 
محاكمة جميع المســـؤولين عن اعتداء الرابع 
عشـــر من فبراير 2005 في بيـــروت الذي أودى 
بحياة رفيق الحريري واثنين وعشرين شخصا 

آخرين.
وعمال بقرار مجلس األمـــن رقم 1664 للعام 
2006، تفاوضـــت األمم المتحـــدة والجمهورية 
اللبنانية على اتفاق إنشـــاء المحكمة الخاصة 

بلبنان. 
وبعـــد صـــدور القرار 1757 للعـــام 2007 عن 
مجلـــس األمن بتاريـــخ 30 مايـــو 2007، دخلت 
أحـــكام الوثيقـــة المرفقـــة بالقـــرار والنظـــام 
األساســـي للمحكمـــة الخاصة بلبنـــان المرفق 
بالقرار أيضـــا، حّيز النفاذ بتاريـــخ 10 يونيو 

.2007

ويمكن توسيع اختصاص المحكمة ليشمل 
عمليـــات تفجيـــر أخرى حدثت بعـــد 14 فبراير 

2005 وقبل ذلك.
وضّمت المحكمة إلى اختصاصها محاولة 
اغتيـــال الوزيـــر اللبناني مروان حمـــادة، قبل 

تفجير موكب رفيق الحريري. 
وقد نجا مروان حمادة بأعجوبة من تفجير 
اســـتهدف ســـيارته بعيد خروجه من منزله في 
أول أكتوبـــر 2004 في ما اعتبر إنذارا مباشـــرا 
إلى رفيق الحريري بســـبب نشـــاطاته في تلك 
المرحلـــة والتي كانت تصّب فـــي اتجاه إنهاء 
الوجود الســـوري في لبنان استنادا إلى القرار 

1559 الصادر عن مجلس األمن.

} بغــداد - دقـــت المرجعية الشـــيعية العليا 
في النجف، المســـمار األخير في نعش خطط 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بشـــأن 
مســـتقبل مشـــروعه المتعلق بالوالية الثانية، 
عندما ســـربت أنبـــاء عن تفضيلهـــا أن يكون 
المرشـــح من خارج دائرة السياســـيين الذين 

تولوا مناصب تنفيذية سابقا.
ونشـــر الموقع الرســـمي للمرجع الشيعي 
األعلى في العراق، علي السيســـتاني، تعليقا 
لـ“مصدر مقرب من المرجعيـــة الدينية“، جاء 
فيـــه، أنهـــا ”ذكـــرت لمختلف األطـــراف التي 
تواصلـــت معهـــا -بصـــورة مباشـــرة أو غير 
مباشرة- أنها ال تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا 
اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة 
في السنوات الماضية بال فرق بين الحزبيين 

منهم والمستقلين“.
وبالرغـــم من أنهـــا نفت ”مـــا ذكره بعض 
النواب في وســـائل اإلعالم مـــن أن المرجعية 
سّمت عددا من السياســـيين ورفضت اختيار 
أي منهم لموقع رئاسة الوزراء“، إال أنها أكدت 
أن ”معظم الشـــعب لم يعد لديه أمل في أي من 
هـــؤالء في تحقيق ما يصبو إليه من تحســـين 

األوضاع ومكافحة الفساد“.
رغبـــة  إلـــى  إشـــارة  التعليـــق  وتضمـــن 

المرجعية باختيار ”وجه جديد“. 
للتطـــورات  المتابعـــة  األوســـاط  وتقـــرأ 
السياســـية في العراق، موقف المرجعية، بأنه 
”المســـمار األخير في نعش العبادي، الساعي 

إلى والية ثانية“.
ووفقا لمراقبين، فإن ”احتجاجات البصرة، 
وما رافقها من شـــغب وعمليات قمع حكومي، 
دفعت المرجعية إلى االصطفاف مع الشـــارع، 
الذي بدأ يطرح تســـاؤالت صريحة عن موقف 

النجف من هذه التطورات“.
وكانـــت مصـــادر توقعت فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، األحـــد، أن يلجـــأ العبـــادي إلى 
ســـيناريو حكومة الطوارئ في ظل االنســـداد 
السياســـي، الذي تواجهه مفاوضات تشـــكيل 
الحكومة الجديـــدة، لكن دخول السيســـتاني 
علـــى الخط، بهذه الطريقـــة، ربما يعيق خطط 

رئيس الوزراء العراقي.
وتذّكر هذه التطـــورات بموقف المرجعية، 
الـــذي واجهه رئيـــس الوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي قبل أربعة أعـــوام، عندما اضطر إلى 
التخلي عن ترشـــحه لوالية ثالثة بعدما ألمح 
السيستاني حينها إلى رفضه القاطع للفكرة.

ويعد العبادي هو المرشح العلني الوحيد 
لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، 
متســـلحا بدعـــم أميركي لـــم يســـبق لرئيس 

حكومة أن حصل عليه في العراق.

ويعتقـــد مراقبـــون أن الواليـــات المتحدة 
ربمـــا لن تفكـــر في تحدي السيســـتاني، الذي 
يمتلك تأثيرا كبيرا في الشـــارع الشيعي، لذلك 
يتوقعـــون تراجع فرص العبـــادي في الوالية 

الثانية إلى حدودها الدنيا.
ويقول ساسة في بغداد إن ”العبادي تأخر 
في االستجابة لمطالب المحتجين في البصرة، 
الذيـــن كان يمكن تهدئتهم بحلول عاجلة ألزمة 

مياه الشرب التي تعاني منها مدينتهم“.
تعامـــل  ”العبـــادي  أن  هـــؤالء  ويضيـــف 
بغطرسة مع جميع االقتراحات التي تقدم بها 
ممثلـــون عن البصرة، ورفض أن يتخذ قرارات 
حاسمة بشأن البصرة، حتى ال تفسر على أنها 

صدرت تحت تهديد الشارع“.
واشـــتبك رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مع 
محافظ البصرة أسعد العيداني، خالل جلسة 
برلمانيـــة طارئة عقدت الســـبت لبحث مطالب 
المحتجيـــن، بالرغـــم من أن األخيـــر هو أحد 
أعضاء الكتلة النيابية التي يقودها العبادي.

واتهـــم العيداني الحكومـــة بالتقصير في 
التعاطـــي مع احتياجات البصـــرة، وتنصيب 
مسؤولين فاسدين تورطوا في قمع المحتجين.
وحـــاول العبادي تـــدارك ارتباكه الواضح 
في التعاطي مع احتجاجات البصرة، بالتوجه 
إليها على رأس وفد وزاري كبير، االثنين، لكنه 

اشترط أال يكون المحافظ في استقباله.
ويعتقـــد مراقبون عراقيـــون أن المرجعية 
الدينية قد قررت أن تضع مســـافة بينها وبين 
أفـــراد الطبقة السياســـية الحاكمة، ال ألنها ال 
تثق بهم أو أنها تســـعى جاهـــدة إلى إحداث 
تغييـــرات فـــي نظـــام المحاصصـــة الطائفية 
والحزبيـــة، بـــل ألنها تســـعى إلى اســـتعادة 

موقعها في الوصاية على إرادة الشعب.
تصريـــح  فـــي  عراقـــي  مراقـــب  واعتبـــر 
لـ“العـــرب“ أن المرجعية تتوجه بخطابها إلى 
الطبقة السياســـية التي اعترض الشعب على 
فســـادها وال تتوجه إلى الشعب بشكل مباشر 
ساعية إلى تنزيه موقفها واالبتعاد عن كونها 

طرفا في العملية السياسية.
وقال المراقب إن ”المرجعية إذ تشترط أن 
يكون المرشـــح لتولي منصـــب رئيس الوزراء 
شـــخصا لم يتـــول منصبا تنفيذيـــا في وقت 
سابق فإنها لم تخرج ذلك الخيار من المنطقة 
التي تتحكم بها األحزاب التي كرست وجودها 
في السلطة“، مضيفا أن المرجعية لم تقترح أن 
يكون رئيس الوزراء القادم مستقال وذا كفاءة 
اقتصادية، ما يوفر ألحزاب السلطة فرصة أن 
ترشح وجوها جديدة لتولي المنصب. وهو ما 
يعني واقعيا اســـتمرار النظام الذي فشـــل في 

االستجابة لمطالب الشعب الخدمية.
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ص٤ص٥



} رام اهللا – قـــررت الواليـــات املتحـــدة إغالق 
البعثة الفلســـطينية في واشـــنطن، في خطوة 
تعكس إصـــرار إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
على تبني نهج متشـــدد حيال الفلســـطينيني 

الذين نددوا بهذا ”التصعيد اخلطير“.
ويقـــول محللـــون إن إغـــالق البعثة الذي 
سبقته خطوات أخرى من قبيل قطع املساعدات 
على السلطة الفلسطينية ووكالة األمم املتحدة 
الفلســـطينيني  الالجئـــني  وتشـــغيل  لغـــوث 
(األونروا)، يصب في ســـياق محاولة الضغط 
علـــى الرئيس محمـــود عباس للقبـــول بخطة 
الســـالم التي تعدها اإلدارة األميركية، ووقف 
مالحقـــة إســـرائيل لـــدى احملكمـــة اجلنائية 

الدولية.
واعتبـــرت احلكومة الفلســـطينية أن قرار 
إغالق البعثة مبثابة ”إعالن حرب على جهود 
إرساء أسس السالم في املنطقة، وإعطاء ضوء 
أخضر لالحتالل اإلســـرائيلي في االســـتمرار 
والتهجيريـــة  الدمويـــة  سياســـاته  بتنفيـــذ 
الفلســـطيني  الشـــعب  ضـــد  واالســـتيطانية 

وأرضه“.

وكان أمني ســـر اللجنـــة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلســـطينية صائب عريقات قد أعلن 
فـــي وقـــت ســـابق أن اإلدارة األميركية أبلغت 
الفلسطينيني ”رســـميا“ بأنها ستغلق بعثتهم 
الدبلوماســـية فـــي واشـــنطن، معتبـــرا أنها 
”صفعـــة جديدة مـــن إدارة الرئيس ترامب ضد 

السالم والعدالة“.
وقـــال إن الســـبب الـــذي أعطـــي لذلك هو 
مواصلـــة الفلســـطينيني ”العمل مـــع احملكمة 

اجلنائية الدولية“ ضد إسرائيل.
وطلبت الســـلطة الفلسطينية أكثر من مرة 
من احملكمة اجلنائية الدولية مالحقة إسرائيل 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلســـطينيني 
خالل الســـنوات املاضية، ومنهـــا حربها على 

قطاع غزة وزيادة االستيطان.

وقـــال عريقـــات إن هذه اخلطـــوة ”هجمة 
تصعيديـــة مدروســـة ســـتكون لهـــا عواقـــب 
سياســـية وخيمة في تخريـــب النظام الدولي 
برمتـــه من أجـــل حمايـــة منظومـــة االحتالل 

اإلسرائيلي وجرائمه“.
ويتم جتديد اإلذن لبعثـــة منظمة التحرير 
الفلسطينية املوجودة في واشنطن، للبقاء، كل 
ستة أشهر. وكانت الواليات املتحدة هددت في 

نوفمبر بإغالق مكتب البعثة.
ويتزامن القـــرار مع الذكرى الـ25 التفاقات 
أوسلو التي كان يفترض أن تقود إلى حّل دائم 

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.
وأكد ممثـــل مكتب بعثة منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية فـــي الواليـــات املتحدة حســـام 
زملط لصحافيـــني أن اإلدارة األميركية أبلغته 
صباح االثنني بقرار إغالق مقر البعثة، مضيفا 
”القرار األميركي هذا جاء حلماية إسرائيل من 
جرائـــم احلرب التي ارتكبتها ضد اإلنســـانية 

في األراضي احملتلة“.
ضـــد  ليســـت  حـــرب  ”هـــذه  وأضـــاف 
الفلســـطينيني فقط، وإمنا ضـــد نظام القانون 
الدولـــي“. وأكد زملط أن القيادة الفلســـطينية 
ستســـّرع اآلن إجراءاتهـــا فـــي التوجـــه إلى 

احملكمة اجلنائية الدولية.
وســـاءت العالقات بني الواليـــات املتحدة 
والســـلطة الفلســـطينية عقب إعـــالن ترامب 
نقل الســـفارة األميركية إلى القدس الشـــرقية 
أواخر العـــام املاضي. وأعقبـــت تنفيذ القرار 
سلســـلة إجراءات اتخذتهـــا اإلدارة األميركية 
ضـــد الســـلطة الفلســـطينية كان آخرها وقف 
مســـاعدات تبلغ قيمتها حوالي مليوني دوالر 

كانت تدفع للفلسطينيني.
وكانت الواليات املتحدة التي تعد املساهم 
األول في ميزانية األونروا، أعلنت أيضا وقف 
متويلها للمنظمة، متهمة إياها بأنها ”منحازة 

بشكل ال ميكن إصالحه“. 
وأثار القرار اســـتياء وغضبا في الشـــارع 
الفلســـطيني كونه يهدد مشـــاريع حيوية في 
التعليم والصحة يســـتفيد منهـــا املاليني من 

الالجئني الفلسطينيني.
وتقـــدم األونـــروا مســـاعدات للماليني من 
الفلســـطينيني منـــذ إنشـــائها قبـــل ســـبعني 
عامـــا. وأعلـــن ترامب اخلميس أنـــه لن مينح 

الفلسطينيني ”أي مساعدات حتى عودتهم إلى 
مفاوضات السالم“. 

وقـــال عريقات ”بإمـــكان اإلدارة األميركية 
اتخاذ قرارات متفـــردة وأحادية خدمة لليمني 
إغـــالق  وبإمكانهـــا  املتطـــرف،  اإلســـرائيلي 
ســـفارتنا فـــي واشـــنطن، وقطع األمـــوال عن 

الشعب الفلســـطيني، ووقف املســـاعدات مبا 
فيهـــا التعليم والصحة، لكنها ال ميكن أن تبتز 
إرادة شـــعبنا“. وحث املدعية العامة للمحكمة 
اجلنائية اإلســـراع في فتـــح حتقيق فوري في 
جرائم االحتالل، مضيفا ”ســـنتابع هذا املسار 

حتقيقا للعدالة واإلنصاف لضحايا شعبنا“.

«نحن في أزمة كبرى بسبب سوء األوضاع االقتصادية والمالية واالجتماعية وهذا األمر يتطلب أخبار

التواصل والتوافق واإلرادة المخلصة للحلول».

عبداللطيف دريان
مفتي لبنان

{نشهد ارتفاعا في وتيرة توقيف ومحاكمة األفراد بسبب التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل 

االجتماعي أو مشاركتهم في االعتصامات واالحتجاجات}.

موسى بريزات
املفوض العام للمركز األردني حلقوق اإلنسان

الثالثاء 2018/09/11 - السنة 41 العدد 11105

تكثف اإلدارة األميركية ضغوطها على الفلسطينيني لدفعهم إلى القبول بالعودة إلى طاولة 
املفاوضات بشــــــروطها، وأيضا وقف مالحقاتهم إلسرائيل لدى احملكمة اجلنائية الدولية، 
وآخر هذه الضغوط إغالق مقر منظمة التحرير في واشــــــنطن الذي اعتبره الفلســــــطينيون 

صفعة جديدة للسالم.

د مع الفلسطينيين ويغلق بعثتهم في واشنطن
ّ

ترامب يصع

إدارة ترامب صداع مزمن

[ الحكومة الفلسطينية: إغالق مقر منظمة التحرير إعالن حرب على عملية السالم
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} دمشــق – يجد املقاتلون األجانب أنفســـهم 
اليـــوم قـــاب قوســـني أو أدنى مـــن الوصول 
إلى طريق مســـدود فـــي محافظـــة إدلب، بعد 
اجتيازهم اآلالف من الكيلومترات وصوًال إلى 

سوريا للمشاركة في ما يعتبرونه ”جهادا“.
ويرجـــح محللـــون أن يقاتل هـــؤالء حتى 
الرمـــق األخيـــر دفاعا عن معقلهـــم، الذي بات 
مهددا بعمل عســـكري وشـــيك من قبل النظام 

السوري وحليفتيه روسيا وإيران.
وترســـل القـــوات احلكومية منذ أســـابيع 
تعزيـــزات إلى إدلب ومحيطهـــا. وصعدت في 
األيـــام األخيـــرة مبشـــاركة طائرات روســـية 
ضرباتهـــا اجلويـــة علـــى مناطـــق عـــدة في 
احملافظـــة وجيوب محاذية لها تشـــكل املعقل 

األخير للفصائل اإلسالمية في سوريا.
وشـــكلت محافظـــة إدلب في شـــمال غرب 
البـــالد منـــذ العـــام 2015 وجهـــة ملجموعات 
عدة مناوئة لنظام الرئيس بشـــار األســـد، من 
الفصائل املعارضة املعتدلة مرورًا باإلسالمية 
فاجلهاديـــة املرتبطة بتنظيـــم القاعدة وصوًال 

إلى جهاديني أجانب متشددين.
خاصـــة  األجنبيـــة  املجموعـــات  وتضـــم 
مقاتلـــني مـــن أوزبكســـتان والشيشـــان ومن 
األويغور، وهي أقلية إثنية في الصني، مترس 
عناصرهـــا بالقتـــال فـــي حروب عـــدة قبل أن 

ينتقلوا إلى سوريا.
ويقـــول الباحـــث فـــي مجموعـــة األزمات 
الدولية ســـام هيلر ”هؤالء أشـــخاص ال ميكن 
في الواقع دمجهم في سوريا، حتت أي ظرف، 
ليس لديهم مـــكان للذهاب إليـــه وقد يكونون 

على استعداد للموت في أي حال“.
وفشل رؤساء روسيا وإيران وتركيا خالل 
قمـــة عقـــدت في طهـــران اجلمعة فـــي جتاوز 

خالفاتهم حول إدلب.
وبينهـــم  اجلهاديـــني،  مصيـــر  ويشـــكل 
املقاتلون األجانب األكثر تشـــددًا، وفق محللني 

العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق حول إدلب.
وشـــكلت تركيا منذ العام 2013 نقطة عبور 
رئيســـية للمقاتلني األجانب، الذين وجدوا في 
الساحة السورية موطئا النطالقة جديدة، بعد 
مطاردتهم في بلدانهم واستهدافهم في كل من 

أفغانستان وباكستان.

وفي حني انضم الكثيرون منهم إلى تنظيم 
الدولة اإلســـالمية، أبقى آخرون على عالقتهم 
الوطيدة بتنظيم القاعدة واملجموعة املرتبطة 
به، وهـــي راهنـــًا هيئـــة حترير الشـــام التي 

تسيطر على اجلزء األكبر من محافظة إدلب.
ويعد احلزب اإلســـالمي التركستاني أحد 
أكبر هـــذه املجموعات، وينتمـــي مقاتلوه إلى 
األويغـــور، األقليـــة املســـلمة التـــي تواجهها 

سلطات إقليم شينجيانغ الصينية.
واكتســـب هؤالء املقاتلون خبرة في القتال 
فـــي أفغانســـتان قبـــل توجههم الى ســـوريا 
ومســـاندتهم فصائل إسالمية في طرد القوات 

احلكومية من إدلب صيف العام 2015.
ويتمركز املقاتلون التركســـتان الذين يقدر 
عددهم بني ألف وبضعة آالف في محيط جسر 
الشـــغور في جنوب غرب إدلـــب، وهي منطقة 

استهدفتها الغارات في األيام األخيرة.
ويرجـــح اخلبير فـــي شـــؤون اجلهاديني 
في معهـــد اجلامعـــة األوروبية تـــور هامينغ 
أن يشـــكل املقاتلون التركســـتان رأس احلربة 
فـــي التصدي للهجوم على إدلب وأن يشـــكلوا 
احلليف الرئيســـي لهيئة حترير الشـــام التي 

تسيطر على اجلزء األكبر من احملافظة. ويقول 
هامينـــغ ”ليس بالضرورة جراء عددهم الكبير 
ولكـــن ألنهم باتوا ُيعرفـــون بقدراتهم القتالية 
اجليدة ويحظون باحترام واســـع في صفوف 

اجلهاديني والفصائل“.
وانطالقًا من أنه ال ميكن للحزب اإلسالمي 
التركســـتاني أن ينشـــط في إقليم شينجيانغ، 
فإن خســـارة إدلـــب احملتملة ســـتحرمهم من 

واحدة من أبرز ”ساحات املعارك البديلة“.
املتشـــددون  التركســـتان  املقاتلون  وليس 
اآلســـيويني الوحيديـــن فـــي إدلـــب، إذ انضم 
مقاتلـــون من األوزبك إلـــى صفوف مجموعات 
صغيـــرة قريبـــة مـــن هيئـــة حتريـــر الشـــام. 
واكتســـب هؤالء مهاراتهم القتالية إلى جانب 
حركة طالبان أو تنظيم القاعدة في باكســـتان 
وأفغانســـتان، قبـــل أن يتوجهوا إلى ســـوريا 

كامتداد لتنظيم القاعدة آنذاك.
ومن بني تلك املجموعـــات كتيبة التوحيد 
واجلهـــاد التي يرأســـها، وفق أجهـــزة األمن 
الروسية والقيرغيزية، سراج الدين مختاروف 
(28 عامًا) واملعروف باسم أبوصالح األوزبكي. 
وبني تلـــك املجموعات، لواء اإلمـــام البخاري 

الذي غالبا ما تسلط أشرطته الدعائية الضوء 
على جنود أطفـــال. وصنفته الواليات املتحدة 
العام احلالي على قائمة املنظمات ”اإلرهابية“.

ومـــن املعـــروف أن هاتـــني املجموعتـــني 
تقاتـــالن في إدلب، إال أنـــه ال يتوفر الكثير من 

املعلومات عنهما.

ولعّل املقاتلني األجانب األكثر شراســـة هم 
الشيشـــان، احملاربون القدامى الذين خاضوا 
معارك وحشية ضد روسيا واملرتبطون بهيئة 
حترير الشـــام. وتشـــكل جماعتا جند الشـــام 
وأجنـــاد القوقـــاز املجموعتني الشيشـــانيتني 
األبرز في ســـوريا، لكنهما أبقتا على حيادهما 
خالل جـــوالت االقتتال األخيرة التي خاضتها 
الفصائل فـــي ما بينها. ويتوقـــع محللون أن 
يعيدهما هجوم اجليش الوشـــيك إلى الساحة 
مجددا. وتقول الباحثة جوانا باراسزكزوك من 
مؤسســـة ”آي.إتش.أس.جاينز“ والتي تتعقب 
اجلهاديني األجانب املتحدثني بالروســـية في 
ســـوريا ”يحبس اجلميع أنفاسهم في انتظار 

معرفة ماذا سيحصل“.
وبحسب باراســـزكزوك، فإن الكثيرين من 
اجلهاديني الشيشـــان قدموا إلى ســـوريا منذ 
العـــام 2012 وتزوجوا بســـوريات وأسســـوا 
عائالت، ومـــن املرجح أنهم ســـيفعلون كل ما 

بوسعهم حلماية ذلك كله.
ولتحقيق هذا الهدف، ترجح باراسزكزوك 
أن ينضموا علـــى أرض املعركة إلى حتالفات 
مـــع مجموعـــات أكبر كهيئـــة حترير الشـــام 

ويوفرون القناصة وقوات الصدمة.
وحترص روســـيا على وجـــه اخلصوص، 
بحســـب محللني، علـــى التأكد مـــن عدم عودة 
أي من املقاتلني الشيشـــان املعارضني لها إلى 

الشيشان للقتال إلى جانب املتمردين.
وتقول باراسزكزوك ”قتلهم من هذا املنظور 

سيكون مبثابة مكافأة نفسية لروسيا“.

مصير قاتم ينتظر المقاتلين األجانب في إدلب

صائب عريقات:

إغالق البعثة صفعة جديدة 

من إدارة الرئيس ترامب ضد 

السالم والعدالة

أبدى الرئيس اللبناني ميشـــال  } بــريوت – 
عون االثنني إصرارا على مقاربته فيما يتعلق 
بتشكيل احلكومة، ما يعني أن ال أمل قريبا في 

حل األزمة احلكومية.
وقال عون في دردشـــة مع صحافيني على 
منت الطائرة التي أقلته من العاصمة اللبنانية 
بيروت إلـــى مدينة ستراســـبورغ الفرنســـية 
”عندما تصبـــح الصيغة متوازنة يتم تشـــكيل 
احلكومة وفق املعايير واملبادئ التي أطلقتها 
في خطابـــي يوم األول من أغســـطس املاضي 

والتي تلقى جتاوبا من كل األطراف“.
وأضـــاف الرئيس اللبنانـــي ”ال يجوز ألي 
فئة أو طائفـــة احتكار التمثيل أو تهميش فئة 

ملصلحة أخرى أو إقصاء أحد“.
وكان الرئيس عون قد أبدى حتفظات على 
صيغـــة حكومية طرحها رئيس الوزراء املكلف 
ســـعد احلريري األســـبوع املاضي واعتبر في 
بيـــان أن هـــذه الصيغـــة ال تتـــواءم واملعايير 
التي حددها، األمر الذي أثار ســـجاال واســـعا 
حـــول صالحيـــات كل من رئاســـتي احلكومة 

واجلمهورية.
ورأى تيـــار املســـتقبل وقادة سياســـيون 
ســـنة أن عون يحاول ضرب صالحيات رئاسة 
احلكومة املعنية حصرا بتحديد شكل وطبيعة 

احلكومة.
واعتبـــر عـــون فـــي حديثـــه االثنـــني مع 
الصحافيـــني أنه ”يتم حاليا التلهي مبســـألة 
الصالحيـــات لصـــرف األنظـــار عن املســـألة 
األساسية، وهي تشكيل احلكومة، في حني أن 
الدستور ينص على الشـــراكة بني الرئاستني 
األولـــى والثالثـــة في التأليف. فليفســـروا لنا 
معنى هذا، إذ ال مجال لالجتهاد بوجود النص 

الدستوري“.
ويرى مراقبون أن عـــون ومن خلفه التيار 
الوطنـــي احلر وحـــزب الله يحاولـــون فرض 
صيغة حكومية تخدم مشـــروعهم السياســـي 

على الصعيدين الداخلي واإلقليمي.
وتقـــوم هذه الصيغة علـــى حتجيم خاصة 
حزب القوات اللبنانية والتقدمي االشـــتراكي 
متجاهلـــني النتائج التي حققهـــا الطرفان في 

االنتخابات النيابية األخيرة.
ويستبعد مراقبون أن يقبل رئيس الوزراء 
سعد احلريري بتمرير هكذا صيغة حتوله إلى 
مجرد موظف لـــدى عون وحليفـــه حزب الله، 
مشـــيرين إلى أنه محصن بالدســـتور الذي لم 

يحدد مهلة للرئيس املكلف بتقدمي تشكيلته.
وعـــن نيتـــه توجيه رســـالة إلـــى املجلس 
النيابـــي هذا الشـــهر  بداعي حـــض الرئيس 
املكلـــف على تشـــكيل احلكومـــة، اكتفى عون 

بالقول ”ميكن ذلك، وهذا حق دستوري“.

عون: لن أقبل حكومة 

ال تخضع لمعاييري

سام هيلر:

هؤالء المقاتلون ال يمكن 

في الواقع دمجهم في 

سوريا، تحت أي ظرف

} برلني - تثير مشاركة أملانيا احملتملة في 
شـــن ضربات على النظام السوري في حال 
استخدم الســـالح الكيمياوي انقساما في 
االئتالف احلكومي الذي تقوده املستشارة 

أجنيال ميركل.
    وفيما ال تســـتبعد األمينة العامة للحزب 
املسيحي الدميقراطي، الذي تتزعمه ميركل، 
مشاركة اجليش في الضربات،  أبدى وزير 
اخلارجية املنتمي إلى احلزب االشـــتراكي 

الدميقراطي هايكو ماس حتفظات.
وتوالت في الفترة األخيرة التحذيرات 
األميركية والفرنسية والبريطانية من مغبة 
شـــن نظام الرئيس بشـــار األســـد هجوما 
كيمياويا على محافظة إدلب شـــمال غربي 
سوريا، األمر الذي فهم منه استعداد الدول 

الثالث لشن ضربات ضده.
وكانت أملانيا دعمت سياســـيا دون أي 
مشـــاركة عســـكرية العملية التي شـــنتها 
الواليـــات املتحدة وفرنســـا وبريطانيا في 
ســـوريا على خلفية االشتباه في استخدام 

أسلحة كيمياوية هناك الربيع املاضي.
وفي وقت ســـابق قالـــت أندريا ناليس 
زعيمـــة احلـــزب الدميقراطي االشـــتراكي 
األملانـــي إن حزبهـــا لـــن يوافـــق على أي 

مشاركة ألملانيا في احلرب السورية.
وأصـــدرت ناليـــس بيانـــا بعـــد تقرير 
نشرته صحيفة بيلد يفيد بأن وزارة الدفاع، 
التي تقودهـــا وزيرة من احملافظني، تدرس 
خيارات محتملـــة لالنضمام إلـــى القوات 
األميركية والبريطانية والفرنســـية في أي 

إجراء عسكري في سوريا في املستقبل.
وتعـــد مشـــاركة أملانيـــا فـــي أي عمل 
عســـكري مســـألة حساســـة وموضوعا ال 
يحظى بشـــعبية بســـبب املاضـــي النازي 
للبالد. ومن شـــأن املشاركة في أي ضربات 
عسكرية في ســـوريا أن تضع أملانيا أيضا 
في مســـار تصادمي مباشـــر مع روســـيا، 

الداعم الرئيسي لألسد، للمرة األولى.

انقسام في ألمانيا حول 

المشاركة بضربات 

محتملة على األسد

استعدادا لمعركة مصيرية



3 الثالثاء 2018/09/11 - السنة 41 العدد 11105

أخبار
[ اتهامات للمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان باإلذعان لضغوط وإمالءات

نزاعات المنطقة تترقب من باشليه حيادا أكثر وعدوانية أقل

} جنيف - دعت ميشيل باشليه مفوضة األمم 
المتحدة لحقوق اإلنســـان االثنين الصين إلى 
السماح بدخول مراقبين بعد تقارير وصفتها 
بأنهـــا ”مزعجة للغاية“ عن معســـكرات كبرى 

تحتجز فيها الويغور في إقليم شينجيانغ.
وجـــاءت مطالبتهـــا فيمـــا قالـــت منظمة 
”هيومـــن رايتس ووتـــش“ إن أقليـــة الويغور 
ومعظمها من المســـلمين في إقليم شينجيانغ 
تواجه اعتقاالت تعسفية وقيودا على ممارسة 
شعائرها الدينية، باإلضافة إلى عملية ”تلقين 
ضمن حملة أمنية واسعة  سياســـي قســـري“ 

النطاق.
وقالت لجنة معنية بحقوق اإلنسان تابعة 
لألمـــم المتحدة الشـــهر الماضـــي إنها تلقت 
تقارير موثوقة عن احتجاز ما يصل إلى مليون 
من الويغور في مراكز اعتقال غير قانونية في 
اإلقليـــم الواقع في أقصى غرب الصين، ودعت 

إلى اإلفراج عنهم.
ورفضـــت الصين تلـــك المزاعـــم واتهمت 
”عوامـــل خارجيـــة“ بإثـــارة اضطرابـــات في 

اإلقليم.
وقالت باشـــليه رئيســـة تشـــيلي السابقة 
في أول كلمة لها أمام مجلس حقوق اإلنســـان 
التابع لألمم المتحدة إن اللجنة سلطت الضوء 
على ”مزاعم مزعجة للغاية عن عمليات اعتقال 
تعســـفية على نطاق واسع للويغور ومسلمين 
آخريـــن فـــي معســـكرات للتلقين فـــي أنحاء 

شينجيانغ“.
وأضافـــت أن هناك تقارير وردت أيضا عن 
”أنمـــاط متكررة من انتهاكات حقوق اإلنســـان 
ودعت حكومـــة بكين إلى  في مناطـــق أخرى“ 
الســـماح للمفوضيـــة بالدخـــول إلـــى مناطق 
في أنحـــاء الصيـــن، وقالت إنهـــا تتوقع بدء 

مناقشات في هذا الشأن قريبا.

ولـــم يرد تعليق بعُد من الوفد الصيني في 
المجلس. ومن المقرر أن ترّد وفود الدول على 

خطاب باشليه الثالثاء.
من جهة أخـــرى، حثت باشـــليه التحالف 
بقيادة السعودية في اليمن على إبداء شفافية 
أكبر بخصوص قواعد االشتباك التي يتبعها، 
ومحاسبة المســـؤولين عن الضربات الجوية 
التـــي أودت بحياة مدنيين، بما في ذلك ضربة 

على حافلة أطفال في صعدة الشهر الماضي.
وقالت ”ســـأتابع عن كثب الخطوات التي 
ُتتخـــذ لمحاســـبة الجناة وتقديـــم تعويضات 

للضحايا“.
وقالت باشليه إن محققين زّودوها بقائمة 
ســـرية للمشـــتبه بهم في ما يتعلـــق بارتكاب 

جرائم دولية في الصراع.
وتابعت قائلة ”المرسوم الملكي السعودي 
الذي صدر مؤخرا والـــذي بدا أنه يمنح عفوا 

شـــامال ألفراد من القوات المسلحة السعودية 
عن أفعال تمت في اليمن مقلق للغاية“.

وجوبهت باشليه بحزمة من االنتقادات في 
تعاملها مع العديـــد من الملفات، وخاصة تلك 

المتعلقة بقضايا الشرق األوسط.
وقـــد طالبـــت مصـــر فـــي بيـــان لـــوزارة 
بتوّخـــي  الســـامية،  المفوضـــة  خارجيتهـــا 
الحياديـــة والمهنية في مواقفها المســـتقبلية 
والتركيـــز علـــى تعزيز بنية حقوق اإلنســـان. 
وتأتـــي االنتقـــادات المصرية لباشـــليه عقب 
دعوتهـــا بوجوب إلغاء عقوبة اإلعدام بســـبب 
األحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة 

في ما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة.
وقال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة المصرية فـــي تصريحات إعالمية 
إنه كان على باشـــليه االلتـــزام بمبادئ ميثاق 
األمـــم المتحدة، وعـــدم التدخل في الشـــؤون 

الداخلية للـــدول، مضيفا أن ”البيان ال يعكس 
تلك المعايير، ويؤشر إلى أن مكتب المفوضة 
الســـامية خضع للتأثر من بعـــض المنظمات 
الحقوقية وبعض النشطاء السياسيين الذين 

يتأثرون بأكاذيب جماعة اإلخوان“.

وتابـــع ”مـــن الواضـــح أن المفوضة بنت 
مواقفها على أسس غير علمية ومعلومات غير 
موثقـــة، وال يمكن ألي دولـــة ان تقبل بالتدخل 

السافر في شؤونها“.

أول اجتماع لرؤساء أركان جيوش 

الخليج منذ اندالع األزمة مع قطر
} الكويــت - اجتمع رؤســـاء أركان جيوش 
دول مجلـــس التعاون اخلليجي فـــي الكويت 
االثنـــني لبحـــث تفعيـــل القيـــادة العســـكرية 
املوحدة ودراســـة إنشاء األكادميية اخلليجية 

للدراسات اإلستراتيجية واألمنية.
للجيـــش  العامـــة  األركان  رئيـــس  وقـــال 
الكويتـــي محمد خالد اخلضـــر ”إن ما متر به 
املنطقة من حتديات وأحداث متســـارعة حتتم 
احلفـــاظ علـــى الروابط اخلليجيـــة وتوثيقها 
والتعـــاون ورص الصفـــوف وتضافر اجلهود 
من أجل احلفـــاظ على هذا الكيـــان وتطويره 

والنأي عّما يعّكر الوحدة اخلليجية“.
وضّم االجتماع رؤساء أركان جيوش دول 
مجلـــس التعاون اخلليجي مبا فيها قطر وهو 
األول مـــن نوعه منذ انـــدالع األزمة اخلليجية 

قبل أكثر من عام.
والبحرين  واإلمـــارات  الســـعودية  وتتهم 
متطرفـــة  جماعـــات  بتمويـــل  قطـــر  ومصـــر 

والتقارب مع إيران.
كما شـــارك في االجتماع أيضا قائد قوات 
درع اجلزيرة املشـــتركة واألمني العام املساعد 

للسؤال العسكرية بأمانة دول املجلس.
وترأس الفريـــق الركن حمـــد محمد ثاني 
الرميثي رئيـــس أركان القوات املســـلحة وفد 
دولة اإلمـــارات العربية املتحـــدة في اجتماع 
الدورة الـ١٥ للجنة العســـكرية العليا لرؤساء 
األركان بـــدول مجلس التعـــاون لدول اخلليج 
العربية والذي اختتم االثنني في دولة الكويت.
وبـــدأ االجتماع بكلمـــة الفريق ركن محمد 
خالـــد اخلضر رئيـــس األركان العامة للجيش 
الكويتـــي رّحـــب فيهـــا باحلضور فـــي دولة 

الكويت.
ومت اســـتعراض ســـبل تعزيـــز التعـــاون 
العســـكري والدفاع املشـــترك بني دول مجلس 
التعـــاون في مختلـــف املجـــاالت واخلطوات 
واإلجراءات التي مت اتخاذها من قبل اجلهات 
املعنية بالقوات املسلحة بدول مجلس التعاون 
حيال قـــرارات التعـــاون العســـكري والدفاع 

املشترك ومدى التقّدم في تنفيذها.
ودعـــا رؤســـاء أركان دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في ختام اجتماعهم إلى 

حتقيق املزيد من اخلطوات في مجال التكامل 
الدفاعي والتمارين والتدريبات املشتركة.

وشـــّدد على وجـــوب أن تســـهم مثل هذه 
االجتماعـــات الدوريـــة فـــي تعزيـــز التعاون 
املشترك بني القوات املســـلحة بدول املجلس، 
وســـط أجواء تســـودها روح احملبة واألخوة 
والترابط، والتي تأتي ترجمًة لرؤية قادة دول 
مجلس التعـــاون نحو ضـــرورة العمل الدائم 
والتعاون املســـتمر لتحقيق املزيد من التكامل 
العســـكري املشـــترك وفق رؤية عمـــل موحدة 

تخدم أمن واستقرار دول املنطقة.
وتقّدم الركـــن حمد محمد ثانـــي الرميثي 
رئيـــس أركان القوات املســـلحة بالشـــكر إلى 
الفريق ركن محمد خالد اخلضر رئيس األركان 
العامة للجيش الكويتي رئيس االجتماع على 
ما لقيتـــه الوفود من حســـن اســـتقبال وكرم 
ضيافـــة وتنظيم لهـــذا االجتماع، مـــا كان له 
األثـــر الكبير في إجناح مهـــام وأعمال اللجنة 

العسكرية العليا.
يشـــار إلى أن اجتماع يأتـــي قبل اجتماع 
مقـــرر األربعـــاء مـــع مســـؤولني عســـكريني 
أميركيـــني ومصريني وأردنيـــني األحد. وكان 
مصـــدر فـــي وزارة الدفـــاع الكويتيـــة أّكد أن 
رئيـــس أركان اجليش القطري سيشـــارك في 

االجتماعني.
ويهـــدف االجتمـــاع بـــني قـــادة جيـــوش 
دول اخلليـــج الســـت (الســـعودية واإلمارات 
والبحريـــن وعمـــان والكويت وقطـــر) وقادة 
عسكريني في مصر واألردن والواليات املتحدة 
إلى تعزيز التعاون وحتقيق املزيد من التكامل 

العسكري املشترك.
ونهايـــة يوليـــو املاضي، أكـــد نائب وزير 
اخلارجيـــة الكويتي خالـــد اجلارالله أن بالده 
تـــدرس مقترحـــات أميركيـــة إلقامـــة حتالف 
استراتيجي في منطقة الشرق األوسط، بهدف 

التصدي للنفوذ اإليراني في املنطقة.
وكان قائـــد القيـــادة املركزيـــة األميركيـــة 
جوزيـــف فوتيل قـــام بجولة فـــي املنطقة، زار 
خاللهـــا دوال خليجية وكذلك عـــدن في اليمن 
حيـــث تقود الســـعودية حتالفا عســـكريا في 

مواجهة املتمّردين املدعومني من إيران.

دعوات إلى باشليه بااللتزام بمبادئ 

ميثاق األمم المتحدة، وعدم التدخل 

في الشـــؤون الداخلية للدول واتباع 

المعايير المهنية
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ــــــارت مفوضــــــة األمم املتحــــــدة حلقوق  أث
اإلنســــــان ميشيل باشــــــليه في أول إطاللة 
لهــــــا أمــــــام مجلس حقوق اإلنســــــان جدال 
واسعا من خالل تطرقها مللفات عدة تتعلق 
باحلريات أو بحقوق اإلنســــــان في العديد 
من الدول، وخاصة بدول الشرق األوسط 
لتتهم املفوضة السامية من قبل العديد من 
الدول بأنها غير محايدة وبأنها تعتمد في 
تقدمي استنتاجاتها وأحكامها على معايير 
ــــــر دقيقة ال تتطابق مــــــع مواثيق حقوق  غي

اإلنسان أو مبادئ ميثاق األمم املتحدة.

دليل جديد على تخفي قطر وراء جمعيات مشبوهة
} كوســوفو - أعلنت السلطات في كوسوفو 
على  تعليق نشـــاط مؤسســـة ”قطر الخيرية“ 
أراضيهـــا، وذلـــك بســـبب تعـــارض أنشـــطة 
األمنيـــة لجمهورية  المؤسســـة مع المصالح 

كوسوفو.
وتمّثـــل الخطـــوة التـــي أقدمـــت عليهـــا 
كوســـوفو دليـــال جديـــدا علـــى تخّفـــي دولة 
قطر وراء العمـــل الخيري لتمويـــل أجنداتها 
المشبوهة، والتي حذرت دول المقاطعة األربع 
(الســـعودية واإلمارات والبحرين ومصر) في 
وقت ســـابق من خطورتها على االستقرار في 
منطقة الخليج العربـــي وأدرجتها على قوائم 

اإلرهاب العام الماضي.
ويفّند قرار السلطات في كوسوفو المزاعم 
القطريـــة بـــأن مؤسســـتها الخيريـــة ملتزمة 
بالقوانيـــن الخاصة بالدول التـــي تعمل بها، 
وأنهـــا منظمـــة خيريـــة، ال تهدف ســـوى إلى 
مســـاعدة المحتاجين، إال أنهـــا تحوم حولها 
الشكوك منذ تأسيســـها بضلوعها في تمويل 

الجماعات المتشددة خاصة في سوريا.
الفرنســـي  اإلخباري  موقع ”دوروز“  وذكر 
المتخصـــص فـــي التحقيقات االســـتقصائية 

أن ”قطـــر الخيرية“ تورطت في عمليات ابتزاز 
للنساء الســـوريات الالتي فقدن ذويهن خالل 
المعارك الدائرة هناك مقابل توزيع المعونات 

عليهن.
وقـــال التقرير إن النســـاء الالتي يقعن في 
براثن الفقر في مخيمات الالجئين في ســـوريا 
ُأجبـــرن علـــى االستســـالم لتلك االبتـــزازات 
معونـــة  علـــى  الحصـــول  مقابـــل  القطريـــة 
المؤسســـات القطريـــة، وعلـــى رأســـها ”قطر 

الخيرية“.
وأوضـــح التقرير أن تلك المؤسســـة التي 
مّولـــت التنظيمات اإلرهابية في ســـوريا، مثل 
”جبهـــة النصرة“، وفـــي تونـــس ودول عربية 
أخرى عدة، تســـتغل النســـاء مقابل الحصول 

على المعونات اإلنسانية.
ويرى مراقبون أن وقف كوســـوفو ألنشطة 
جمعية قطـــر الخيرية يكشـــف للعالم األدوار 
المشـــبوهة للجمعيات الخيريـــة القطرية في 
دعم اإلرهاب خاصة أن القوائم المتتابعة التي 
أعلنتهـــا دول الرباعي العربـــي كانت رصدت 
العشـــرات من الكيانات وعالقتها المباشـــرة 

بدعم اإلرهاب، ومنها ”قطر الخيرية“.

كما أكدت ســـابقا وثائق دوليـــة (أميركية 
وأوروبيـــة) أن قطـــر أنشـــأت العشـــرات من 
الخيريـــة اتخذت من  المؤسســـات والهيئات 
دعم العمل الخيري غطاء ألهدافها المشـــبوهة 

في عدة دول إقليمية.
والبحرين  واإلمـــارات  الســـعودية  وكانت 
ومصر قطعت فـــي 5 يونيو 2017 عالقاتها مع 
قطـــر وفرضت عليها عقوبـــات اقتصادية بعد 
اتهامهـــا بدعـــم مجموعات إســـالمية متطرفة 

وبالتقرب من إيران.

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول األربع 
إلى الدوحة عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلًبا 
إلعادة العالقات مع الدوحة، بينها إغالق قناة 
”الجزيـــرة“، وتخفيض التمثيل الدبلوماســـي 
بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين على أنهم 
”إرهابيـــون“ ممـــن يتواجدون علـــى األراضي 

القطرية،
هذا الى جانب االلتزام بالمبادئ الستة هي 
”االلتزام بمكافحـــة التطرف واإلرهـــاب بكافة 
صورهما ومنـــع تمويلهما أو توفير المالذات 
اآلمنـــة“، و”إيقـــاف كافـــة أعمـــال التحريض 
وخطـــاب الحض علـــى الكراهيـــة أو العنف“، 
و”االلتزام الكامل باتفـــاق الرياض لعام 2013 
واالتفـــاق التكميلـــي وآلياتـــه التنفيذية لعام 
2014 فـــي إطار مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربي“.
كما تضّمنت المبادئ، وفق بيان مشـــترك، 
”االلتـــزام بكافـــة مخرجـــات القمـــة العربيـــة 
اإلســـالمية األميركية التي عقدت في الرياض 
مايـــو 2017“، و”االمتنـــاع عـــن التدّخـــل فـــي 
الشـــؤون الداخليـــة للـــدول ودعـــم الكيانات 
الخارجـــة عـــن القانـــون“، و”مســـؤولية كافة 
دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشـــكال 
التطـــرف واإلرهـــاب بوصفهـــا تمثـــل تهديدا 

للسلم واألمن الدوليين“. وقف نشاط قطر الخيرية بكوسوفو

متهمة بتلقي إمالءات

} بغداد - أعلنـــت وزارة الخارجية العراقية 
االثنين أنها اســـتدعت السفير الجزائري لدى 
بغـــداد، على خلفية انســـحاب فريـــق عراقي 
من مبـــاراة لكرة القـــدم إثر إقدام مشـــجعين 
جزائريين علـــى إطالق هتافات تمجد الرئيس 

األسبق صدام حسين.
وأعـــرب المتحدث باســـم الـــوزارة أحمد 
محجوب في بيان عن ”استياء العراق حكومًة 
إثر محاولة ماوصفه ”تلميع الوجه  وشـــعبا“ 
القبيح للنظام الدكتاتـــوري الصدامي البائد“ 
الذي ســـقط عـــام 2003 بعيد اجتيـــاح أميركي 

للبالد.
وتوقفـــت مبـــاراة القوة الجويـــة العراقي 
ومضيفـــه اتحاد الجزائـــر الجزائري في إياب 
الـــدور الــــ32 لمســـابقة كأس العـــرب لألندية 
األبطال، في الدقيقة 75 بعد انســـحاب الفريق 
العراقـــي الذي كان متأخـــرا بهدفين نظيفين، 
إثر هتاف الجماهير مـــن مدرجات ملعب عمر 
حمادي في الجزائر ”الله أكبر، صدام حسين“، 
بحسب فيديوهات من المدرجات انتشرت على 

وسائل التواصل االجتماعي.
بدوره، هـــدد االتحاد العراقـــي لكرة القدم 
بانســـحاب فرقه من بطـــوالت االتحاد العربي 
لكـــرة القـــدم، معربـــا عـــن رفضـــه ”الهتافات 

العنصرية والطائفية التي تفرق وال تجمع“.
ونقـــل بيان عـــن رئيس االتحـــاد العراقي 
قولـــه ”في حال عـــدم اتخاذ االتحـــاد العربي 
قرارا منصفـــا يعيد للكـــرة العراقية وجودها 
واحترامها فإن الفرق العراقية ستنسحب من 

المشاركة في بطوالت االتحاد“.
فـــي المقابـــل، اتهم مـــدرب فريـــق القوة 
الجوية باسم قاسم اتحاد العاصمة الجزائري 
وجمهـــوره بالتصـــرف بأفـــكار بعيـــدة عـــن 

الرياضة والروح الرياضية.
وقال قاســـم في لقاء مصـــور مع أفراد من 
البعثة اإلعالمية التي رافقت الفريق في رحلته 
إلـــى الجزائر ”كّنـــا نخوض المبـــاراة بروح 
رياضيـــة بعيدة عن التشـــنج لكنهـــم تعمدوا 

اإلساءة لنا“.
وأضاف ”لن نقبل به أن يســـيء الجمهور 
إلى بلدنا ويشتمنا، هذا جمهور يحمل أفكارا 
متخلفـــة ومتطرفة، وبالتالـــي لماذا نلعب كرة 

قدم في ظل وجود جمهور طائفي؟“.
يذكر أنه ســـبق أن رافقت أول زيارة لوزير 
الخارجيـــة إبراهيم الجعفري إلى المغرب عام 
2016 قيـــام جمعيـــات أهلية مغربيـــة بافتتاح 
مستشـــفى أطلـــق عليه اســـم صدام حســـين، 
تم إنشـــاؤه بتبرعات األهالي مـــن دون تدخل 
حكومي. وتم اختيار موعد االفتتاح يوم زيارة 

الجعفري إلى المغرب.

صدام حسين يشعل 

أزمة عراقية جزائرية

دليـــل جديد على تخفـــي دولة قطر 

وراء العمل الخيري لتمويل أجنداتها 

المشـــبوهة، والتي حذرت منها دول 

المقاطعة

 ◄

نوفمبـــر يتجه البحرينيون إلجراء انتخابات برلمانية ســـتتوج بانتخاب مجلـــس نواب جديد  متكون من 40 عضوا، 

وذلك بعد أن حدد العاهل البحريني الشـــيخ حمد بن عيســـى آل خليفة في أمر موعد اجرائها ، علما أن  المعارضة 

كانت قد قاطعت االنتخابات األخيرة في عام 2014.
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} طرابلــس - هاجـــم مســـلحون االثنين، مقر 
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في العاصمة 
طرابلس فقتلوا ما ال يقل عن اثنين من موظفي 

المؤسسة.
وذكر مســـؤولون أن اثنين من المسلحين 
ُقتـــال أيضا كما أصيب عشـــرة علـــى األقل من 
موظفي المؤسســـة فـــي أول هجوم على أعلى 

هيئة إلدارة صناعة النفط الليبية.
اســـتعادت  إنهـــا  األمـــن  قـــوات  وقالـــت 
الســـيطرة على المقـــر ذي الواجهة الزجاجية 
فـــي وســـط المدينـــة. ويأتـــي الهجـــوم على 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط بعـــد يـــوم من 
إعالن األمـــم المتحدة أن الفصائل المســـلحة 
الرئيسية وافقت على تجميد مواقعها لتمديد 
وقف إطالق النار وانســـحاب الميليشيات من 
المؤسســـات الســـيادية كالمصـــرف المركزي 

والمؤسسة الوطنية للنفط.
ميليشـــيات  اتفقت  الماضـــي  واألســـبوع 
طرابلس وأخرى قادمة من مدينة ترهونة على 
هدنة هشة علقت اشـــتباكات طاحنة كانت قد 
اندلعت نهاية أغســـطس الماضي واســـتمرت 
عشـــرة أيام. وقالـــت الميليشـــيات المهاجمة 
إن الهـــدف مـــن تحركها العســـكري هو وضع 
حـــد لـ“دواعش المـــال العام“ في إشـــارة إلى 
الميليشـــيات التـــي باتت تســـيطر على أغلب 
مؤسســـات الدولة. وتغلق الفصائل المسلحة 
حقول النفط من حين آلخر لتقديم مطالب لكن 
مقر المؤسســـة الوطنية للنفط ظل حتى اليوم 

بعيدا عن العنف في البالد.
وتدر المؤسسة الوطنية للنفط دخال لليبيا 
وهي والمصرف المركـــزي الذي يقع مقره في 
طرابلس المؤسستان الحكوميتان الوحيدتان 

اللتان تعمالن بكفاءة في ظل الفوضى.
ولـــم تعلن أي جهـــة بعد المســـؤولية عن 
الهجوم لكن متشـــددين موالين لتنظيم داعش 
شنوا من قبل هجمات في طرابلس وغيرها من 

البلدات والمدن الليبية.
وتـــرددت أصوات إطالق النار في الصباح 
مع وصول قوات األمن المتحالفة مع الحكومة 
التي تتخـــذ من طرابلس مقرا لها. وقال أحمد 
بن سالم المتحدث باســـم قوة الردع الخاصة 

لرويترز ”حصيلة القتلى حتى اآلن قتيالن من 
موظفي المؤسسة الوطنية للنفط ومهاجمان“.

وقال شهود إن قوات األمن حطمت النوافذ 
حتى يســـتطيع الموظفون الفرار وأن البعض 
أصيب بشظايا من النوافذ المهشمة. وشوهد 
رئيـــس المؤسســـة الوطنية للنفـــط مصطفى 
صنع اللـــه ومدير مكتبه وهمـــا ينقالن بعيدا 

عن المبنى.
وقـــال مصطفـــى صنـــع اللـــه إن الهجوم 
الذي اســـتهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط 
بطرابلـــس لن يؤثر على اإلنتـــاج والعمليات، 
لكنـــه رأى أن هـــذا االعتداء ”يظهر هشاشـــة 
الوضع األمني في البالد ويشـــدد على أهمية 
اتخـــاذ تدابير أمنيـــة إضافية لضمـــان قدرة 
المؤسســـة على الصمود أمام من يسعى إلى 

وقف انتعاش ليبيا“.
توجد فـــي ليبيـــا حكومتان متنافســـتان 
وفصائل مســـلحة تتمركز في الشـــرق وأخرى 
في الغرب منذ عام 2014 مما تسبب في جمود 

سياسي وأزمة اقتصادية.
لكـــن المؤسســـة الوطنية للنفـــط واصلت 
عملها بشـــكل طبيعي نســـبيا في أنحاء ليبيا 

التي يعتمد معظم دخلها على صادرات النفط.
وتضرر إنتاج النفط بهجمات على منشآت 
نفطية وحصار لكن البالد تعافت جزئيا العام 
الماضي وصارت تنتج نحو مليون برميل نفط 

يوميا.
وقال مسؤولون ليبيون وغربيون إن هناك 
خاليا نائمة لإلســـالميين المتشددين في مدن 
شمالية كما أن لهم وحدات متنقلة في صحراء 

جنوب ليبيا.
وفي مايو أعلن تنظيم داعش مســـؤوليته 
عـــن هجوم عنيف على مقـــر المفوضية العليا 
لالنتخابـــات في طرابلس، كمـــا أعلن التنظيم 
مســـؤوليته عن هجوم على فندق كورينثيا في 

طرابلس عام 2015.
لكـــن مراقبين اســـتبعدوا أن يكون تنظيم 
داعش وراء الهجوم واعتبروا الحادث رد فعل 
مـــن قبل جهة ّما تضررت مـــن الخطوات التي 

أعلنتها بعثة األمم المتحدة مساء األحد.
وتزامنا مـــع الهجوم، وصل وزير خارجية 
إيطاليا إنـــزو مورافو ميالنيـــزي، إلى مدينة 
بنغازي، ليعقد لقاء مع قائد الجيش، المشـــير 
خليفـــة حفتـــر. وقالـــت وزارة الخارجية، في 

تغريدة علـــى موقع تويتر اإلثنيـــن، إن اللقاء 
ســـيركز على إجراء حوار سياســـي شامل مع 
جميـــع األطـــراف، برعايـــة المبعـــوث األممي 
غســـان ســـالمة، من أجل الحفـــاظ على وحدة 

ليبيا واستقرارها.

وذكـــرت أيًضا أن زيـــارة ميالنيزي تهدف 
إلى دعم الحوار السياسي، وعملية المصالحة 
الوطنيـــة التي أطلقتها األمـــم المتحدة، ودعم 
عملية سياسية شاملة، قبيل إجراء االنتخابات 

نهاية العام.
ومـــن المقرر أن يناقـــش ميالنيزي أهداف 
المؤتمر الدولي، المقرر أن تستضيفه إيطاليا 
شـــهر نوفمبر المقبل، لمناقشة األزمة الليبية. 
وكانت تقارير إعالميـــة نقلت عن مصادر عزم 

حفتر مقاطعة مؤتمر روما.
فـــي المقابل يشـــدد القائد العـــام للجيش 
الليبـــي على ضـــرورة إجـــراء االنتخابات في 
موعدهـــا حســـب ما جـــرى االتفـــاق عليه في 

مؤتمر باريس نهاية مايو الماضي.
وكان حفتـــر أكـــد في مقابلة مـــع صحيفة 
المرصد اإللكترونية أن ”القيادة العامة ترحب 
بـــكل المبـــادرات الدولية المقدمة مـــن الدول 
الصديقة والشقيقة تحت مظلة األمم المتحدة، 
والتي تدعو إلى إجـــراء االنتخابات في أقرب 
اآلجال، بحيـــث يكون لليبيا رئيـــس وبرلمان 
جديد يتم انتخابهما عبر الشـــعب ويباشران 

مهامهما مع مطلع العام 2019“.
واعتبر أن ”السياســـة الخارجية إليطاليا 
باتجاه ليبيا باتت تتطلـــب إصالحا وتغييرًا 
جذريًا يتأسس على التقيد، الحرفي  والفعلي، 
بكامـــل اتفاقية الصداقة والشـــراكة والتعاون 
التـــي وقعت بين بلدينا عـــام 2008 بما يضمن 
مســـتقبال أفضـــل للعالقـــات علـــى مســـتوى 

البلدين والشعبين“.

   

آمنة جبران

} تونس – ما زال نزيف االســـتقاالت مستمرا 
بحزب نـــداء تونس الحاكم الـــذي تعصف به 
خالفات حادة، بشأن مصير الحكومة الحالية 
في ظل صـــراع علني بين الرئيـــس التنفيذي 
للحـــزب ونجل الرئيس حافظ قائد السبســـي 

ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأعلن القيادي في حركة نداء تونس وسام 
الحميـــدي، االثنين، اســـتقالته مباشـــرة على 
إذاعـــة محلية خاصـــة، مبررا قـــراره بأنه ”ال 
يســـتطيع البقاء في حزب ليس له مؤسســـات 

ويعطل عمل الحكومة“.
وال يســـتعبد مراقبـــون أن تؤثر أزمة نداء 
تونـــس الداخلية على االنتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة المزمع إجراؤهـــا عام 2019 أمام 
حديث عن تأجيلها، في الوقت الذي وصل فيه 
صراع األجنحة داخل حركة النداء إلى ذروته.

 ويتراشـــق أعضاء كتلة نداء تونس الذي 
يقـــود االئتـــالف الحكومي باالتهامـــات، منذ 
إعالن ثمانية نواب، مساء السبت، استقالتهم 
من الحزب، بدعوى تعزيز االستقرار الحكومي. 
وبذلـــك تلقى الحـــزب ضربة جديـــدة بتقلص 
كتلته البرلمانية إلـــى 47 نائبا بعد أن كان قد 

حصد 86 مقعدا إثر فوزه بانتخابات 2014.

ورد التيار المساند لحافظ السبسي ببيان 
اتهم فيـــه رئيس الحكومة بممارســـة ضغوط 
على نوابه المستقيلين لاللتحاق بكتلة أخرى 
مســـاندة له في البرلمان كما اتهمه باالنشغال 
بالمناورات السياســـية وشق وحدة األحزاب 

والكتل البرلمانية.
وصّعد االثنين نبرته تجاه الشـــاهد مهددا 
بطـــرده من الحـــزب، وقال القيـــادي بالحركة 

منجـــي الحرباوي لوســـائل إعـــالم محلية إن 
الحزب سيحســـم مسألة طرد رئيس الحكومة 

في غضون يومين.
ويتوقـــع مراقبون اســـتقالة الشـــاهد من 
الحكومة وانضمامه إلـــى حزب جديد مدعوم 
بالكتلـــة البرلمانية المســـماة ”كتلة االئتالف 
الوطني“. وســـتمكن هـــذه الخطوة الشـــاهد 
من الترشـــح إلى الســـباق الرئاسي عام 2019 
بحظوظ وفيرة بعد أن ســـجل نقاطا لصالحه 

ضد منافسيه ومنتقديه.
ويـــرى المراقبون أن معركة كســـر العظام 
بين الشاهد والسبسي االبن قد تنعكس سلبا 
على االنتخابات المرتقبة وقد تدفع الخالفات 
الحادة على غرار أزمة البالد االقتصادية إلى 
تأجيلهـــا. ويقول هـــؤالء إن منظومـــة الحكم 
الحاليـــة ســـتحاول تأجيـــل االنتخابات لعدم 
جاهزيتها والنشـــغالها بتصفية الحســـابات 
فيما بينها، كمحاولة للتنصل من فشـــلها في 
إدارة أزمـــات البالد الذي قـــد يفقدها التأييد 
الشـــعبي. وقال عصام الشـــابي، األمين العام 
للحـــزب الجمهوري (معـــارض) لـ“العرب“ إن 

األزمة التي يعاني منها نداء تونس انعكســـت 
ســـلبا على الحيـــاة السياســـية واالجتماعية 
وعلى عمل مؤسســـات الدولة. واعتبر أن عدم 
إجراء االنتخابـــات في موعدها المقرر بمثابة 

خطر كبير يهدد البالد.
وأشـــار الشابي إلى وجود تسريبات تقول 
إن هناك نية لتأجيل االنتخابات العامة تستند 
إلى ما تعيشه البالد من أزمة سياسية. ورأى أن 
”منظومة الحكم الحاليـــة تدرك أن االنتخابات 
القادمة هي امتحان عســـير، لكن فشلها يدفع 
إلـــى التـــردد والتفكير فـــي خيـــار التأجيل“. 
وُتجمع كل األطراف السياســـية واالجتماعية 
في تونس على أن البالد تعيش أزمة سياسية 
حادة، ويقول مراقبـــون إن رهانات انتخابات 
الرئاســـة المقرر إجراؤها العام المقبل تشكل 

خلفية أساسية لتلك األزمة.
ومـــن المنتظـــر أن تشـــهد تونـــس عـــام 
2019 انتخابـــات رئاســـية وتشـــريعية، وهما 
اســـتحقاقان مهمان بدأ االســـتعداد لهما من 
قبـــل األحـــزاب، واألطـــراف السياســـية عبر 
تكثيـــف النقاشـــات، والبحث عـــن تحالفات. 

لكـــن الخالفـــات الحـــادة داخل حـــزب النداء 
تؤجج األزمة السياســـية وتقوض االســـتقرار 
يعطـــل  أن  ذلـــك  شـــأن  ومـــن  الحكومـــي، 
االستحقاقات االنتخابية المرتقبة أمام تنافس 

شرس بين الشاهد وحافظ السبسي.
ويعتقد متابعون أن أزمة نداء تونس مبرر 
غير كاف لتأجيل االنتخابات وتعطيل المسار 

الديمقراطي.
وقـــال خالـــد عبيـــد المحلـــل السياســـي 
لـ“العـــرب“ إن ”ما يحـــدث حاليا بنداء تونس 
ليس ســـببا كافيا لتأجيل االنتخابات“. ورأى 
عبيـــد أن ”التأجيـــل مرتبـــط بعوامـــل أخرى 

ومتوقف على جملة من األسئلة“.
وتســـاءل قائال ”هل أن األزمة االقتصادية 
الخانقة ستقع حلحلتها ولو تدريجيا؟ وهل أن 
االحتقان االجتماعي سيتقلص تدريجيا؟ وهل 
أن المواجهـــة القادمة التـــي نراها بين اتحاد 

الشغل والحكومة سيقع تفاديها أم ال؟“.
وأضـــاف ”إذا كان الرد على هذه األســـئلة 
النـــداء علـــى  باإليجـــاب فلـــن تؤثـــر أزمـــة 

االنتخابات القادمة والعكس بالعكس“.

مصطفى صنع الله:

االعتداء يظهر هشاشة 

الوضع األمني ويشدد على 

أهمية اتخاذ تدابير إضافية

صراع األجنحة داخل حزب نداء تونس يصل إلى ذروته
[ خشية متصاعدة من تأجيل االنتخابات القادمة بسبب األزمة السياسية

[ ميالنيزي يناقش مع حفتر أهداف مؤتمر روما بشأن األزمة الليبية

يعمــــــق الصراع الذي يشــــــهده حزب نداء 
ــــــس األزمــــــة السياســــــية الراهنة التي  تون
تعيش على وقعها البالد منذ تعليق العمل 
بوثيقة قرطاج نهاية مايو املاضي، بســــــبب 
خالفات بشــــــأن مصير حكومة يوســــــف 

الشاهد.

أخبار
«ليـــس بإمكان أي تصريح كان ومن أي نوع المســـاس بالعالقات التاريخية القوية واألخوية بين 

الجزائر وليبيا».

عبدالقادر مساهل
وزير اخلارجية اجلزائري

«ندعـــو إلى ضـــرورة التحلـــي بروح المســـؤولية إليجاد حلـــول لألزمـــة الراهنة وخصوصـــا األزمة 

االجتماعية وأن تشمل التضحيات جميع األطراف}.

نورالدين الطبوبي
األمني العام لالحتاد العام التونسي للشغل

الهجوم على مؤسسة النفط يكسر الهدوء األمني الحذر في طرابلس

حافظ قائد السبسي يقود المعركة
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عصام الشابي:

األزمة التي يعاني منها نداء 

تونس انعكست سلبا على 

عمل مؤسسات الدولة

امليليشيات تفقد السيطرة

توتر دبلوماسي

 بني املغرب وهولندا

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تلـــوح بـــوادر أزمة دبلوماســـية 
فـــي أفق العالقات بين المغـــرب وهولندا على 
خلفية تقرير قدمه وزيـــر الخارجية الهولندي 
ســـتيف بلوك، أمام برلمان بـــالده حول حراك 
الريـــف اعتبـــره المغرب ”تدخال مباشـــرا في 
ما دفع الخارجية المغربية  شؤونه الداخلية“ 
إلى استدعاء لديزيري بونيس، سفيرة هولندا 

بالرباط احتجاجًا على التقرير.
 وأكـــدت وزارة الخارجيـــة الهولنديـــة أن 
استدعاء المغرب لســـفيرتها في الرباط، جاء 
لشـــرح الموقف الهولندي من القضية المعبر 
عنها في التقرير الذي عرض الشـــهر الجاري 

أمام البرلمان.
ويـــرى مراقبون أن العالقات بين الدولتين 
تتجـــه نحو المزيد من التوتر باعتبار أن ملف 
حراك الريف حســـاس ومعروض أمام القضاء 
المغربي وال يحتمل أي تشـــويش خارجي أو 

داخلي.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية بجامعة كنـــدا، أن هـــذه الخطوة 
التي أقدمت عليها وزارة الخارجية الهولندية 
يمكن أن تؤزم على المدى المتوسط، العالقات 

الثنائية التي تجمع البلدين.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن ”اإلقـــدام على هذه 
الخطـــوة يترجـــم عمليا عدم احتـــرام للعدالة 
المغربية“. واعتبر أن بـــوادر األزمة اتضحت 
فعليا عندما قرر المغرب تعليق اللقاء الثنائي 
الذي كان سيجمع وزراء خارجية البلدين على 
هامـــش الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة في 

نهاية سبتمبر الجاري.
وأرجأت الرباط لقاء كان ســـيجمع وزيري 
خارجيتـــي البلديـــن ناصر بوريطة وســـتيف 
نهايـــة ســـبتمبر بمناســـبة انعقـــاد الجمعية 

العامة لألمم المتحدة.
وجاء فـــي التقرير الهولنـــدي أن معتقلي 
حـــراك الريف يعيشـــون ظروفًا ســـيئة داخل 
الســـجون، وأن ”الموقـــف النهائـــي للحكومة 
الهولندية ســـيتم اإلعالن عنه إلـــى أن تصدر 
األحكام االستئنافية في حق 53 من النشطاء“.

كمـــا أورد التقرير أن الســـلطات المغربية 
اعتقلـــت أكثر من 800 ناشـــط على ذمة أحداث 
الريـــف التي اندلعت عقب مقتل بائع الســـمك 
محســـن فكري، وأن أكثر من نصفهم تم الحكم 

عليهم بالسجن.
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
المغربيـــة علـــى أن تقريـــر وزيـــر الخارجية 
الهولنـــدي يتضمـــن معلومات خاطئة بشـــأن 

األحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة.

إسالميو موريتانيا 

يشككون في االنتخابات 

بعد خسارتهم

} نواكشوط - وصفت المعارضة الموريتانية 
نتائج االقتراع التشـــريعي والبلدي والجهوي 
التـــي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المســـتقلة 
لالنتخابات األحد بـ“المهزلة“، وذلك عقب فوز 
الحـــزب الحاكم ”االتحاد من أجل الجمهورية“ 
بزعامة الرئيس محمد ولـــد عبدالعزيز بفارق 

شاسع عن بقية منافسيه.
وكان المتحـــّدث باســـم اللجنـــة مصطفى 
ســـيد المختار أعلن مساء األحد نتائج الدورة 

األولى من هذه االنتخابات. 
وقـــال إنه من أصل 157 مقعدًا نيابيًا جرى 
التنافـــس عليهـــا، فاز الحـــزب الحاكـــم بـ67 
اإلســـالمي  مقعدًا مقابل 14 لحزب ”التواصل“ 

المعارض.
أما فـــي ما يخـــّص انتخابـــات المجالس 
الحـــزب  حصـــل  فقـــد  والبلديـــة  الجهويـــة 
الحاكـــم علـــى أربعـــة مجالـــس جهويـــة من 
أصـــل 13 مجلســـًا، و104 بلديات من أصل 219 

بلدية.
ودعـــت المعارضـــة إلـــى تحالف واســـع 
ضد الحـــزب الحاكم فـــي الـــدورة الثانية من 

االنتخابات التي ستجرى في 15 سبتمبر.
وكان رئيس لجنـــة االنتخابات محمد فال 
ولد بالل أعلن الســـبت إن نسبة المشاركة في 

هذه االنتخابات بلغت 73.4  بالمئة.
وأكـــد ”رغبـــة وطمـــوح اللجنـــة الكبيرين 
فـــي تنظيم انتخابات من دون شـــوائب“، قبل 
في االقتراع من  أن تواجه ”صعوبـــات هائلة“ 
ووجود عدد  بينها ”وقت قصيـــر لإلعداد لها“ 
قياســـي من األحزاب المتنافســـة بلغ 98 حزبا 

وكذلك ”موسم األمطار“.
ورغـــم المخـــاوف مـــن التأجيـــل بســـبب 
التأخر في إعـــالن النتائج، أبقـــي على موعد 
الـــدورة الثانيـــة فـــي 15 ســـبتمبر، النتخاب 

22 نائبا.
وســـيتم انتخـــاب أربعـــة نـــواب آخريـــن 
للموريتانييـــن المغتربيـــن مـــن قبـــل النواب 
الفائزيـــن. وقالـــت اللجنة إن الـــدورة الثانية 
ستشـــمل أيضا تســـعة مجالس جهوية و111 

بلدية.



} واشنطن – اتخذت الواليات المتحدة االثنين 
موقفا صارما من المحكمة الجنائية الدولية في 
الهـــاي، مهددة بفـــرض عقوبات علـــى قضاتها 
إذا شـــرعوا في التحقيق في مزاعم عن ارتكاب 

جنود أميركيين جرائم حرب في أفغانستان.
وقال جون بولتون مستشـــار األمن القومي 
للرئيـــس دونالد ترامب، ”ستســـتخدم الواليات 
المتحدة أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا 
ومواطنـــي حلفائنا من المقاضـــاة الجائرة من 

هذه المحكمة غير الشرعية“.
ووفقا لبولتون، فإن إدارة ترامب ”ســـترد“ 
إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا في 
فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها 
أفراد من القوات األميركية أو المخابرات خالل 

الحرب في أفغانستان.
وإذا فتـــح مثـــل هـــذا التحقيق، فـــإن إدارة 
ترامب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من 
دخول الواليات المتحـــدة وفرض عقوبات على 
أي أمـــوال لديهـــم في النظام المالـــي األميركي 

ومالحقتهم أمام نظام المحاكم األميركي.
وأكـــد ”لن نتعـــاون مع المحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة، لن نقدم أي مســـاعدة إلـــى المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة، لـــن ننضم إلـــى المحكمة 
الجنائيـــة الدولية، ســـنترك المحكمة الجنائية 

الدولية تموت من تلقاء نفسها“.
ووفقـــا للرغبـــات األميركية، فقـــد تتفاوض 
الواليات المتحدة أيضا علـــى اتفاقيات ثنائية 
أكثر إلزاما تمنع الدول من تسليم أميركيين إلى 

المحكمة في الهاي.
ولم تصادق الواليات المتحدة على معاهدة 
روما التي أسســـت المحكمـــة الجنائية الدولية 
فـــي عام 2002، حيـــث كان الرئيس آنذاك جورج 
بـــوش يعـــارض المحكمة، فيما اتخـــذ الرئيس 
السابق باراك أوباما بعض الخطوات للتعاون 

معها.
وأكد بولتون ”ســـندرس اتخاذ خطوات في 
مجلس األمن الدولي لتقييد صالحيات المحكمة 
الشـــاملة، بمـــا في ذلـــك ضمان عدم ممارســـة 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة أي اختصـــاص 
قضائي علـــى األميركيين ورعايا حلفائنا الذين 

لم يصادقوا على معاهدة روما“.

المفوضيـــة  رئيـــس  يطـــرح   – بروكســل   {
األوروبية األربعاء المقبل خطة بإنشاء شرطة 
حـــدود أوروبية حقيقية ونقل الســـيطرة على 
الهجرة غير النظامية من صالحيات الحكومات 
الوطنية إلى صالحية مشتركة يديرها االتحاد 

األوروبي.
ويعـــرض رئيـــس المفوضيـــة جـــان كلود 
يونكر في خطابه ”حالة االتحاد“ أمام البرلمان 
األوروبي حزمة طموحة من المشـــاريع إلعطاء 
زخـــم للمشـــروع االندماجـــي األوروبي والذي 
يواجـــه عاصفة مـــن التمرد تقودهـــا األحزاب 

الشعبوية في القارة.
ووفق مصـــادر أوروبية، فإن خطاب يونكر 
ســـيأتي مصحوبا بالموافقة على عدة مشاريع 
تشـــريعية، مـــن بينهـــا إنشـــاء جهـــاز حرس 
أوروبي للحدود البرية وآخر لخفر الســـواحل 
يتمتع بسلطات جديدة هي في عهدة السلطات 

الوطنية حتى اآلن.
وستكون لحرس الحدود األوروبي الجديد 
صالحيات للتدخل في بلدان ثالثة والمشـــاركة 
في عمليات العودة للمهاجرين غير الشرعيين.
ورغم أنه تم طرح االقتراح منذ عدة سنوات 
إال أنـــه قوبل بالمقاومة الشرســـة التي أثارها 
في العديد من البلدان، وال سيما بلدان الجنوب 
األوروبي، التي تخشى من التنازل عن السيادة 

في مثل هذه القضية الحساسة.
وتعتقـــد المفوضيـــة األوروبيـــة أن أحدث 
مظاهـــر أزمـــة الهجـــرة المتفاعلـــة أوروبيا، 
والتـــي أثارها رفض إيطاليا للســـماح بإنزال 
األشـــخاص الذيـــن يتـــم إنقاذهم فـــي البحر، 
قـــد أظهـــرت أن إدارة تدفقـــات الهجـــرة على 
المســـتوى الوطني ال تعمل ويجب استبدالها 

بإدارة مركزية في بروكسل.
ووفقـــا لمصـــادر أوروبيـــة، إذا حصلـــت 
المبادرة على إشـــارة البـــدء، فإن هذا االقتراح 
سيشـــكل قفـــزة هائلة في المراقبـــة الخارجية 
لالتحاد، فرغم إنشـــاء وكالة الحدود الخارجية 
فرونتكـــس في عـــام 2004 وتعزيزهـــا في عام 

2016، فـــإن إدارة الحـــدود الخارجيـــة ال تزال 
تخضع لسيطرة السلطات الوطنية.

وأقـــرت مصـــادر أوروبية بأنـــه حتى هذا 
األســـبوع فـــإن التعـــاون األوروبي مـــع وكالة 
فورنتكس إلدارة الحدود الخارجية، لم يتجاوز 

التنسيق وإدارة المعلومات.
وحاليـــا ولدى الحـــدود األوروبيـــة وخفر 
الســـواحل حوالـــي 1500 مـــن عناصر الحرس 
المنتشرين، ويخضع تدخلهم لطلب الحكومات 
والتعاون مع القـــوات الوطنية، التي تضم في 

المجموع أكثر من 100000 من حرس الحدود.
واقترحت بروكســـل بالفعل نشـــر 10 آالف 
مـــن عناصر الحرس األوروبيين قبل عام 2020، 
ومع اقتراح األربعاء، فإنها تريد دعمهم بقيادة 

مركزية وصالحيات واسعة.
رئيـــس  ســـيقترح  ذلـــك  إلـــى  وإضافـــة 
قنـــوات الهجرة  المفوضيـــة يونكر تحســـين 
القانونية، بهدف تســـهيل الدخول إلى أوروبا 

من خـــالل القنوات الثابتة والمســـيطر عليها. 
وتخّيم على اجتماعـــات المفوضية األوروبية 
الى جانـــب ملف الهجرة الذي يثير االنقســـام 
بيـــن أعضائها، التحضيرات لضمان شـــفافية 
ونزاهـــة االنتخابـــات األوروبيـــة المقررة في 
مايـــو 2019 وحمايـــة العمليـــة االنتخابية من 
تدخـــل إلكترونـــي محتمـــل، حيـــث تتوجـــس 
أوروبا من عمليات إلكترونية روسية تستهدف 

انتخاباتها.
وتفيد التقارير أن يونكـــر يخطط لمطالبة 
شبكات التواصل االجتماعي بإزالة المعلومات 

االحتيالية في أقل من ساعة بعد الكشف.
ومـــن المقرر أيضـــا تعزيـــز المراقبة على 
التدخـــل اإللكترونـــي المحتمـــل فـــي العملية 
االنتخابيـــة التي ســـتجرى بيـــن 23 و26 مايو 
2019، وهـــي األيـــام األربعة التي ســـيتم فيها 
انتخاب أعضـــاء البرلمـــان األوروبـــي البالغ 

عددهم 705 أعضاء.

ويعمل االتحاد األوروبي على وضع مدونة 
ممارســـات لمعالجة المعلومات المضللة عبر 
اإلنترنـــت، بالتعـــاون مـــع منصـــات اإلنترنت 
والشبكات االجتماعية الرائدة، أمال في اعتماد 
قانـــون واضح وملـــزم في هذا الشـــأن بحلول 
ســـبتمبر المقبل، إذ يخشى القادة األوروبيون 
وقـــوع هجمـــات إلكترونية علـــى االنتخابات 
العمليـــة  يقـــوض  مـــا  المقبلـــة،  األوروبيـــة 

الديمقراطية وأمن بلدان االتحاد.
ودعـــا المفـــوض األوروبي لشـــؤون األمن 
جوليـــان كنـــغ الـــدول األعضـــاء فـــي االتحاد 
األوروبـــي، إلـــى الحذر تجـــاه مخاطر تعرض 
االنتخابـــات األوروبية المقـــررة للعام المقبل 
إلـــى ظاهـــرة األخبـــار المزيفـــة أو الهجمات 
اإللكترونيـــة، فيما يدور فـــي أروقة المفوضية 
األوروبية جدال حاد بشـــأن النظام االنتخابي 
المعمول به، حيث تســـعى بعـــض الدول، على 
رأســـها فرنســـا، إلى تغييـــره وتعتبـــره غير 

منصف.
وأكد كينـــغ أن االنتخابـــات البرلمانية في 
االتحاد األوروبي ستكون عرضة ألخبار مزيفة 
وهجمـــات إلكترونيـــة، داعيا شـــركات اإلعالم 
االجتماعي والدول األعضاء إلى مكافحة جهود 

التالعب عبر اإلنترنت على نحو أكثر حزما.
وأعرب مســـؤول األمـــن الداخلي األوروبي 
عـــن مخاوفه من انتشـــار النفـــوذ األجنبي من 
خالل وســـائل اإلعالم االجتماعية، في إشـــارة 
إلـــى الهجمـــات اإللكترونيـــة التـــي يمكن أن 
تستغلها روســـيا، المتهمة سابقا بالتدخل في 
االنتخابات األلمانيـــة والبريطانية، في ضرب 

الديمقراطية األوروبية.

{سنتخذ موقفا ضد المجر إذا لم يعمل رئيس وزرائها فيكتور أوربان على طمأنة مخاوف االتحاد أخبار

األوروبي بشأن تراجع قيم الديمقراطية في بالده}.

مانفريد فيبر
زعيم حزب الشعب األوروبي

{الواليـــات المتحـــدة أقرت بأنها التقت على األقل ثالث مرات مع قادة عســـكريين انقالبيين وال 

نشك في وقوفها وراء محاولة اغتيال الرئيس}. 

ديوسدادو كابيلو
املتحدث باسم اجلمعية الدستورية في فنزويال
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نشـــر مركز أبحـــاث ليبرالي في  } باريــس – 
فرنســـا االثنيـــن تقريـــرا يتضمـــن مقترحات 
للتصـــدي لـ”صناعة اإلســـالميين“، وذلك من 
خالل هيـــكل يكلف بتنظيم وتمويل ممارســـة 
الديانة اإلســـالمية في فرنســـا ومكافحة أكبر 
للخطـــاب المتشـــدد علـــى شـــبكات التواصل 

االجتماعي.
ونشـــر تقرير معهـــد مونتانـــي في خضم 
نقاش عام حول تنظيم ممارسة ديانة اإلسالم 
في فرنســـا، وهو يريد إصالح ممارســـة ثاني 
ديانـــة في البـــالد، معبـــرا عن مخـــاوف إزاء 
انتشـــار األفـــكار اإلســـالمية المتطرفـــة عبر 

اإلنترنت.
وعنـــون التقرير ”صناعة األســـلمة“ وعدد 
”مصانع إنتاج األســـلمة“ من إخوان مسلمين 
في مصـــر إلى مصنع ”إســـالمي فـــي تركيا“ 
إلى إيـــران بعد ثورة 1979، مشـــيرا إلى األثر 
”المذهل“ لشـــبكات التواصـــل االجتماعي في 

انتشار هذه األفكار.
ويقول معـــد التقريـــر حكيم القـــروي إنه 
خلص في فرنســـا إلى ”تنامـــي األيديولوجيا 
اإلسالمية“ رغم أن ”اإلسالميين يشكلون أقلية 

بسيطة بين مسلمي فرنسا“.

وأضاف التقرير أن الســـلفيين ”يكســـبون 
خصوصا ”الشبان دون  مواقع داخل الجالية“ 
35 عامـــا“، داعيا فرنســـا إلى امتالك وســـائل 
وشـــبكات مهمة لبث خطـــاب ”مضاد“ لألفكار 

السلفية.
وتزامـــن نشـــر التقرير مـــع تنظيم، حتى 
اإلقليمية  ”االجتماعـــات  ســـبتمبر،  منتصف 
لإلســـالم في فرنســـا“ فـــي كل مقاطعة وذلك 
لتقديـــم توصيـــات للرئيس الفرنســـي حول 
تنظيم ممارســـة الديانة بين مســـلمي فرنسا 
البالـــغ عددهـــم نحـــو ســـتة مالييـــن، حيث 
تتمحـــور هـــذه االجتماعـــات حـــول التمثيل 
المؤسســـاتي وتمويـــل المســـاجد وتأهيـــل 

األئمة والدعاة. وفـــي هذا اإلطار قدم التقرير 
مجددا مقترح ”إقامة مؤسســـة تكلف بتنظيم 
الديانة اإلســـالمية وتمويلها“ علما أنها اآلن 
تحت إشـــراف المجلـــس الفرنســـي للديانة 

اإلسالمية.
والهدف بحســـب معد التقرير هو ”إرساء 
منظمة محايدة ومستقلة عن دول األصل (التي 
يتحدر منها مســـلمو فرنســـا) ومستقلة عمن 
يسيطرون اليوم على المساجد، القتطاع مبلغ 
قليل جدا من المال من كل عملية اســـتهالكية 

الستثمار ما يتم جمعه في العمل الديني“.
ويمكن لهذه المؤسســـة خصوصا أن تدير 
”ضريبـــة حالل“ وهي فكـــرة طرحت مرات عدة 

منذ تسعينات القرن الماضي.
ويقتـــرح التقرير أيضا ”إعـــادة دفع تعليم 
في المدارس العامة الفرنسية،  اللغة العربية“ 
مشـــيرا إلى أن ”عدد الطـــالب الذين يتعلمون 
اللغة العربية في اإلعـــدادي والثانوي تراجع 
إلـــى النصف“ وفـــي المقابل ”تضاعف عشـــر 

مرات في المساجد“.
وأشــــاد وزير الداخلية الفرنســــي جيرار 
كولومب فــــي بيان بالتقريــــر باعتباره ”عمال 
معمقا جدا“ وقال إنه سجل وجود ”مقترحات 

مهمة جدا“.
ويـــرى مراقبـــون أن أوروبا ال تـــزال تمثل 
مالذا آمنا للمتشـــددين وذلـــك بمنحهم مناخا 
مـــن الحريـــة مبالغـــا فيـــه، ما يســـهل عليهم 
االســـتثمار في هذه الحريـــة لتجنيد األطفال 
وغســـل أدمغتهم، ليصبحوا مشاريع إرهابية 

تقوض السالم المجتمعي.
ويعتبر محللون أن مناخ الحريات المتوفر 
لهـــؤالء المتشـــددين إلـــى جانـــب تمتيعهـــم 
الصحية،  والمميزات  االجتماعية  بالضمانات 

ساعدا في تفرغهم لبث الخطاب التكفيري.
ويقول هـــؤالء إن المقاربة األمنية وحدها 
تظـــل عاجزة عن محاربة الفكر المتطرف ما لم 
تعزز بآليـــات رقابية أخرى ومنظومة قانونية 
اســـتباقية صارمة، تأد محاوالت بث الخطاب 

التكفيري في مهدها.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أنه ”ال يوجد أي سبب على اإلطالق لكي تكون 
واإلســـالم صعبة“،  العالقة بيـــن الجمهورية 
مؤكدا أنه ”اعتبارا من الخريف ســـيتم وضع 

لتسيير شـــؤون المسلمين في  إطار وقواعد“ 
فرنسا.

وقـــال الرئيـــس الفرنســـي ”اعتبـــارا من 
الخريـــف ســـنوضح هـــذا الوضع عبـــر منح 
اإلســـالم إطارا وقواعد ســـتضمن بأن يمارس 
في كل أنحاء البالد طبقا لقوانين الجمهورية، 
ســـنقوم بذلك مع الفرنســـيين المسلمين ومع 

ممثليهم“.
وأضاف ”النظـــام العام والحـــس العادي 
بالكياسة واســـتقاللية األذهان واألفراد حيال 
الدين ليســـت كلمات فارغة في فرنســـا، وهذا 

يستلزم إطارا متجددا وتناغما مجددا“.
وبعد أن اعتبر أنه ”ال يوجد أي سبب على 
اإلطالق لكـــي تكون العالقة بيـــن الجمهورية 
واإلســـالم صعبة“، حرص علـــى اإليضاح أن 
ثمة ”قراءة متشـــددة وعدائية لإلســـالم ترمي 
إلى التشـــكيك بقوانيننا كدولة حرة ومجتمع 
حر ال تخضع مبادئهمـــا لتعليمات ذات طابع 
دينـــي“. وكان ماكـــرون أعلن فـــي فبراير أنه 
ينوي ”وضع أســـس لتنظيم ثانـــي ديانة في 

فرنســـا“ حيث يقدر عدد المسلمين فيها بستة 
ماليين وعدد دور العبادة بـ2500.

وفي نهاية يونيـــو أعلنت الحكومة إطالق 
اجتماعـــات فـــي المناطـــق ترمي إلـــى وضع 
إطار للنشـــاطات ذات الطابع اإلسالمي وسبل 

تمويلها.
وأثـــار ماكرون ســـيال من االنتقـــادات في 
فرنســـا خاصة من قبل اليسار بعدما أعلن أنه 
يريد إصالح العالقة المكســـورة بين الكنيسة 
والدولة فـــي بلد يغلب عليه مبـــدأ العلمانية، 
حيث تشـــكل القضية موضوع جدل في بعض 
األحيـــان خصوصا حـــول بعض النشـــاطات 

العامة للمسلمين أو اإلرث المسيحي للبالد.
وانتقـــدت األحزاب اليســـارية الفرنســـية 
مساعي الرئيس إلصالح العالقة بين الكنيسة 
والدولـــة، متهمـــة إيـــاه بتجاوز قانـــون 1905 
الذي أعلن فرنسا جمهورية علمانية، أي دولة 
محايـــدة منفصلة عن الديانـــات، فيما تختلف 
المفاهيـــم العلمانيـــة لـــدى منتقـــدي ماكرون 

عندما يتعلق األمر بالمسلمين الفرنسيين.

وقـــال رئيس الحزب االشـــتراكي أوليفييه 
فور في تغريدة على موقع تويتر إن ”العلمانية 
في فرنســـا هـــي درة عملنا، هذا مـــا يجب أن 
يدافع عنه رئيس الجمهورية“، فيما قال رئيس 
الوزراء االشتراكي السابق مانويل فالس الذي 
انضـــم إلى حزب ماكـــرون، إن ”العلمانية هي 

فرنسا“.

ويدافع العديـــد من الفرنســـيين عن مبدأ 
العلمانية، حيث كشـــف استطالع للرأي نشره 
معهد ”وينغالوب“ في 2017 أن خمسين بالمئة 
من الفرنســـيين يقولون إنهـــم ملحدون أو بال 

ديانة و45 بالمئة يؤكدون أنهم متدينون.

قلق فرنسي من تنامي {صناعة اإلسالميني}
[ توصيات بإنشاء هيكل لمكافحة الخطاب المتشدد على اإلنترنت  [ دعوات إلى تكثيف مراقبة تمويل المساجد واألنشطة الخيرية

[ اليمين الشعبوي يسعى لتكريس خالفات الهجرة

ــــــدول األوروبية من تنامي التطّرف اإلســــــالمي،  تعاني فرنســــــا على غــــــرار العديد من ال
ما يقوض الســــــلم املجتمعي داخلها، رغم وجود آليات رقابية على أنشــــــطة املتشــــــددين 
وهياكلهم، فيما يصف أخصائيون هاته اآلليات باملتســــــاهلة والقاصرة ما لم يتم تدعيمها 
بإجراءات أكثر صرامة وحزما خاصة في ما يتعلق مبصادر التمويل التي عادة ما تتخفى 

وراء األنشطة اخليرية.

حكيم القروي:

األيديولوجيا اإلسالمية 

تتنامى رغم أن اإلسالميين 

أقلية بين المسلمين

ف يمر عبر المصانع
ّ
التطر

واشنطن تهدد المحكمة 

الجنائية الدولية
خطة إلنشاء شرطة حدود أوروبية قد ترى النور قريبا

أطفال المهاجرين ينتظرون تسوية خالفات طال أمدها

مناخ الحريات المتوفر للمتشـــددين 

إلـــى جانـــب تمتيعهـــم بالضمانـــات 

االجتماعية، ساعد في تفرغهم لبث 

الخطاب التكفيري

 ◄

جوليان كنغ:

 االنتخابات ستكون عرضة 

ألخبار مزيفة وهجمات 

إلكترونية



جون أيرش

} باريــس – في شـــهر يونيـــو 2017، وفي قمة 
المعركـــة على تنظيـــم الدولة اإلســـالمية، كان 
أقسى ما واجهه أبناء الموصل، أن يتم تفجير 
المنـــارة الحدبـــاء التاريخية وجامـــع النوري 
الكبيـــر، أهم معالم المدينـــة التي تتطلع اليوم 
إلـــى إعادة إعمارها وترميـــم آثارهاـ في عملية 
تشـــارك فيها منظمـــة األمم المتحـــدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونســـكو) بقـــوة، فمن خالل 
دورها في ترميم آثار الموصل، تســـعى لترميم 

سمعتها أيضا.
وقالـــت المديرة العامة لليونســـكو أودري 
أزوالي إن المنظمـــة تريـــد أن تتخـــذ من إعادة 
إعمار مدينة الموصل العراقية سبيال الستعادة 
مصداقيتهـــا وإظهار كيف يمكـــن إنعاش كيان 

تعددي منهك مثل اليونسكو.
واشتهرت المنظمة، التي تتخذ من باريس 
مقرا لها، بتحديد وحماية مواقع التراث العالمي 

مـــن جـــزر غاالباغوس إلـــى أضرحـــة تمبكتو. 
وسقطت اليونسكو في أتون االضطرابات قبل 
قرابـــة عام، بعد انســـحاب الواليـــات المتحدة 
منها، ما وجه ضربة للتعددية وأثار تســـاؤالت 
حول تمويل المنظمة التي تأسست بعد الحرب 

العالمية الثانية.
ومعظم أنشطة اليونسكو مثيرة للجدل لكن 
المنظمة شهدت سجاالت سياسية داخلية بين 
بعـــض األعضاء البالغ عددهـــم 195 دولة. وبلغ 
الســـجال ذروته بانســـحاب الواليات المتحدة 
وإســـرائيل من المنظمة، واتهمتا اليونســـكو 
باالنحياز ضد إســـرائيل وذلك قبل أيام فحسب 
من تعييـــن أزوالي في منصب المدير العام في 
أكتوبـــر 2017. وبعد ذلك بعام تقريبا، تســـعى 
أزوالي إلى إعادة تركيز جهود اليونســـكو على 
األهداف األساســـية. وتمثل عملية إعادة إعمار 
الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية أســـاس هذا 

المسعى.
وقالـــت أزوالي، قبـــل مؤتمـــر فـــي باريس 
فيـــه  تحيـــط  وقـــت  ”فـــي  الموصـــل،  بشـــأن 
الشـــكوك بالتعددية أحيانا، فـــإن هدف وحجم 
هـــذه المبـــادرة يظهـــر تمامـــا أهميـــة منظمة 

كاليونسكو“.
وتريد منظمة اليونسكو، من خالل شراكتها 
مـــع الحكومـــة العراقيـــة، أن تصبـــح الجهـــة 
المنوط بها تنســـيق عملية إعـــادة بناء بعض 

المعالم الرئيســـية للموصـــل التي تحولت إلى 
حطام بفعل القتال بين متشـــددي تنظيم داعش 

والتحالف المدعوم من الواليات المتحدة.
وتحتاج الموصل إلى ما ال يقل عن ملياري 
دوالر في شكل مســـاعدات إلعادة اإلعمار وفقا 
لتقديرات الحكومـــة. وقالت أزوالي إنها ترغب 

في استعادة نبض المدينة وتنوعها وتاريخها 
مع استخدام برامج اليونســـكو التعليمية في 
مكافحة التطرف. وتقود المنظمة جهود ترميم 
وإصالح ســـوق الموصل والمكتبـــة المركزية 
التابعـــة لجامعـــة المدينة وكنيســـتين ومعبد 

لليزيديين.

وتثمن المنظمة المبادرات الدولية والعربية 
التـــي تصب في صالح ترميم الموصل، من ذلك 
إعالن نـــورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة 
وتنميـــة المعرفة اإلماراتيـــة، أن دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة ستســـاهم في إعـــادة إعمار 

جامع النوري العريق في الموصل.
ويعد ترميم جامـــع النوري الكبير من أكبر 
مشـــروعات اليونســـكو في الموصـــل بتمويل 
قدره 50 مليون دوالر من اإلمارات. وكانت نورة 
الكعبي وّقعـــت في أواخر مايـــو الماضي، مع 
نظيرهـــا العراقي فرياد روانـــدوزي بروتوكوال 
للتعـــاون الثقافي بيـــن الوزارتيـــن، للبدء في 

مشروع إعادة بناء مسجد النوري.
وقالـــت الكعبـــي إن إعادة ترميم المســـجد 
الذي تأسس قبل 840 عاما، عمل بغاية األهمية 
لصالح الثقافة واستعادة روح مدينة الموصل 

والعراق والمنطقة ذاتها. 
ويثيـــر التوتر السياســـي في بغـــداد بعد 
االنتخابات واالضطرابات فـــي مدينة البصرة 
الجنوبيـــة األســـبوع الماضـــي والتهديـــدات 
األمنيـــة المتمثلة في تنظيم الدولة اإلســـالمية 
أســـئلة حتما بشـــأن حجـــم ما يمكـــن إنجازه 
بالفعل. وقالت أزوالي ”ندرك تماما خصوصية 
الموصـــل والصعوبـــات علـــى األرض… لكـــن 
اســـتمرار هشاشـــة الوضع هو تحديدا السبب 

الذي يوجب علينا العمل“.

} أحداث البصرة التي شهدها العراق مؤخرا، 
أطلقـــت العنان لســـؤال مركزي بـــرز بوضوح 
فـــي كل الســـجاالت والتعليقات التـــي رافقت 
هـــذه األحداث وتلتها، ســـواء كانـــت المواقف 
والتعليقات متطابقة أو متعارضة، والســـؤال 
هل بدأ العراقيون، ال ســـيما المكون الشـــيعي، 
يعّبر عن رفضه للنفوذ اإليراني في العراق؟

ال شـــك أّن البارز في أحـــداث البصرة، كان 
مشـــهد االعتراض الشعبي على سوء الخدمات 
على أبســـط المســـتويات أي الماء والكهرباء 
بالدرجـــة األولى، فهذه المدينة التي تســـكنها 
غالبيـــة شـــيعية، هـــي الثالثة بعـــد العاصمة 
بغـــداد ومدينـــة الموصـــل من حيـــث الحجم 
وتعداد السكان، وهي األولى من حيث األهمية 
االقتصادية، فهي تحتضن ميناء تصدير النفط 
العراقـــي، وهـــي المدينـــة العراقيـــة الوحيدة 
المطلة على الخليـــج العربي، وتعتبر المصدر 
األول للنفط وللموارد المالية للخزينة العراقية.

لهذا الســـبب، ولكونها كانت المدينة األهم 
في العراق مـــن حيث التنظيـــم المدني وتوفر 
الخدمات فيها، منذ تأســـس العـــراق الحديث، 
وألّنها المعبر األساســـي للنفـــط العراقي نحو 
الخارج، ومقـــر للعديد من الشـــركات النفطية 
والصناعيـــة المرتبطـــة، تميزت هـــذه المدينة 
بكونهـــا من المدن العراقيـــة التي تتميز بنوع 

من الرفاهية مقارنة ببقية المدن العراقية. 
تركـــز انفجـــار االحتجاجات فـــي البصرة 
بدرجة أساسية على عناوين إيران في المدينة، 

فضـــال عن المحافظـــة الغائبة إّال عن الفســـاد 
والتي تمثل ســـلطة الدولة وتتحمل مسؤولية 
عدم التجاوب مع مطالـــب المواطنين المحقة، 
فحـــرق القنصليـــة اإليرانية ليـــس هو الحدث 
البـــارز فحســـب في مسلســـل األحـــداث الذي 
ســـقط فيه خـــالل أيام أكثر من خمســـة عشـــر 
قتيال وعشـــرات الجرحى مـــن المحتجين، بل 
حرق مقرات الميليشـــيات الشـــيعية ال ســـيما 
تلك المعروف ارتباطها الوثيق بإيران كمنظمة 
”بدر“ و“عصائـــب أهل الحق“ و“الدعوة“ جناح 
نوري المالكي وغيرها من المقرات، كشـــف إلى 
حّد بعيد أّن موجة الغضب في البصرة ترّكزت 

ضّد مظاهر النفوذ اإليراني بالدرجة األولى.
ودفـــع هـــذا الماكينـــة اإلعالميـــة التابعة 
لمحـــور إيـــران إلى ربـــط األحـــداث بتدّخالت 
خارجيـــة، فأحالـــت أحـــداث حـــرق القنصلية 
والمقـــّرات الحزبية إلـــى تحريض دول معادية 
علـــى إيران، أي الســـعودية واإلمارات، وصوال 
إلـــى الواليات المتحـــدة األميركيـــة، ولم يغب 
عـــن الئحة االتهامـــات كل من ينـــدرج في إطار 
مـــا تســـّميه القـــوى التابعـــة إليـــران، القوى 

الصهيونية والتكفيرية.
ســـواء كانت التدخالت الخارجية صحيحة 
أو غيـــر صحيحة، فإّن العراقيين عموما، وأهل 
البصـــرة على وجـــه الخصـــوص، يدركون أّن 
المآسي التي يعيشونها، واإلهمال الذي ُيقابل 
مطالبهـــم المحّقة به، ليســـت إال نتاج ســـلطة 
عراقيـــة كانت إيـــران الطرف الداعـــم لتوّليها، 
إذ ال يمكـــن الحديـــث فـــي العراق عـــن حكومة 
تشـــكلت منـــذ الغـــزو األميركي في عـــام 2003 

حتى اليـــوم، لم تكن 

برضا الواليـــات المتحدة وإيران، فطهران هي 
الطـــرف الذي يقرر أو يوافق على اســـم رئيس 
الحكومـــة والوزراء الشـــيعة، وبعد ذلك توافق 
واشـــنطن أو تعترض، فالمعادلة التي جمعت 
األميركييـــن واإليرانييـــن فـــي مقاربـــة قضية 
السلطة في العراق، تقوم على قاعدة أّن طهران 
هـــي مـــن يســـمي المســـؤولين العراقيين في 
الحكومة وال سيما الشيعة منهم، مقابل التزام 
القيادة اإليرانية بضمان عدم المس بمتطلبات 

واشنطن وبرامجها.
من هنا، فـــإّن محاولة إيـــران التملص من 
مســـؤولياتها حيـــال الـــدرك الذي وصـــل إليه 
العـــراق، لـــم تعـــد تقنـــع العراقييـــن، وهو ما 
أظهرتـــه ردة فعل المحتّجين فـــي البصرة من 
ســـوء الخدمات وانعدامها، التي استحضرت 

إيران كطرف مسؤول عن أزماتهم.
وفي هذا الســـياق تؤكد مصادر متابعة من 
داخـــل العراق أّن الغضب اإليراني غير المعلن 
يتركز على اتهام السيد مقتدى الصدر بأّنه هو 
الذي أوعز لمناصريه في البصرة باســـتهداف 
المراكز اإليرانية، خصوصا أّن مقرات ومكاتب 
التيـــار الصـــدري لـــم تتعـــرض ألّي اعتداء أو 
إحراق في البصرة، فضـــال أن األحداث جاءت 
بعـــد تطور الفت لم يعلـــن عنه، تمثل في رفض 
األميـــن العام لحـــزب الله لقـــاء مقتدى الصدر 
خالل وجوده في بيروت قبل نحو عشـــرة أيام، 
ال سيما أّن الصدر كان يأمل إيجاد صلة وصل 
مع القيادة اإليرانية من خارج نافذة قائد فيلق 
القدس قاســـم ســـليماني وفريقه فـــي العراق، 
بســـبب توتر العالقة معه، وثبـــت لدى الصدر 
أّن اإليرانييـــن ال يريدون بنـــاء عالقة متوازنة 
تراعي الخصوصيـــة الوطنية العراقية. وغادر 
بيروت إلى بغداد األســـبوع الماضي، لتنطلق 

األحداث في البصرة غداة وصوله.
الصفعة التي تلقتها السياسة اإليرانية في 
العراق، ساهمت أيضا في إطالق حملة شعواء 
على رئيس الحكومة حيدر العبادي، وبحســـب 
المعلومـــات، فـــإّن القيادة اإليرانيـــة تعتبر أّن 

العبادي تساهل في مواجهة االحتجاجات.
من هنا، فإّن غضـــب إيران لن يمر من دون 
عقـــاب. ويبدو في الظاهـــر أّن العبادي هو من 
يستحق العقاب اإليراني بإخراجه من السباق 
الرئاســـي، لكن ما هو مســـكوت عنه في العلن 
هـــو الهدف الحقيقي، أي مقتـــدى الصدر. لكن 
مـــا يجعل الصـــدر محّصنا هـــو أّن القيادة 
اإليرانيـــة لـــم تجـــد آذانـــا صاغيـــة لهذا 
التوجـــه لـــدى مرجعية النجـــف، التي لم 
تعـــط أي إشـــارة يمكن أن يســـتفاد منها 

إيرانيا للنيل من الصدر.
وبعد انقشاع المشـــهد الميداني برز 
بوضـــوح أّن إيـــران لـــم تكن هـــذه المرة 
طرفا قادرا علـــى التواري مقابل أصوات 
انكشـــفت  بل  العراقيين،  والمحتجين 
كطرف ال يمكن تفاديه حين المطالبة 
بأبســـط الحقوق، وهذا إّن دّل على 
شـــيء فهو يدّل علـــى أّن إيران لن 
تكـــون بمنـــأى عـــن االحتجاجات 
التي ســـتخرج مســـتقبال من المدن 

الشيعية في العراق، وذلك لقناعة باتت راسخة 
لدى معظم العراقيين بـــأّن أّي نهوض بالدولة 
العراقيـــة ال يمكن أن يكون بمنـــأى عن تراجع 

النفوذ اإليراني في هذا البلد.
في المقابل فإّن الكتـــل البرلمانية العراقية 
وال ســـيما الشيعية، لم تســـتطع بعد استيعاب 
مـــا جرى، فهي تـــدرك أّن المواجهـــة مع إيران 
ليســـت مضمونة النتائج، بل إّن لدى إيران من 
األوراق حتى مـــع األميركيين من أجل مقايضة 
نفوذها بتقديم تنازالت لواشنطن، لكن ما يمكن 
أن نســـميه حالة الرهاب من إيران لدى النخبة 
الشيعية العراقية، تراجع لصالح بروز مساحة 

أوسع لتحرك هذه النخبة في الحّيز الوطني.
من هنـــا، فـــإن تشـــكيل الكتلـــة األكبر في 
البرلمـــان دخـــل في مرحلـــة جديـــدة عنوانها 
إعـــادة خلط األوراق الذي دفع الصدر عبر كتلة 
ســـائرون إلى العمـــل على جذب قـــوى جديدة 
للحلف الذي عقده مع كتلة النصر التي يرأسها 
العبـــادي، واإلغراء الذي يقدمـــه الصدر لهؤالء 
بشرط اســـتبعاد نوري المالكي هو فتح الباب 
أمام إعـــادة االتفاق على خيار جديد بالنســـبة 
لتشكيل الحكومة ورئاســـتها بالتوافق. ومنها 

قائمة الفتح التي يرأسها هادي العامري.
يبقى أّن مقتدى الصـــدر الذي نالت قائمته 
فـــي االنتخابـــات النيابية المرتبـــة األولى في 
االنتخابـــات البرلمانية، يشـــكل اليوم التحدي 

األبـــرز إليران داخـــل البيئة الشـــيعية، ذلك أّن 
الصدر هـــو األقدر على تحريك الشـــارع، وهو 
بتحالفه مـــع العبادي والحكيـــم أصبح يمتلك 
شـــرعية شـــعبية عراقية صافية ليـــس إليران 
أي دور فيهـــا، بخـــالف بقيـــة القيـــادات التي 
بـــرزت أســـماؤها خالل وجودها فـــي إيران أو 
بسبب عالقتها القوية مع القيادة اإليرانية في 

العراق.

يدرك الصدر، بغريزته السياسية، أّن مصدر 
قوتـــه يكمن في عـــدم االقتراب مـــن إيران، لكن 
ليس إلى الحدود التي تجعله طريدا لسليماني 
بعدما كان طريـــدا لحاكم العراق األميركي بول 

بريمر قبل عشر سنوات.

أحداث البصرة في ذّمة الصدر… 
وسليماني يتهيأ للرد

ترميم آثار الموصل طريق اليونسكو لترميم سمعتها

شيعة العراق: دعم إيران لم يغننا من جوع

اليونسكو تبدأ مشاريعها بدعم إماراتي لترميم جامع النوري

[ تراجع حالة الرهاب من إيران لدى النخبة الشيعية العراقية

 [ أودري أزوالي: مشاريع إعادة إعمار الموصل فرصة إلظهار كيف يمكن إنعاش كيان منهك مثل اليونسكو

في 
العمق

{إيران وميليشـــياتها تلعبان دورا كبيرا في العراق، وســـتدفع الواليات المتحدة وحلفاؤها ثمن 
الفشل في العراق لسنوات قادمة}.

بيل روجيو
باحث في مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات

{المشـــاركة الفاعلـــة للنســـاء فـــي العمليـــة السياســـية تعني نجـــاح الديمقراطية فـــي العراق 
وتشكيل حكومة شاملة وممثلة للجميع بحق لتخدم احتياجات ومصالح شعبها}.

يان كوبيتش
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إلى العراق

ــــــت إيران جاثمــــــة على صدر العراق على مدى 15 عاما؛ فمــــــا الذي صار اليوم، ليثور  ظل
ــــــان على نخبة ”الولي  ــــــون، في البصرة، ويحرقــــــوا العلم اإليراني ويعلنوا العصي العراقي
ــــــه“ احلاكمة. ما حدث هو أّن صبر العراقيني نفــــــد، فهم لم يكونوا يبحثون عن ”ولّي  الفقي
فقيه“، بل كانوا صابرين يتطّلعون إلى وضع حياتّي أفضل على جميع األصعدة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، وإلى ”وطن“، اكتشــــــفوا أن إيران احتلته سياســــــيا وعسكريا. 
ــــــة والتهميش  ــــــون إلى مرحلة االنفجار بســــــبب اجلــــــوع والعطش والبطال وصــــــل العراقي
واإلرهاب والفســــــاد ومصادرة احلق فــــــي العيش الكرمي، وبالتالي وجبت محاســــــبة من 

أسس لتلك املآسي.
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محاولة إيران التملص من مسؤولياتها 
حيال الدرك الذي وصل إليه العراق، لم 

تعد تقنع العراقيين، وهو ما أظهرته 
ردة فعل المحتّجين في البصرة من سوء 

الخدمات وانعدامها

علي األمين

اا مؤخؤخ اقاق الالع دههاا شهش االتلت ةة الالبص دااثث أحأ {{

كاتب لبناني

نورة الكعبي:
 ترميم مسجد النوري 

بالموصل رسالة سالم 
وتسامح

ما يجعل مقتدى الصدر محّصنا هو 
أّن القيادة اإليرانية لم تجد آذانا 

صاغية لهذا التوجه لدى مرجعية 
النجف، التي لم تعط أي إشارة 
يمكن أن يستفاد منها إيرانيا 

للنيل منه… والصدر األقدر على 
تحريك الشارع

^

ـار االحتجاجات فـــي البصرة 
على عناوين إيران في المدينة، 

تشـــكلت منـــذ الغـــزو األميركي في عـــام 2003
حتى اليـــوم، لم تكن 

عقـــاب. ويبد
يستحق العق
الرئاســـي، ل
هـــو الهدف
مـــا يجعل
اإليرانيـ
التوجــ
تعـــط أ
إيرانيا
وبع
بوضـــو
طرفا ق
والم
ك

ت
الت

مقتدى الصدر محّصنا هو
ة اإليرانية لم تجد آذانا 

هذا التوجه لدى مرجعية 
تي لم تعط أي إشارة
يستفاد منها إيرانيا 

ه… والصدر األقدر على 
شارع



تبـــدأ المحكمة الدوليـــة الخاصة  } الهــاي – 
فـــي قضية اغتيـــال رئيس الحكومـــة اللبناني 
األســـبق رفيـــق الحريـــري مراحلهـــا األخيرة 
ابتـــداء من الثالثاء، على أمل أن يصدر القضاة 
الحقـــا أحكامهم بحـــق المتهمين فـــي ارتكاب 
جريمة سببت زلزاال سياسيا في لبنان لم تنته 

ارتداداته حتى اليوم.
وســـتكون قاعة غرفـــة الدرجـــة األولى في 
المحكمة، في اليدســـندام فـــي ضواحي الهاي، 
محط أنظـــار اإلعالم اللبناني والدولي لمتابعة 
وقائـــع إحـــدى أهـــم المحاكمـــات الدولية في 
العقـــود األخيرة. وتدخـــل محاكمة المشـــتبه 
بهـــم وجميعهـــم من عناصـــر حزب اللـــه، في 
قضية االغتيال، في مرحلتهـــا األخيرة مع بدء 

المرافعات الختامية.
واســـتغرق الوصول إلى هـــذه المرحلة 13 
عاما. وأطلقـــت المحاكمة بناء على قرار صادر 
عـــن مجلـــس األمن حظـــي بإجمـــاع المجتمع 
الدولي في سعي لمواجهة الجريمة السياسية 
كأداة من أدوات الصراع السياسي الداخلي في 

لبنان أو في أي بلد آخر. 
ولقي الحريـــري في أكتوبر 2004، حتفه في 
14 فبرايـــر 2005 عندما فجر انتحاري شـــاحنة 
صغيـــرة مليئة بالمتفجرات لـــدى مرور موكبه 
في جـــادة بيروت البحريـــة. وأصيب نحو 226 
شخصا بجروح في عملية االغتيال التي أثارت 
ردود فعـــل قويـــة أدت إلـــى انســـحاب القوات 
الســـورية بعد زهاء 30 عاما مـــن الوجود على 

األراضي اللبنانية.
وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان مداوالتها 
عـــام 2009 فـــي ضواحـــي الهـــاي، وباتت أول 
محكمة جنائية دولية تســـمح بتنظيم محاكمة 

فـــي غياب المتهمين الممثلين بمحامين. وعلى 
الرغـــم من أن المحكمـــة الدولية وّجهت التهمة 
إلى عدد من المتهميـــن وطالبت باعتقالهم، إال 
أن حزب الله، الذي ينتمي المتهمون إليه، رفض 
مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة ورفض 
تســـليم المتهميـــن، انطالقا من عـــدم اعترافه 
بشـــرعية المحكمة الدوليـــة واختصاصها في 

هذه القضية.
وال تملك الحكومات 

اللبنانية أي إمكانات 
القتفاء أثر المتهمين. 

وأبلغت المحكمة بعدم 

توصلها إلى أمكنة المطلوبين، كما أنها ال 
تملك القـــدرة واإلرادة على مواجهة حزب الله، 
حتى لـــو عرفت األجهزة اللبنانية مكان تواجد 

المتهمين. 
وترجح مصادر أمنيـــة أن يكون المتهمون 
اللبنانيـــون خـــارج األراضي الســـورية، فيما 
تحدد مصادر أخرى إيران كبلد لجأ إليه هؤالء 
المتهمون دون أن تتمكن المحكمة من الحصول 
على أي إثباتات في 

هذا الصدد. وأوقفت المحكمة مالحقة مصطفى 
بدرالدين، الذي يصفـــه المحققون بأنه ”العقل 
المدبـــر“ لالغتيـــال بعد اإلعالن عـــن مقتله في 

سوريا في 13 مايو 2016. 
وتحاكم المحكمة ســـليم عيـــاش (50 عاما) 
المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية، 
ورجليـــن آخريـــن هما حســـين العنيســـي (44 
عاما) وأســـعد صبرا (41 عاما) بتهمة تسجيل 
شريط فيديو مزيف بثته قناة ”الجزيرة“ يّدعي 
المســـؤولية نيابة عن جماعـــة وهمية. 
كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاما) 
عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب 

عمل إرهابي والتآمر الرتكاب الجريمة.
وينقسم لبنان منذ اغتيال الحريري 
حول مســـألة المحكمة الدوليـــة. ففيما 
اعتبر تحالف 14 آذار أن القضاء اللبناني 
بما يعانيه من تدخالت خارجية وداخلية 
ال يســـتطيع أن يمثل عدالـــة محايدة في 
قضية حساسة من هذا النوع، وقف فريق 
8 آذار بقيـــادة حزب الله ضد إنشـــاء المحكمة 
باعتبارها تدخال خارجيـــا منحازا. وأدى هذا 
االعتراض إلى اســـتقالة الوزراء الشـــيعة من 

حكومة فؤاد السنيورة عام 2006.
وتبقى مســـألة تســـييس المحكمة الدولية 
محورية فـــي النقاش السياســـي الداخلي في 
لبنـــان. وربطت بعض التحليـــالت مؤخرا بين 
ما ســـيصدر عـــن المحكمة من أحـــكام وتأخر 
تشـــكيل الحكومة اللبنانية الجديـــدة. غير أن 
خبراء القانون يرفضون هذه المســـألة مذكرين 
بـــأن أمام المحكمة الدولية عدة أشـــهر قبل أن 
تصـــدر حكمها وأن معوقات تشـــكيل الحكومة 
ال عالقـــة لها بما قـــد يصدر عـــن المحكمة في 

فبرايـــر أو مـــارس من عـــام 2019. وكان األمين 
العـــام لحـــزب الله حســـن نصراللـــه لمح إلى 
ارتبـــاط تأخر تشـــكيل الحكومة بما ســـيصدر 
عـــن المحكمـــة الدولية، محذرا بعـــض الفرقاء 
اللبنانيين من ”اللعـــب بالنار“. وقلل نصرالله 
من شـــأن المحكمـــة الدولية وقـــال ”ال تهمنا“. 
ورأى مراقبـــون في هذا التحذير مناورة هدفها 
شـــد عصب جمهـــور حـــزب الله حـــول لهجة 
التصـــدي لـ“مؤامرة تســـتهدف المقاومة“ بعد 
حالـــة ارتخاء أصابت هـــذا الجمهور وأظهرت 
تشـــققات داخله من خالل تنامي ظواهر التبرم 

من سياسات الحزب.
ويتحـــدث خبراء القانون عـــن أن مرافعات 
الهاي مـــا بيـــن ادعاء ودفـــاع ومـــا يليها من 
مذكـــرات تســـتغرق عـــدة أشـــهر، وأن صدور 
األحـــكام لن يكـــون قبل مـــارس المقبـــل، وأن 
مرحلة االســـتئناف بعد ذلك ستستغرق حوالي 
العامين، وبالتالي فـــإن نهائيات أحكام الهاي 

لن تصدر قبل عام 2020.
علـــى الرغم مـــن الطابع التقنـــي القضائي 
لعمـــل المحكمـــة، إال أن المرافعـــات التـــي قد 
تستغرق حوالي أسبوعين تعيد تسليط الضوء 
على مســـؤولية حزب الله في اغتيال الحريري 

في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية ضده.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن المحكمـــة تحاكـــم 
المتهميـــن بصفتهم الشـــخصية دون أن تربط 
ذلـــك قضائيا بالحـــزب الذي ينتمـــون إليه، إال 
أن ما ســـيصدر عن المحكمة سيثير ردود فعل 
سياســـية دولية ضد الحزب كمـــا ضد نظامي 
الحكم في دمشـــق وطهران اللذين عمل الحزب 
خـــالل العقود األخيرة مســـتفيدًا مـــن دعمهما 

ورعايتهما.
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في 
العمق

{الوضـــع االقتصادي يحتـــاج إلى إصالح، ولذلك أطلق الرئيس البشـــير مبـــادرة بتقليص عدد 
الوزراء من ٣١ إلى ٢١ ووزراء الدولة بنسبة ٥٠ بالمئة}.

فيصل حسن إبراهيم
مساعد الرئيس السوداني

{ننظر إلى المحكمة الدولية ونحن نتذكر أكبر جرائم هذا العصر والتي أدمت لبنان باستشهاد 
الرئيس رفيق الحريري. وحضور سعد الحريري تأكيد على اإلصرار لتبيان الحقيقة}.

طارق املرعبي
نائب في البرملان اللبناني عن تيار املستقبل

} يبـــذل الســـودان جهـــدا كبيرا لحـــل أزماته 
السياســـية واألمنيـــة واالقتصاديـــة، ويحاول 
التكيف مع المعطيات اإلقليمية والدولية، التي 
ُتعلـــي من التنســـيق والتعاون فـــي المجاالت 
التنمويـــة، وتنحيـــة األســـاليب القديمـــة فـــي 
نجحت  وبالفعـــل  والتجاذبـــات،  المناوشـــات 
الخرطـــوم فـــي تخفيف حـــدة بعـــض األزمات 

الخارجية، وبقيت المعضلة االقتصادية.
اإلســـراع في تحركاته  الســـودان  ويحاول 
علـــى مســـتويات مختلفـــة لتجنـــب مواجهـــة 
سيناريو قاتم مشابه للنموذج اإليراني يفضي 
إلى تدمير مقدرات الدولة التي تعاني أصال من 
أزمـــات معقدة. بدأت الخرطـــوم مبكرا االنتباه 
إلى هذه المسألة ونفضت يدها بعيدا عن أحالم 
وطموحـــات طهران، وتخلت عن جزء معتبر من 
التصورات األيديولوجية التي حكمت عالقاتها 
الخارجية لفترة طويلة، وانعكست عليها سلبا 
من النواحي السياسية واألمنية واالقتصادية.

ويحمـــل التغيير الوزاري الـــذي أعلن عنه 
فـــي ســـاعة متأخرة من مســـاء األحـــد، عالمة 
تؤكـــد صعوبـــة األوضـــاع االقتصاديـــة فـــي 
البـــالد، فتعيين رئيـــس حكومة جديـــد (معتز 
موســـى عبدالله) وقصر مهام رئيسها السابق 
بكري حســـن صالح في منصـــب النائب األول 
لرئيـــس الجمهورية، معنـــاه أن الدولة بحاجة 
لعقول اقتصاديـــة وتكنوقراط لتخطي األزمات 

المتراكمة.
ويكشف التوســـع في تبني سياسة تقشف 
صارمة عن فداحة الموقف، ويؤكد أن السودان 
على شفير تدهور حقيقي، فقد أعلن عن خفض 
عـــدد الـــوزراء مـــن 31 إلى 21 وزيـــرا، وخفض 
وزراء الدولـــة بنســـبة 50 بالمئـــة، وقبلهـــا تم 

غلق عدد من الســـفارات في أزمة شهيرة نشبت 
مع إبراهيـــم غندور وزير الخارجية الســـابق، 
أدت إلـــى إقالته، وهي إشـــارة كانت كفيلة بدق 
جـــرس اإلنـــذار وأن الموقف بـــات يتطلب حال 

مبتكرا.

تعقيدات اجتماعية

نجمت عن تصاعد المشـــكالت االقتصادية 
أمـــراض اجتماعية عديدة، في ظل تراجع قيمة 
العملة وانتشار السوق السوداء وزيادة نسبة 
البطالة واتســـاع نطاق الطوابير في شـــوارع 
الســـودان للحصـــول علـــى المـــواد الغذائية 
بصعوبة، فضال عـــن قيام المعارضة بتوظيف 
األوضـــاع المترديـــة وحرفهـــا إلـــى مجـــاالت 
سياســـية، لدفع الناس نحو ثورة شعبية على 
النظام، أصبحت جذورها مغروسة في شوارع 

الخرطوم وغيرها من المدن الكبرى.
حســـن  عمـــر  الرئيـــس  يكـــون  وربمـــا 
البشـــير تمكن من هندســـة المجال العسكري 
واالســـتخباراتي والحزبي، بموجب تغييرات 
أجراها األشـــهر الماضية بما يضمن سيطرته 
علـــى مفاصـــل الدولة، لكـــن ال تـــزال األزمات 
االقتصاديـــة مســـتعصية علـــى الحـــل، ألنها 
متشـــابكة ومرتبطـــة بحســـابات وتقديـــرات 
خارجيـــة أكثـــر منهـــا داخليـــة، وهـــو مـــا لم 
يستطع البشير إدراكه جيدا حتى اآلن، وقصر 
جهوده على تقليص أوجـــه اإلنفاق الداخلية، 
وهـــي وســـيلة تعجـــز عـــن تخطي تـــالل من 

المشكالت.
وعندما فقد الســـودان نحـــو 75 بالمئة من 
مـــوارده، عقب انفصال الجنـــوب عام 2011، لم 
تتخـــذ الخرطوم الخطـــوات الالزمة لتعويض 
هذه النســـبة عبـــر تبنـــي مشـــروعات قومية 
عمالقـــة، وأدى ســـوء اإلدارة والتخطيـــط إلى 
تفويت الكثيـــر من الفرص علـــى البالد، فكان 
مـــن الواجب علـــى الرئيس الســـوداني تبني 
سياســـات ثابتة تطمئن المســـتثمرين، تنطلق 

من قواعد اقتصادية أكثر منها سياسية.
وعّبر انخراط البشير في عالقات اقتصادية 
ذات صبغـــة أمنيـــة وسياســـية مريبة مع دول 
مثـــل قطر وتركيـــا، عـــن نوايا ال تتـــواءم مع 
المعطيات اإلقليمية التـــي تقوم على التعاون 
الجماعي ورفض فكرة التوظيف األيديولوجي، 
وهو مـــا ظهـــرت معالمه في تحـــركات كل من 
الدوحـــة وأنقرة وقبلهما إيران. وســـاهم قطع 
العالقة مبكرا مع طهران، ثم فرملة االندفاعات 

نحـــو فريق قطـــر وتركيا في تحســـين صورة 
الخرطـــوم نســـبيا، وفتـــح أفق جديـــد لها مع 
مصر. كما أدى انحيازها من قبل إلى معســـكر 
الســـعودية واإلمارات، إلى تحسن في عالقات 
الســـودان مع الواليات المتحـــدة، التي أعلنت 
عن رفع العقوبات االقتصادية المفروضة على 

السودان منذ حوالي 20 عاما.

رفع العقوبات ولكن..

تصورت الخرطـــوم أن رفع العقوبات كفيل 
وحـــده بجـــذب رؤوس أمـــوال كبيـــرة للبالد، 
وتناســـت أنها خطوة من الضروري أن تتلوها 
خطوات عملية على نواح اقتصادية وسياسية 
وأمنية، كي تصل رســـائل الســـودان اإليجابية 
إلـــى من يهمهم األمر، ويقدموا على مســـاعدته 

في الخروج من مآزقه المتعددة.
ولـــم ُتحســـن إدارة الرئيس البشـــير قراءة 
التطـــورات بدقة، وحتى اآلن لـــم تثمر الخطوة 
وال  العقوبـــات،  برفـــع  الخاصـــة  األميركيـــة 
التلويح برفع اسم السودان من الئحة اإلرهاب 
األميركيـــة، عن مـــردودات كبيـــرة، فالمصارف 
العالميـــة تتحفظ على التعامـــل مع الخرطوم، 
وتســـيطر على غالبيتها هواجس تتعلق بعدم 

استبعاد إعادة فرض العقوبات مرة أخرى.

ويبدو النموذج اإليراني حاضرا هنا، فبعد 
خمس ســـنوات من رفع العقوبـــات على إيران، 
عادت األخيرة إلى حظيرة العقوبات األميركية 
مـــرة أخـــرى، عندما حاولـــت طهـــران الحفاظ 
على تطبيـــع عالقاتها مع الغرب مع التمســـك 
بسياساتها العدوانية وتدخالتها في الشؤون 

الداخلية للكثير من الدول العربية.
أخفقت طهران فـــي فهم المنظومة الدولية، 
وكان من الطبيعي أن تتكاتف دول كثيرة لتقليم 
أظافرها فـــي األماكن التي اعتقدت أنها تمكنت 
من الســـيطرة فيها على مفاتيح األمر والنهي، 
مثل العراق وســـوريا واليمن ولبنـــان، ناهيك 
عـــن تطويقها فـــي القرن األفريقـــي، وتقويض 

محاوالت زحفها على الجهة المقابلة لليمن.
مـــع أن الفارق كبير بين الســـودان وإيران، 
لكن السودان لم يستوعب تماما الدروس التي 
مـــرت بها طهران، فرفـــع العقوبات االقتصادية 
األميركيـــة ثبت أنـــه ال يعني نهايـــة المطاف، 
ويمكن أن تعود في أي لحظة، كما أن التحســـن 
التدريجـــي في عالقـــات الخرطوم مـــع جهات 
عربيـــة وغير عربيـــة قد يتغيـــر، إذا لم يتناغم 
الســـودان مع التطـــورات المحيطة بـــه والتي 

تتخذ شقا تنمويا الفتا.
وتفســـر الشـــكوك التي تنتاب البعض من 
عودة العقوبات على السودان، خاصة أن سيف 

المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ال يزال مســـلطا 
علـــى رقبة البشـــير، جانبا مهما مـــن اإلحجام 
عن ضخ المزيد من االســـتثمارات في األراضي 
الســـودانية، فقد انتهى زمن التعامل بالقطعة، 
وجاء وقت الجميع يدرك أن رأس المال يحتاج 
بيئة مســـتقرة وحوافز كبيـــرة، واألهم أنظمة 
تســـتطيع التكيف مع التطورات، وتفهم أن لغة 
التعاون تحتاج إلى تجاوز الحواجز التقليدية.
لن يتمكن الســـودان من التخفيف من حدة 
أزماته ما لم يدرك أن التخطيط واإلدارة بحاجة 
إلـــى عقل منفتح على اآلخرين. عقل يســـتوعب 
حجـــم التغيـــرات التـــي طـــرأت علـــى البيئة 
اإلقليمية، وجعلت من إثيوبيا وإريتريا تقدمان 
علـــى طـــي صفحة ســـوداء في عمـــر العالقات 

بينهما.
الصومـــال  مـــن  كل  انضمـــام  وينطـــوي 
وجيبوتـــي إلـــى شـــبكة التعاون على أســـاس 
التنميـــة المشـــتركة في شـــرق أفريقيـــا، على 
رسالة عميقة للســـودان، تقول إن أمامه فرصة 
ليكـــون عضوا فـــي هـــذا النادي، شـــريطة أن 
يهضم اإلشـــارات المتباينة التـــي تتوالى من 
حوله، ويعمل على عدم تكرار أخطاء وحماقات 
اآلخرين، كي ينجو الرئيس البشـــير بنفســـه، 
ويبعد بالده عن وضعها تحت مقصلة مشابهة 

لما تواجهه إيران.

حكومة جديدة ومختلفة في السودان: هل تخشى الخرطوم مصير طهران

لبنان رهن مرافعات المرحلة األخيرة من قضية اغتيال رفيق الحريري

احتجاجات السودان تنضج مع تواصل أزمة طوابير الخبز

مازال البحث جاريا عن العدالة

[ تكرار سيناريو العقوبات سيعني النهاية الحتمية للنظام  [ عمر البشير يستنجد بعقول اقتصادية وتكنوقراط لحل األزمة

[ الكلمة الفصل لن تصدر قبل 2020 وتغييب المتهمين يثّبت التهمة عليهم  [ المحاكمة تقّوي قرار فرض العقوبات على حزب الله

قرر الرئيس السوداني عمر البشير حل احلكومة وعني رئيسا جديدا للوزراء في حتركات 
تهدف إلصالح اقتصاد البالد الذي يعاني من أزمة، ليســــــت جديدة على الســــــودان، لكن 
ــــــرات احمليطــــــة بها، جتعلها أزمة مصيرية، وإذا لم يتعامل معها البشــــــير وفق منطق  املتغي
هذه املتغيرات فســــــيجد نفسه وبالده في وضع مشــــــابه ملا تواجهه حليفته السابقة إيران، 
خاصة وأن آلة القمع لن تفيد في وأد غضب السودانيني الذين مازالوا إلى اآلن يقفون في 

الطوابير الطويلة من أجل احلصول على اخلبز والوقود وبعض املال.

محمد أبوالفضل
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رأس المال يحتاج بيئة مستقرة وحوافز 
كبيرة واألهم أنظمة تستطيع التكيف 

مع التطورات وتفهم أن لغة التعاون 
تحتاج إلى قفزة واضحة فوق الحواجز 

التقليدية



} من منا لم يفرح، قبل أربع سنوات، برحيل 
املالكي وحلول حيدر العبادي مكانه، رغم 

أنهما من نفس احلزب الذي أثبت، بسلوك 
قادته ومعتقداتهم وسياساتهم، أنه حزب 
متخلف فاشل ال يصلح حلكم وطن تسكنه 

قوميات وطوائف وأديان متعددة، وفيه مئات 
اآلالف من املتفوقني املبدعني في ميادين 

السياسة واالقتصاد والعلوم والفكر واألدب 
والفنون، وال ميكن قيادته إال بنظام دميقراطي 

حقيقي غير ملوث وغير مغشوش.
فإن الكثيرين منا تفاءلوا مبقدم حيدر 
العبادي بعد أن بشرتنا املرجعية وأميركا 
وإيران والفضائيات واإلذاعات واجلرائد 
واألحزاب ذات الوالء اإليراني واألميركي، 

كلها، بأن عهده سيكون عصر العراق الذهبي 
الذي سُيخرج الزير من البير، ويقطع دابر 

الفساد، ويدقُّ أعناق الفاسدين، كبيِرهم قبل 
صغيِرهم، ويسترد اللصوص الكبار الذين 

ضربوا وهربوا، ويسترجع لنا أموالنا التي 
اختلسوها، ثم يعيد إعمار الوطن، ويحرره من 
الوصاية احمللية واألجنبية، ويقيم فيه العدل 
واألمن والرفاه، فيصير حبيب الشعب األوحد 

وقائده املفدى.
وكان كل شيء واقفا معه، وفي خدمته 

وخدمة املهمة الوطنية التاريخية التي 
قيل إنه جيء به إلجنازها. ولكن تأكد لنا 

بعد أربع سنوات من رئاسته أنهم ألبسوه 
ثوبا فضفاضا واسعا جدا عليه، وحّملوه 
حمل طرزان وهو ليس بطرزان. فمن أول 

أيامه في الرئاسة قرر أن ينهج في عالقاته 
الداخلية واخلارجية، معا، سياسة ما يطلبه 

املستمعون، حيث يقدم لكل عدوٍّ ولكل صديٍق 
أغنيته التي يحبها، وتشرح قلبه لإلميان.

ولعل أكبر أخطائه القاتلة أنه استمسك 
بعروتني، ال بعروة واحدة. فال هو ظل إيرانيا 

خالصا بقضه وقضيضه، كسلفه نوري 
املالكي، ليدعمه نظام الولي الفقيه وينجده 

وقت الشدة، وال هو صار أميركيا كامال، 
قلبا وقالبا، بال خوف وال حياء. وإمنا كان 
مع الصيف ومع الشتاء، مع الرحمن ومع 
الشيطان، مع السارق ومع املسروق، مع 

القاتل ومع املقتول. بعبارة أوضح، إنه أراد 
أن يحمل عشرا من البطيخات بيد واحدة.
حتى جاءته العقوبات األميركية على 

إيران فأوقعته في سوء حساباته وظنونه. فقد 
تذاكى، وحاول مغازلة األميركيني، واستغفال 
اإليرانيني وتطييب خواطرهم بضربة واحدة، 
فأعلن أنه ”لن ُيضر مبصالح العراق الوطنية 
لصالح إيران، ولكنه ضد العقوبات األميركية 

من حيث املبدأ“.
فكان كمن سب العنب األسود اإليراني 

فحق عليه العذاب. فقد اعتبره القادة 
اإليرانيون ناكرا للجميل، وخرج عليه حلفاؤه 

”احلشدّيون“ الذين سلحهم وأغدق عليهم 
ورفعهم فوق رأس احلكومة وفوق هامة 

القانون، وحزُبه حزُب الدعوة في مقدمتهم، 
فأهدروا دمه الرئاسي، وتعهدوا بإسقاطه، 

وبعقابه أشد عقاب.

ثم ارتكب الغلطة القاتلة الثانية بطرده 
فالح الفياض من رئاسة احلشد الشعبي 

وتعيني نفسه بدال عنه رئيسا للحشد الشعبي، 
فكان كمن أدخل رأسه في كورة زنابير.

وجاءت انتفاضة البصرة لتتخذ منها 
ميليشيات املعسكر اإليراني ذريعة حلربها 

معه، مؤكدة، على لسان القيادي في ميليشيات 
احلشد الشعبي، أبومهدي املهندس، أن 

”العبادي لم يِف بأغلب وعوده للحشد، وتعمد 
عرقلة القانون اخلاص به“. وأضاف قائال إن 

”ما قام به من عزل لفالح الفياض من ثالثة 
مناصب أمر عجيب وخطوة خطرة ونسجل 

اعتراضنا عليها“. و“نحن لسنا معنيني 
بالتجديد للعبادي“.

ثم يذهب قيس اخلزعلي قائد ميليشيا 
العصائب إلى أبعد من ذلك، فيطالب 

مبحاكمته عسكريا، باعتباره القائد العام 
للقوات املسلحة في العراق.

إلى هنا ميكن اعتبار زمن حيدر العبادي 
قد أصبح في خبر كان، وصار على الشعب 

العراقي، من اليوم، أن يبحث عن حكومة 
جديدة وعن رئيس جديد.

ولكن وفي هذه الفترة الصعبة املتشابكة 
يفاجئنا مقتدى الصدر، كعادته، بصعقٍة 

جديدة من صعقاته املتعددة املتعاقبة 
التي ال تنتهي. فقد استدار وداس على كل 

تصريحاته وتظاهراته واعتصاماته السابقة 

ضد ”امليليشيات الوقحة“، وضد الفساد 
والفاسدين، ليعلن أحُد مستشاريه، النائب عن 

حتالف سائرون، غايب العمري، أن ”حتالف 
سائرون توصل في مفاوضاته احلالية إلى 
مراحل متقدمة من التفاهمات والتقارب في 

وجهات النظر واآلراء وتوزيع املناصب بشأن 
تكوين الكتلة األكبر في البرملان، لغرض 
اإلسراع في تشكيل احلكومة اجلديدة“.

وأكد أن ”هذا التقارب وصل إلى مراحل لم 
يصل إليها سابقا، وخالل األيام القليلة املقبلة 
سنعلن عن تشكيل الكتلة األكبر، بالتحالف مع 

الفتح، وبقية الكتل األخرى املؤتلفة معنا“.
فما عدا مما بدا يا ُترى لُيصبح هادي 
العامري ونوري املالكي وقيس اخلزعلي 

حبايب مقتدى من جديد؟ أال يعني هذا أن 
الله قد وفق احلاج قاسم سليماني في إعادة 

اللحمة واأللفة واملودة بني أشبال الولي 
الفقيه، وإرجاع الولد الضال إلى بيت الطاعة 

من جديد؟
ورغم أن مقتدى أعلن أن رئيس الوزراء 

اجلديد هو الذي ستختاره املرجعية، فإن أحدا 
ال يتوقع أن يكون واحدا من أصحاب الفيل.
فبكل احلسابات واملقاييس ال ميكن أن 

توافق املرجعية على تعيني رئيس وزراء 
ضعيف، أو جاهل أو غبي أو جبان أو فاسد 
أو قاتل أو عميل، خصوصا في أجواء ثورة 

البصرة وانتفاضات احملافظات األخرى 

املستمرة التي تهدد بهدم الهيكل على رؤوس 
أصحابه أجمعني.

فاملرحلة الدقيقة الراهنة ال تتحمل رئيس 
وزراء كحيدر العبادي أو نوري املالكي أو 
إبراهيم اجلعفري أو إياد عالوي، وال أي 

وزير من الوزراء املعتَّقني الفاشلني، وال حتى 
هادي العامري وفالح الفياض وطارق جنم 

وإبراهيم بحر العلوم، وال أي واحد آخر 
ممن دارت وما زالت تدور حوله التقوالت 

والشبهات واالعتراضات.
ولو كان حظ العراق اليوم أفضل من 

حظوظه السابقة جليء برئيس وزراء نزيه، 
قوي، شجاع، مثقف، مستقل، لم يعرف عنه 

فساد ذمة أو موت ضمير. 
وقبل هذا وذاك فإن الظروف املتفجرة 

املستجدة كلها تفرض على من سينتقي 
رئيس الوزراء اجلديد أن يأتي به من خارج 

الشلل املتقاتلة على الهريسة وليس على 
احلسني.

ولكن ما فائدة أن يجيء رئيس وزراء 
بقوة هتلر وإنسانية نيلسون مانديال إذا 

لم تطلق يده في اختيار وزرائه بنفسه، 
وليس باحملاصصة الطائفية والعنصرية 
التي حكموا ويحكمون بها ولم يأت منها 

ومنهم سوى خراب البيوت؟ ثم كيف سُيمكنه 
اجتثاث الفساد إن كان وزراؤه من الفاسدين، 

أو من خدم الفاسدين؟ هذا هو السؤال.
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صفاء الغامن
نائب عن ائتالف الوطنية العراقي

} اجللسة االستثنائية ملجلس النواب 
العراقي اجلديد انعقدت يوم السبت املاضي 

تلبية لطلب مقتدى الصدر الفائز األول في 
االنتخابات األخيرة، وقد تابعت وقائعها 

عّلي أجد في النواب اجلدد، وعددهم يشكل 
70 باملئة من املجلس، شيئا يثير االنتباه أو 

يعطي بصيصا من الضوء إلى أن الدماء 
اجلديدة لهذه املؤسسة قد حتدث تغييرا في 
طبيعة التعاطي مع مشكالت العراق الكبرى، 
خاصة على وقع كارثة البصرة التي كشفت 

بصورة مباشرة وواضحة اخللل الفاضح 
في النظام السياسي احلالي من حيث قدرات 
املسؤولني التنفيذيني أو خلوهم من فيروس 
الفساد القاتل. فكما تقول التقاليد السياسية 

واألخالقية إن الكوارث واملصائب تستنفر 
الطاقات وتوحد اجلهود وتظهر معادن الرجال 

قبل النساء، ولكن لألسف الشديد خاب الظن 
ويبدو أن احلقيقة تؤكد أن جميع مظاهر 

العملية السياسية تنتمي إلى ماكنة واحدة 
قامت بإنتاج هذه املجاميع من األحزاب 

والكتل التي تتداول على احلكم منذ عام 2003 
وحلد اليوم، وما يحصل حاليًا من صراع ال 

يدخل في إطار تغّلب حركة اإلصالح والتغيير 
السياسي على مجموعات الفشل والفساد 

القادرة كاحلرباء على تلوين نفسها للهرب من 
املخاطر.

مع أن الظاهرة السياسية حلركة مقتدى 
الصدر أثبتت أن لديه القدرة ليس على 

حتريك الشارع الشيعي الكادح الفقير فحسب، 
وإمنا هو قادر أيضا على مترير قرارات ذات 

طبيعة مهمة في املشهد السياسي احلالي 
املضطرب، فقد استجاب املجلس البرملاني 

قبل أن يستكمل جسمه وقوامه الشرعي 
لدعوته العلنية في االنعقاد جللسة استثنائية 

حول محنة البصرة، ولم يتمكن غرماؤه من 
تعطيل هذه الدعوة العاجلة مثل نوري املالكي 

ومن حوله في كتلة الفتح من ممثلي قيادات 
امليليشيات في مجلس النواب. ومت إفشال 

ما كانوا ينوونه في التصدي حليدر العبادي 
والدعوة الصريحة إلسقاطه من الوزارة حيث 

طلب هادي العامري وقيس اخلزعلي من 
العبادي تقدمي ”استقالته فورا بسبب الفشل 

الواضح في جميع امللفات“، على خلفية 
األحداث في البصرة.

وهدد حتالف الفتح في بيانه بالقول 
”سنعمل على التوجه إلى قبة البرملان إلقالته 

(العبادي) وفق األطر القانونية والدستورية“، 
محمًال إياه مسؤولية ما يحصل في البصرة، 

ومنددًا بإحراق مقار الفصائل املسلحة 
من قبل ”مجاميع مندسة تتحرك بأجندات 

خارجية“. وكان على العبادي أن يواجه لعبة 
إسقاطه عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية 

قبل اجللسة من بينها منح صالحيات مالية 
استثنائية للمحافظ وتشكيل جلنة وزارية 

تستقر في البصرة ملتابعة التنفيذ.
وفي جو يدعو إلى الرثاء افتتحت اجللسة 
بصورة مضطربة، ولعل من األسباب الرئيسية 

قبل هيمنة املناخ العام املشحون للحالة هو 
رئيس السن املكلف برئاسة اجللسات قبل 

انتخاب رئيس برملان جديد تعطل منذ يوم 3 
سبتمبر بسبب خالفات الكتلة األكبر، ويبدو 
أن تقدم العمر قد جلب على محمد علي زيني 

حظا سيئا في قدرته على إدارة اجللسة، وهو 
صديق شخصي أعرف فيه هدوءه ودماثة 
خلقه واختصاصه كخبير نفطي كان ينظر 
للمسألة السياسية من زاوية خبرته، لكنه 

وجد في احللقة األخيرة من رحلة عمره أن 
يكون نائبا وهو أمر جيد أن تدخل هذه 

اخلبرات العلمية للمؤسسة البرملانية.
وفق هذا املناخ بدأت اجللسة وبعد تقدمي 

رئيس الوزراء إليجازه، حصل التالسن 
املشحون بينه وبني احملافظ أسعد العيداني 

وهو ينتمي إلى املؤمتر الوطني الذي يرأسه 
آرام حبيب رئيس بنك البالد وقد عمل معه، 

ومعروف ما حصل لهذا البنك من مالحقة 
أميركية بسبب شبهات نقله لغسيل األموال ما 

بني طهران وحزب الله.
كان فريق املالكي- العامري- اخلزعلي 

يعتقد أنه يقدم مشروع التنحية عبر 
هذه املالسنة، وأن يكون محافظ البصرة 

صاحبها، وكانت كلمة العبادي بدعوته إلى 
فصل السياسة عن اخلدمات واألمن محاولة 

للمواجهة، وهو يعلم أن ما يحصل في 
البصرة أزمة سياسية بامتياز، فهي قضية 

ناجتة عما فعلته األحزاب الفاسدة من سرقات 
ألموال هذا الشعب، ويعلم العبادي أيضًا أن 

تلك األحزاب ومن بينها حزبه الدعوة هي 
التي تنصب احملافظني واملسؤولني اإلداريني 
لكي ينفذوا تعليماتهم ويسرقوا لهم األموال. 

قبل احملافظ احلالي بعام كان سلفه ماجد 
النصراوي الذي نصبه عمار احلكيم واتهم 

بالفساد والسرقة وهرب خارج العراق.
ولعل أنظار األحزاب الكبيرة كانت تهتم 
باالستحواذ على النفوذ بالبصرة ألنها سلة 

مال العراق وثرواته، فباإلضافة إلى تصديرها 
لثمانني باملئة من النفط العراقي، هناك 

عمليات تهريب كميات كبيرة منه إلى إيران 
عبر شاحنات أو في زوارق كبيرة بإشراف 

مافيات موالية لألحزاب أصبحت لديها 
خبرات طويلة في هذا املجال، واملصدر املالي 
اآلخر هو واردات املوانئ والكمارك احلدودية 

التي تذهب إلى جيوب رؤساء األحزاب 
وامليليشيات النافذة هناك. واملجتمع البصري 

وشبابها العاطلون عن العمل يعرفون هذه 
الفضائح، ولهذا حينما هاجموا مقرات تلك 
األحزاب أرادوا حتطيم هيبتها وسطوتها. 
واألكثر جرأة في هذه االنتفاضة العراقية 

لشباب البصرة هو حرق القنصلية اإليرانية 

باعتبارها رمزا للنفوذ واالحتالل اإليرانّيْني 
املرفوَضْني من الشعب البصري والعراقي، 
ولهذا كانت ردود الفعل عنيفة من قبل تلك 

األحزاب في اتهام من قاموا بهذا العمل بأنهم 
األميركان. وكان بعض من دوافع طلب تنحية 

رئيس العمليات العسكرية بالبصرة اللواء 
جميل الشمري هو حسب ما ذكر أحد نواب 
تلك األحزاب في جلسة مجلس النواب هو 

أنه متهم ”باجتماعاته بالقنصل األميركي“، 
مبعنى أنه يتلقى أوامره منه في حرق مقرات 

األحزاب، دون أن يعلم هذا النائب املستجّد في 
الفعالية اخلطابية واإلعالمية بأن من واجبات 

ومهام رئيس العمليات املشتركة في البصرة 
وما حولها التنسيق واالجتماع مبمثلي 

أميركا الذين لديهم وجود عسكري في املنطقة. 
ومن السخرية أن يكون هذا القائد العسكري 
مدانًا من جانب املتظاهرين البصريني أيضا 

بأنه أعطى أوامر بإطالق النار عليهم، وال 
أحد يعلم ملصلحة من يشتغل هذا القائد الذي 

أقصاه العبادي قبيل جلسة مجلس النواب.
وما يثير السخرية واحلزن على مستوى 

وزراء في النظام السياسي القائم على 
احملاصصة احلزبية املقيتة، إفادتا وزيرة 

البلديات التي بررت سبب تأخر مشروع ماء 
البصرة ملدة سنتني عن اإلجناز بعدم إخراج 

املواد املستوردة من موانئ الوصول إلى مقر 
املشروع بسبب الكمارك ملدة ثمانية أشهر، 
أما وزير املوارد املائية فاّدعى وجود مياه 

مخزونة بطاقة تصل إلى خمسة ماليني متر 
مكعب هي لالحتياط. فأية مهزلة هذه.

ثورة أهل البصرة جاءت بفعل تراكم 
النهب والفساد الذي أوصل إلى قطع مياه 

الشرب أو الصالح لالستعمال البشري 
واحليواني عن أربعة ماليني إنسان بصري، 

وإلى انعدام اخلدمات وازدياد البطالة وهيمنة 
األحزاب الدينية خصوصًا املوالية لطهران.

ال بشائر خير بالبرلمان العراقي الجديد

العملية السياسية تنتمي إلى ماكنة 
واحدة قامت بإنتاج هذه المجاميع 

من األحزاب والكتل التي تتداول على 
الحكم منذ عام 2003، وما يحصل 

ب 
ّ
حاليا من صراع ال يدخل في إطار تغل

حركة اإلصالح والتغيير السياسي على 
مجموعات الفشل والفساد

العراق.. البحث عن حكومة وعن رئيس

لو كان حظ العراق اليوم أفضل من 
حظوظه السابقة لجيء برئيس وزراء 

نزيه، قوي، شجاع، مستقل، لم يعرف 
عنه فساد ذمة أو موت ضمير

{نأســـف الستغالل جلســـة مجلس النواب االســـتثنائية لغير الهدف الذي عقدت من أجله وهو 
مناقشة مشكلة البصرة والخدمات واإلجراءات الحكومية وإيجاد الحلول الالزمة}.
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عن حرب دائمة تعلن مصر خوضها نيابة عن العالم

} مساكني أهل املكسيك. بيننا وبينهم 
مالمح لتاريخ حضاري مشترك ستكشف 

األيام تفاصيله، ونعرف كيف انتقلت أسرار 
اخلبرة املعمارية والهندسية املصرية، 

واستقرت أهراما على اجلانب اآلخر 
لألطلسي. كانت مصر مؤثرة، وال تضطر 

الجترار شعار سخيف يسمى ”القوة 
الناعمة“. ثم بددت الشيخوخة تلك القدرة، 

وعجزت مصر حتى عن إلهام املكسيك بفنون 
املراثي والولولة؛ قبل انشغال احملروسة 

باملّن على العالم بأنها تنوب عنه في محاربة 
اإلرهاب.

وقد تابعت هذه املفارقة مبكرا، حني 
التحقت بكلية اإلعالم عام 1985، وضرب 

املكسيك آنذاك زلزال بلغ ضحاياه نحو عشرة 
آالف مواطن، وتعاملوا مع الكارثة بذكاء؛ 

فدعوا السياح للقدوم، وأغروهم مبشاهدة 
ما لم يروه في بلد آخر، وسوف يدهشهم 

الوقوف على أطالل الزلزال، بعضها ُعولج 
وعاد إلى سيرته األولى، والبعض اآلخر ظل 
على حاله يذّكر بكارثة طبيعية، كما تصون 

دول أخرى آثار الكوارث البشرية وأولها 
احلروب االنتقامية، تذكيرا بالتضحيات.

وفي سبتمبر عام 2017، ضرب املكسيك 
زلزال أودى بأرواح نحو مئة مواطن، 
ولم تلجأ احلكومة إلى إعالن التعبئة 

العامة، وإلزام اإلعالم بصحفه وفضائياته 
باالصطفاف للتسول بالكارثة. ال يعني 

السلوك الرصني استهانة بأرواح هم ثروة 
البالد، ففي سبتمبر 2015 قتلت قوات 

مصرية ثمانية سياح مكسيكيني، باخلطأ في 
قصف جوي في منطقة الواحات بالصحراء 

الغربية، وُقتل أيضا أربعة مصريني لم 
يعتذر عن دمائهم مسؤول؛ فليس للضحايا 
املصريني وزيرة خارجية تغار على دمائهم 

مثل كالوديا رويس ماسيو، تلك التي 
سارعت إلى عبور األطلسى، وعقدت مع وزير 

اخلارجية املصري سامح شكري لقاء بقيت 
منه للتاريخ صورة تالحق الرجل، وهو 

خاشع يحتل احليز األكبر من إطار الصورة، 
ويتلقى في صمت نظرة ترشقه بها الوزيرة 

املكلومة.
وقبل هذا احلادث وبعده ال تكف مصر 

عن اإلحلاح على أنها حتارب اإلرهاب نيابة 
عن العالم. وفي أوقات احلرب ال صوت 

يعلو فيتهور ويطالب بإصالح، أو تطبيق 
الدستور، ففي هذا الصخب ال يسمح إال 
بارتكاب خطايا، ومنها تعديل دستوري 

متوقع ال يخجل جرحى ثورة 25 يناير 2011، 

وهم بقايا حسني مبارك العائدون بصلف 
الثورة املضادة، من التصريح به، في إعادة 
إنتاج لشعار ”القائد الضرورة“ سيء الذكر 

والذكرى.
يحلو ملسؤولني مصريني في غير مناسبة 

الزهو بأن مصر حتارب اإلرهاب. وال ينكر 
إال جاهل أو غافل أن اإلرهاب اإلسالمجي 
حقيقة ال يخفيها رموزه، ومنهم من يعطي 

نفسه حق إصدار األحكام باسم الله 
وتنفيذها أيضا، وبعضهم يغالي فيّدعي 

أن صليبا فوق برج كنيسة يعكر اطمئنان 
قلبه باإلميان، ويدمر أعصابه، فيزايد على 
الله بتمني أن تبتلع األرض غير املسلمني، 

ويذهب إلى أبعد من هاملت في شعاره 
”أكون أو ال أكون“ ليصبح ”نكون أو 

يكونون“.
ولكن هذه احلقيقة ال تدعو بلدا لالحتشاد 

والنفير العام، وتأجيل احلياة نفسها، 
انتظارا للقضاء على إرهاب رمبا يحرص 

البعض على إطالة أمده، فهو مسّوغ 
مقبول للطغيان، وحني ُيقضى عليه ستبدأ 
احملاسبة، واملطالبة باستحقاقات ما بعد 

”احلرب“. ولم يكن لدى البريطانيني أعز 
من وينستون تشرشل حني أسقطوه في 

االنتخابات، رغم متكنه من جتنيب البالد 
شرور اجلحيم النازي. وقد رأى الشعب، 

الذي ال يتباهى بكالم فارغ عن دميقراطية 
ميارسها كحق إنساني مستقر، أن بطل 

احلرب ليس بالضرورة أهال خلوض معركة 
البناء، وكانت هزمية حزب احملافظني عام 

.1945
وفي مصر يروج سوق الكالم، واستئناس 
سيرة احلرب. ومن فرط احلماسة ”الوطنية“، 

ظل رئيس الوزراء األسبق إبراهيم محلب، 
وهو مهندس يخلو تاريخه من انشغال أو 

اشتغال بالعمل السياسي، يعلن لسنوات أن 
مصر حتارب اإلرهاب. حتى وهو في مدينة 
األقصر التي حتظى باهتمام سياحي عاملي 
ردد هذا الكالم الضار بالسياحة؛ فال أغلى 

من الروح التي لن يضحي بها سائح فيكتب 
وصيته قبل رحلة ذهاب بال عودة، وأمام 
اخلوف من املوت تهون التضحية برؤية 

اآلثار. 
ويبدو أن شيطانا مريدا يلقي هذا 

الكالم فتنطلق به ألسنتهم وهم ال يتدبرون 
العواقب، بدليل استمرار الرئيس عبدالفتاح 
السيسي إلى اليوم في التأكيد على أن مصر 
حتارب اإلرهاب ”دفاعا عن املنطقة والعالم“، 

وفي سبتمبر 2016 أطلق تصريحا يخيف 
أي سائح أو مستثمر، بوجود تخطيط لنشر 
اجليش في عموم مصر خالل ست ساعات. 

فمن سيخاطر بحياته وأمواله في منطقة 
موبوءة باحلرب، وأمامه أرض الله واسعة؟

ال يلتزم اإلرهاب باسم األديان 
اإلبراهيمية بجغرافيا بلد أو منطقة، وتتسع 

دائرته من باكستان إلى أميركا مرورا بالعالم 
العربي وأغلب بلدان أوروبا، ولكن احلياة 

هناك ال تؤجل، وال ترتكب باسم اإلرهاب 
خطيئة سياسية أو دستورية، وال يعيش 

املواطن محكوما بقانون الطوارئ.
وباسم املعركة مع العدو الصهيوني، 

تأخر مشروع الدولة، وبناء مؤسسات 
وطنية وإرساء ممارسة سياسية دميقراطية 

واحترام حقوق اإلنسان األساسية.
أما هذا العدو، الذي يستمد بقاءه من 

خوف يغذي به مواطنيه/ جنوده، فلم يؤجل 
الدميقراطية، انتظارا حلسم معركته مع 

”دول الطوق“ في حروبه املتصلة منذ نكبة 
1948، ولم يطالب باملّد العشوائي حلكومة؛ 

توقعا لرد عسكري عراقي بعد قصف مفاعل 
متوز الذري في مارس 1981. حمل هؤالء 

اإلرهابيون، من بالد دفعت بهم كنفايات إلى 
أرض فلسطني، تقاليد دميقراطية يرونها حقا 

لهم وحدهم ويلحون في خطابهم اإلعالمي 
والسياسي على أنهم دعاة سالم.

اخلطاب السياسي املصري ال يحتاج 
إلى إصالح بل ثورة. وألن أفق املستقبل 
غامض، فال ملجأ إال إلى التاريخ، وكان 

اإلمام محمد عبده صديقا ملصطفى رياض 
الذي تولى عام 1879 رئاسة الوزراء، واحتفظ 

لنفسه بوزارة الداخلية التي تصدر جريدة 
”الوقائع املصرية“، واقترح على الشيخ 

الشاب االنضمام إلى هيئة حترير اجلريدة، 
ثم أصبح رئيسا لتحريرها.

وفي مذكرات الشيخ محمد عبده يعدد 
مناقب رياض، مثل توزيع مياه النيل 

بالقسط، وإلغاء الضرائب الصغيرة، وإبطال 
الضرب بالكرباج في حتصيل األموال من 
الفالحني، حتى كان الناس ”يهزأون بتلك 

الرحمة“. ولم يغفل تسجيل املآخذ على 
سياسته، حيث ”اهتم بتقرير األمن… كأن 

البالد في حرب دائمة، وأعطى املديرين في 

ذلك سلطة أساءوا في استعمالها فأخذوا 
بالظن، ونالوا من كثير بالشبه، فأزعج بذلك 
نفوس الباقني فخافوا أن يصيبهم ما أصاب 

غيرهم بغير حق وال عدل… وأخذ الناس 
يقولون ال صالح في االستبداد بالرأي وإن 
خلصت النيات، فرأٌي واحد عرضة للخطأ 

وإن حتققت نزاهته من الغرض“. ببصيرته 
رسم األستاذ اإلمام مالمح املشهد املصري 

احلالي.
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املتحدثة باسم املفوضية األوروبية

توافقات وخالفات الثالثي الروسي اإليراني التركي
الشاهد.. رقص

 على الحبال المتحركة

} لعل أهم ما ميكن مالحظته من وقائع 
القمة الثالثية، التي عقدت في طهران، 

اجلمعة املاضي 7 سبتمبر، والتي جمعت كال 
من رؤساء روسيا، فالدميير بوتني، وتركيا، 

رجب طيب أردوغان، وإيران، حسن روحاني، 
والتي خّصصت ملناقشة الوضع في املدينة 

السورية إدلب، أوال، أن السوريني، نظاما 
ومعارضة، باتوا خارج املعادالت املتعلقة 
بتقرير مستقبل سوريا، أي مصير شعبها 

ونظامها السياسي، إذ لم يكن لهم أي حضور 
على الطاولة، وال حتى بالوكالة، ألن األطراف 

احلاضرة متثل نفسها ومصاحلها، قبل أي 
أحد آخر.

ثانيا، أفادت مخرجات القمة بأن 
اخلالفات بني حكومات الدول الثالث 

املنخرطة في الصراع السوري أكبر من 
التوافقات بينها، إذ ثمة لكل دولة، من تلك 

الدول (روسيا وإيران وتركيا)، أجندات 
وأولويات ومصالح ورؤى تختلف عن 

الدولتني األخريني، وهذا ما متت مالحظته 
من التوتر الذي ظهر بني كل واحد من 

الرؤساء الثالثة، سيما الروسي والتركي 
بخصوص الهدنة واملصاحلة.

ثالثا، يّتضح من هذا املؤمتر أن ثمة فراغا 
كبيرا في طاولة املتباحثني، ال ميكن جسره، 

وال املرور عنه ببساطة، وهو املتمثل في 
غياب الواليات املتحدة األميركية، التي متلك 
وحدها اإلمكانيات والقدرات الالزمة حلسم 
الصراع السوري في أي اجتاه كان، وتاليا 

هي التي متلك اإلمكانيات والقدرات، أيضا، 
لتحقيق االستقرار وإعادة البناء في هذا 

البلد، بعد ثماني سنوات تقريبا من الصراع 
مفادها  الضاري واملدمر، مع إضافة ”بسيطة“ 

أن الواليات املتحدة تلك تسيطر على ثلث 
األراضي السورية بشكل مباشر أو بشكل 

غير مباشر، وال سيما شرقي الفرات، وعلى 
احلدود السورية-العراقية، وهي البقعة 

التي تضم املنطقة األكثر امتالكا للموارد في 
سوريا.

رابعا، رغم كل ما تقدم من املفترض أن 
املالحظات املذكورة ال تغفل فاعلية الدور 

اإلسرائيلي، فهذه الدولة الصغيرة، متتلك في 
ذاتها من عوامل الضغط، كما متتلك تأثيرا 
على الدولتني العظميني (الواليات املتحدة 
وروسيا)، أكثر بكثير مما متلكه الدولتان 

الكبيرتان األخريان، أي تركيا وإيران، وذلك 
بحكم نفوذها السياسي وقوتها العسكرية 
واالقتصادية والعلمية، إلى الدرجة التي ال 
ميكن معها التقرير مبستقبل سوريا، دون 

مالحظة دور العامل اإلسرائيلي، إن املباشر 
أو غير املباشر، أي عبر الواليات املتحدة 

وروسيا.
بعد هذه املالحظات قد يجدر بنا التذكير 

هنا بأن هذه القمة هي الثالثة من نوعها، بني 
الرؤساء الثالثة، التي تخّصص لبحث املسألة 
السورية، منذ إطالق مسار أستانة التفاوضي 

مطلع العام املاضي، والذي متّخض عنه ما 
سمي ”مناطق خفض التصعيد“، والتي جنم 

عنها انحسار نفوذ كيانات املعارضة السورية 
العسكرية، واستعادة النظام لسيطرته على 
املناطق التي كانت تخضع لسيطرتها، وهو 
األمر الذي حصل بفضل التدّخل العسكري 

الروسي املباشر، وبواسطة القصف اجلوي 
حتديدا (منذ سبتمبر في العام 2015)، أي منذ 

ثالثة أعوام.
القصد مما تقدم هو القول إن التوافقات 

التي كانت توّصلت إليها األطراف الثالثة، 
خالل العام املاضي، إمنا كانت تعّبر عن 
عالقات القوة بينها، أكثر مما تعبر عن 

توافقات سياسية ومصلحية، فضال عن أنها 
ال تعكس الواقع متاما، في ظل تعّمد الواليات 
املتحدة ترك األطراف املعنية للتنافس في ما 

بينها وتدّبر وضعها في الصراع السوري، 
خاصة مع قيام إسرائيل في كل فترة بتوجيه 
ضربات عسكرية، سواء للقوات اإليرانية أو 
للميليشيات التابعة لها، أو لقواعد النظام، 
مع التأكيد على وضع خطوط حمراء، متنع 

تلك القوات من االقتراب من احلدود مع 

العراق، أو من العبور إلى شرقي الفرات، 
أو الوصول قرب احلدود مع إسرائيل في 

اجلنوب السوري، ولذلك فإن احلديث يدور 
اآلن عن ابتعاد تلك القوات إلى مسافة تقدر 

بـ80 كلم.
في كل احلاالت فإن األطراف الثالثة 

املشاركة في القمة لديها أزمة بينية ومع 
األطراف األخرى، خاصة الواليات املتحدة، 

كما لديها مشكلة تتعلق بكيفية فرض 
االستقرار في سوريا وعودة الالجئني وإعادة 

اإلعمار.
على ذلك، فإن روسيا مثال، ال تستطيع 

أن تعزز مكانتها من دون التفاهم مع إيران 
وتركيا، كما ال تستطيع عمل شيء إلعمار 

سوريا، وهي منهكة اقتصاديا بسبب تردي 
أسعار النفط، والعقوبات األميركية املفروضة 
عليها، فما الذي ستفعله روسيا كي تستطيع 

استثمار دورها في سوريا، مبعزل عن 
التوافق مع اإلدارة األميركية؟

ومن جهتها فإن إيران تعاني كثيرا من 
إنهاء الواليات املتحدة االتفاق في امللف 

النووي، كما من العقوبات االقتصادية 
املفروضة عليها، واملتوقع أن تشتد في 

نوفمبر القادم، ناهيك أنها مستنزفة كثيرا 
اليوم في العراق وسوريا.

أما تركيا، فإنها تقف في وضع حرج 
سواء إزاء توتر عالقاتها مع الواليات 

املتحدة، أو إزاء خذالنها من قبل الطرف 
الروسي، الذي بدا مصمما على إنهاء الوضع 
في إدلب بالسالح، من دون تقدير حلساسية 
املوقف التركي، ناهيك عن شعور تركيا بأن 

موقفها من القضية السورية بات يفتقد 
للصدقية، مع انخراطها في هذا التحالف 

الثالثي، والذي حتدث عنه الرئيس أردوغان 
مبرارة، حينما خاطب الطرفني اآلخرين في 
اجتماع القمة بأن مناطق خفض التصعيد 
انتهت بتمكني النظام من إعادة السيطرة 

عليها وأنه لم يبق إال منطقة ادلب، محذرا من 
كارثة إنسانية في حال مت استهدافها، مطالبا 

روسيا وإيران بتفهم ذلك، ووقف أي عمل 
عسكري، وإقامة نوع من هدنة متكن تركيا 

من العمل في هذه املنطقة وفرض املصاحلة، 
وإنهاء اجلماعات اإلرهابية.

باختصار، فإن القمة متخضت عن تصميم 
روسي على استمرار قتال ما يعتبر جماعات 
إرهابية، مع كالم عن عدم استهداف املدنيني، 

وعن تالعب إيراني، إذ أن إيران تريد أن 
متسك العصا من الوسط، أي ال تريد أن 

تنتهي املسألة، وال أن تعقد هدنة، وإمنا تريد 
استمرار الصراع، ألن إنهاء روسيا للوضع 

في إدلب سيعزز الوضع الروسي على حساب 
إيران، كما أنه سيضعف الدور اإليراني. أما 

عقد هدنة فهذا ال يفيد إيران ألنه سيعزز 
موقف تركيا على حسابها. ويبقى أن تركيا 

في هذا االجتماع بدت في موقف ضعيف، 
ومخذولة من الشريكني اآلخرين في مسار 

أستانة، إذ لم تتم االستجابة حلساباتها وال 
حلساسية وضعها في إدلب. وفي احملصلة 
فقد اختزلت القضية السورية في تلك القمة 

باعتبارها قضية محاربة إرهاب، ومشكلة 
الجئني، وتأمني حاجات إنسانية.

ولعله من باب السخرية والغطرسة أو 
االستخفاف بالعقول، تضّمن البيان اخلتامي 

للقمة العبارة اآلتية ”اّتفقت الدول الضامنة 
حملادثات أستانة، إيران وروسيا وتركيا، في 

ختام قمة طهران على أن الصراع السوري 
ال ميكن أن ينتهي سوى بعملية تفاوض 

سياسية وليس بوسائل عسكرية“.

} باستقالة 8 نواب كاملني من كتلة نداء 
تونس وانضمامهم إلى كتلة االئتالف الوطني 

النيابية املؤيدة لرئيس احلكومة يوسف 
الشاهد، يكون األخير قد سّجل نقطتني 

هامتني ضمن سجال احلرب السياسية املعلنة 
والدائرة بينه وبني الرئيس التنفيذي للحزب 

حافظ قائد السبسي.
النقطة األولى كامنة في توسيع دائرة 

الداعمني للشاهد وحكومته صلب الندائيني، 
والذين جتمعهم به ال فقط عناوين احلرب 

على الفساد وشعارات تكريس ”القوة 
العامة“، بل أيضا التناقض مع السبسي االبن 
واعتباره عنصر توّتر واستفراد باحلكم داخل 

احلزب.
النقطة الثانية متمثلة في تنسيب خطاب 
شق السبسي االبن بأّن حكومة الشاهد هي 

حكومة النهضة عبر التدليل بأّن خزانها 
التأييدي موجود في البرملان وضمن كتلة 
نيابية واسعة ووازنة باتت اليوم الكتلة 

الثالثة في املجلس التشريعي، وفي كل يوم 
تقضم من الكتلة الندائية األّم نوابا جددا 

وبرملانيني منتفضني ضد ما يسمونه احلرب 
الشخصية املعلنة من السبسي االبن على 

الشاهد.
املفارقة أّن سالح االستقاالت الوزارية 

واإلقاالت احلزبية الذي أشهره السبسي االبن 
ضد يوسف الشاهد سرعان ما ارتد ضده في 

ظل استعصاء النهضة عن االنخراط في حفلة 
اصطياد رأس الشاهد، فمعظم الوزراء الذين 

ُخيروا بني احلكومة واحلزب اختاروا الوزارة 
واحلقيبة، وغالبية النواب الذين ُجيروا ضمن 

مكاسرة سحب الثقة من احلكومة سرعان ما 
انضووا ضمن كتلة االئتالف بعد استقراء 

ملعادالت الربح وتوازنات احلرب.
قد يكون إطالق حكم حتليلي بأّن الشاهد 

أتقن الرقص على احلبال السياسية سابقا 
ألوانه سيما وأّن تونس تستعد الستقبال 

شتاء سياسي ساخن، ولكن األرجح أّن 
السبسي االبن لم يحسن إدارة احلرب ضد 

الشاهد ولم يتقن بعد لعبة إرخاء احلبال 
وشدها إلسقاط أفضل الراقصني.

في جزء من املشهد السياسي، متكن 
الشاهد من حتييد السبسي االبن بفضل 

”فيتو“ النهضة، وجملة املنتفضني القافزين 
من قاربه، ولكن يبقى اجلزء الثاني وهو 
األهم واملتمثل في احملافظة على سكوت 

النهضة وفق شروط الشاهد ال شروط مجلس 
الشورى. وذلك يعني أن يخوض الشاهد 
جولة سياسية ناعمة مع النهضة تكون 

مخرجاتها ”البقاء على رأس احلكومة دون أن 
يقّدم تنازال“ في ما يخّص ترشحه لالنتخابات 

الرئاسية أو التشريعية القادمة.
فلئن متكن الشاهد من البقاء في القصبة 

بفضل اختالف وجهات النظر بني النهضة 
والنداء حوله، فهو مطالب اليوم بأن يسابق 

الزمن السياسي لتأمني مقعده في القصبة 
بعد التوافق املرّجح بني الشيخني (السبسي 

والغنوشي)، والذي بدأت تباشيره بقبول 
النهضة التفاوض حول النقطة 64 من وثيقة 

قرطاج 2، في حال رفض الشاهد حتويل 
حكومته إلى حكومة تكنوقراط تسييرية دون 

مآرب انتخابية.
وهو ما لن يتأتى إال بتكوين كتلة نيابية 
وازنة تعتاش من مواسم الهجرة السياسية، 

التي حتركها رياح الرفض تارة ورياح 
املطامع السياسية اآلتية من االستحقاقات 

االنتخابية القادمة تارة أخرى.
فأن تبلغ كتلة االئتالف خالل أقل من 

شهر أكثر من 40 نائبا، هو دليل بأّن الشاهد 
يريد فرض مشهد واقعي على النهضة 

يجعلها تفكر قبل إعالن طلب ”رأسه“ ويلزم 
شق السبسي االبن إعالن الهدنة السياسية 

واإلعالمية معه.
يلعب الشاهد أوراقه السياسية بشكل 

الفت ويدافع عن حظوظه وحقوقه االنتخابية 
أيضا بشكل جيد، مستفيدا من أزمة البدائل 

املفقودة ومن املظلة النقدية والسياسية 
املوجودة ومن الثقة املوؤودة بني الشيخني 

على خلفية تقرير احلريات.
في املقابل قد تصطدم حسابات بيدر 

الشاهد مع إكراهات احلقل السياسي 
التونسي، فمن يضمن للشاهد عدم توافق 

سريع بني الغنوشي والسبسي الذي ال يزال 
يحافظ على تأثير على أعضاء كثيرين من 
كتلة االئتالف لطي صفحة الشاهد حفاظا 

على االستقرار االجتماعي واالقتصادي في 
ظل تصعيد نقابي ودعوات إلى اإلضراب 

العام؟
ومن يضمن للشاهد عدم تأمني األربعني 

نائبا ملآربهم االنتخابية مع السبسي االبن مع 
ترّدد أنباء رغبة السبسي األب في الترشح 

لالنتخابات الرئاسية القادمة؟ ومن يقدر على 
تثبيت أرجل الشاهد على احلبال املتحركة 

وسط سياق اجتماعي غاضب ونذر أزمة 
اقتصادية شاملة قد ال تنتظر يناير القادم 

لالشتعال؟

ال يلتزم اإلرهاب بجغرافيا بلد أو 

منطقة، وتتسع دائرته من باكستان 

إلى أميركا مرورا بالعالم العربي وأغلب 

بلدان أوروبا، ولكن الحياة هناك ال 

تؤجل وال ترتكب باسم اإلرهاب خطيئة 

سياسية أو دستورية

القمة تمخضت عن تصميم روسي على 

استمرار قتال ما يعتبر جماعات إرهابية، 

مع كالم عن عدم استهداف المدنيين، 

وعن تالعب إيراني إذ أن إيران ال تريد أن 

تنتهي المسألة وال أن تعقد هدنة، وإنما 

تريد استمرار الصراع

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

سعد القرش
روائي مصري



اقتصاد
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} لندن – ســـخرت تقاريـــر أميركية من دعوة 
الرئيـــس األميركي دونالد ترامب لشـــركة أبل 
لتصنع منتجاتها داخل الواليات املتحدة، إذا 
كانـــت تريد أن تتجنب فرض رســـوم جمركية 

على الواردات القادمة من الصني.
وتصاعد اجلدل بعـــد أن أعلن ترامب يوم 
اجلمعـــة أن اإلدارة األميركيـــة تخطط لفرض 
رســـوم جمركية على ســـلع صينيـــة إضافية 
بقيمـــة 267 مليـــار دوالر، قد تشـــمل منتجات 
تكنولوجيـــة تصنعهـــا شـــركات أميركية في 

الصني.
وقال في تغريدة على تويتر إن ”أسعار أبل 
قد ترتفع بســـبب الرســـوم اجلمركية الكبيرة 
التـــي قد نفرضها علـــى الصني، لكن هناك حل 
سهل ستكون الضريبة فيه صفر، بل وسيكون 
هنـــاك حافز ضريبي. اصنعـــوا منتجاتكم في 
الواليـــات املتحدة بدال مـــن الصني. ابدأوا في 

بناء مصانع جديدة اآلن“.
تـــوداي  يـــو.أس.أي  صحيفـــة  وبـــدأت 
األميركيـــة حتليلهـــا لزوبعـــة دعـــوة الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب بالتســـاؤل: هل أنت 
مســـتعد لشـــراء جهاز آيفون بألفي دوالر بدل 
ألف دوالر؟ ونســـبت تلـــك التقديرات لســـعر 
تســـويق أجهزة آيفون إذا ما مت تصنيعها في 

الواليات املتحدة، إلى احمللل تيم باجاران.
وتعارض أبل ومعظم الشـــركات األميركية 
حرب الرســـوم اجلمركية التي أشعلها ترامب 
مـــع الكثير مـــن الشـــركاء التجاريني وخاصة 
الصني. وتقول إنها ســـتؤدي إلى ارتفاع حاد 

في أسعار املنتجات داخل الواليات املتحدة.
ويقـــول محللـــون إن دعوة ترامب تتســـم 
بتبسيط فاضح حني يقول ”اصنعوا منتجاتكم 

داخل الواليات املتحدة وسنقدم لكم إعفاء تاما 
من الضرائب“ ألن ذلك سيدفع جميع الشركات 
األميركيـــة األخرى للمطالبة بتلـــك اإلعفاءات 
املســـتحيلة وتقويض املوازنة األميركية التي 

تعاني من عجز كبير.
ورغم أن دعوة ترامب لم تؤخذ على محمل 
اجلـــد إال أن تلويحه بفرض رســـوم جديدة قد 
تشـــمل منتجـــات تكنولوجيـــة مصنوعـــة في 
الصـــني إلـــى تراجع أســـهم أبـــل والكثير من 

شركات التكنولوجيا األميركية.
وامتدت املخاوف إلى شركاء أبل في الدول 
اآلسيوية الذين يصنعون معظم أجزاء أجهزة 

أبل في مصانع داخل الصني.
وشـــهد أمس تســـجيل انخفاض حاد في 
أسهم شـــركة الرجان بريسشـــن التي تصنع 
عدســـات كاميـــرات أبـــل، وفوكســـكون التي 
تقـــوم بتجميـــع أجهزة أبـــل، واملدرجتني في 
تايوان. كما تراجعت أســـهم شـــركة أي.أي.

ســـي تكنولوجيز في هونغ كونغ، التي تنتج 
ســـماعات أجهزة أبل، وشـــركة نيتـــو دينكو 

اليابانية.
ويقــــول الكاتــــب االقتصادي جيفرســــون 
املبســــطة  الدوافــــع  يتفهــــم  إنــــه  غراهــــام، 
واملباشــــرة لدعــــوة ترامــــب لكن املشــــكلة ال 
تقتصــــر فقــــط علــــى تكاليف اإلنتــــاج، حيث 
يتقاضى العامــــل املاهر في الصني نحو 100 
دوالر أسبوعيا فقط، وهو ما ال ميكن مقارنته 

بأجور العامل األميركي.
ويضيـــف أن املشـــكلة متتـــد إلـــى توفر 
املكونـــات للعـــدد الهائل من أجهـــزة آيفون، 
الذي يصـــل إلى 200 مليـــون جهاز، وحتتاج 
مثلها من شاشات ”أوليد“ املتطورة وعدسات 
الكاميرات وقرص الذاكـــرة وتفاصيل أخرى 

كثيرة.
وتشير العديد من البيانات إلى أن جميع 
تلك املكونات تصنع في آسيا، وميكن لتراجع 
تصنيع أي منها أن يربك عملية اإلنتاج مثلما 
حـــدث فـــي تأجيل طـــرح آيفون اكـــس العام 
املاضي ملدة شهرين بسبب قلة توفر شاشات 

أوليد.
ويقـــول باجـــاران إن ”الواليـــات املتحدة 
فقـــدت فرص تصنيـــع كثيرة لصالـــح الدول 

اآلســـيوية واملكسيك منذ عقدين وثالثة عقود 
وهـــي لن تعـــود أبدا“. وليســـت أبل الشـــركة 
األميركية الوحيدة التـــي تواجه تلك احلقائق، 
فشـــركة أمازون تصنع مســـاعدها الرقمي في 
الصـــني وشـــركة غوغل تصنع هواتف بكســـل 

الذكية في كوريا اجلنوبية.
ويقول تيم كوك الرئيس التنفيذي لشـــركة 
أبل إن العاملني في الصني مدربون على جتميع 
أجهـــزة الشـــركة بخبـــرات تفتقـــر إليها حتى 

اجلامعات األميركية. 

ويتساءل غراهام في هذا الصدد ملاذا ال يتم 
تأســـيس جامعة أبل، خاصة أن الشـــركة متلك 
سيولة تصل إلى 250 مليار دوالر في املصارف.

لكنـــه يعود ليقول إن التكلفة عامل حاســـم 
وإن املســـتهلكني األميركيـــني لـــن يدفعوا ألفي 
دوالر للحصول على آيفون، وســـيؤدي ذلك في 
النهاية إلى تقويض القدرة التنافســـية لشركة 
أبل مثـــل سامســـونغ وهواوي التـــي انتزعت 
بالفعـــل املركـــز الثاني فـــي أســـواق الهواتف 

الذكية من أبل.
ويقتـــرح غراهـــام أن تصنـــع أبل نســـخة 
خاصة بألوان مختلفة ومختومة بعبارة ”صنع 
في أميركا“ تباع بسعر أعلى رغم أنه يشكك في 
إمكانية أن تنافس النســـخ املصنوعة في آسيا 

بسبب فارق السعر.
ويقول مدافعـــون عن أبل إنهـــا أكبر دافع 
للضرائب في الواليات املتحدة وأنها ستستثمر 

350 مليار دوالر فـــي مراكز حلفظ البيانات في 
واليـــات كاليفورنيا وأوريغـــون ونيفادا وآيوا 
وأريزونـــا، ولذلك ال ميكن ألحد أن يشـــكك في 

مساهمتها في االقتصاد األميركي.
وتختزل أبل املشـــكلة بالقول إن ”الواليات 
املتحـــدة ســـتكون األكثـــر تضـــررا مـــن حرب 
الرسوم اجلمركية التي ستؤدي إلى انخفاض 
النمو والقدرة التنافســـية لالقتصاد األميركي، 
فضال عن ارتفاع األسعار بالنسبة للمستهلكني 

األميركيني“.

أبل في تقاطع نيران الحرب التجارية األميركية الصينية

{سوني ستعتمد على الطاقة المتجددة في جميع مكاتبها ومصانعها العالمية بحلول عام 

2040 ألن المستثمرين والزبائن يفضلون الشركات الصديقة للبيئة}.

تقرير إخباري
وكالة بلومبيرغ

رئاستها  إطار  في  فيينا  في  القادم  ديسمبر  شهر  مطلع  أفريقية  قمة  عقد  تعتزم  {النمسا 

الحالية لالتحاد األوروبي لدعم المجتمعات المحلية في أفريقيا}.

زباستيان كورتس
مستشار النمسا (رئيس احلكومة)

أكبر مساهم في االقتصاد األميركي

األسواق تترقب مفاجآت أبل الجديدة يوم األربعاء

} ســان فرانسيســكو (الواليــات املتحــدة) - 
تترقـــب األســـواق املاليـــة ومئـــات املاليني من 
مســـتخدمي أجهزة أبل مؤمترها السنوي يوم 
غد األربعاء للكشـــف عن منتجاتهـــا اجلديدة، 
حيـــث تنتعـــش التكهنات بشـــأن ما ســـتقدمه 
مفاجـــآت بعد أن توجت كونها أكبر شـــركة في 
العالم بعبور قيمتها الســـوقية حاجز تريليون 

دوالر في الشهر املاضي.
ومتكنت الشـــركة ومقرها في كوبرتينو في 
وادي الســـيليكون قرب ســـان فرانسيسكو في 

بوالية كاليفورنيا األميركية كاملعتاد على مدى 
أكثـــر من 11 عاما منذ إطـــالق أول جهاز آيفون 
على احلفاظ على ســـرية ما ستكشـــفه غدا في 
مؤمترها الذي يعقد في هذا املوعد من كل عام.
وتصاعدت التكهنات، كمـــا في كل عام، مع 
اقتراب املوعد، بشأن املنتجات اجلديدة. ورجح 
معظم اخلبراء الكشـــف عن 3 مناذج جديدة من 
هاتف آيفـــون الذكـــي، بينها نســـخة أكبر من 
هاتف من آيفون اكس الذي قدمته العام املاضي 

بسعر يفوق جميع اإلصدارات السابقة.

وال يـــزال ذلـــك اجلهاز، في صـــدارة أفضل 
الهواتـــف الذكية في العالم، وهو ما يثير حيرة 
اخلبراء بشأن اإلضافات اجلديدة التي ميكن أن 
يتضمنها اإلصـــدار اجلديد، خاصة أن اجلهاز 
احلالي يتضمن أحدث االبتكارات التكنولوجية 
مثل خاصية التعّرف على الوجه وشاشة أو.أل.

إي.دي (أوليد) التي تعّد األفضل حتى اآلن.
وتشـــير التكهنـــات إلى إمكانيـــة أن يحمل 
اجلهـــاز اجلديـــد اســـم ”آيفون أكـــس ماكس“ 
إضافـــة إلى جهازين آخرين مـــن طراز آيفون 8 
أس وآيفون 8 أس بالس، وهي التوقعات األكثر 

رواجا ألنها تناظر إصدارات العام املاضي.
ومن املتوقـــع أن يحافظ هاتف آيفون اكس 
بطـــرازه اجلديد على الســـعر املرتفع في طرح 

نســـخة العام املاضي والذي بلغ 999 دوالرا في 
الواليات املتحدة.

ومـــع أن مبيعـــات آيفون تباطـــأت بني في 
الربـــع الثانـــي من العـــام احلالـــي، إال أن أبل 
متّكنت من بيـــع 41.3 مليون جهاز. وســـمحت 
االســـتراتيجية القائمـــة على أجهـــزة مرتفعة 
الثمن بزيادة إيراداتها بنســـبة 20 باملئة خالل 

تلك الفترة بفضل الهواتف الذكية.
ورغم هـــذا االرتهـــان املالـــي الكبيـــر إلى 
الهواتف الذكية، ال يزال املســـتثمرون يضعون 
ثقتهم في شـــركة أبل، التي أصبحت في مطلع 
أغســـطس أول شركة تزيد قيمتها السوقية عن 
تريليـــون دوالر. وقد واصلت االســـتقرار فوق 

ذلك احلاجز منذ ذلك احلني.
وقال احمللل املتخصص فـــي التكنولوجيا 
بـــوب أودونيـــل مـــن مؤسســـة تكناليســـيس 
ريســـيرتش إن ”أبـــل ال حتتاج إلـــى إثبات أي 
شـــيء وهي تريـــد جتزئة الســـوق وتوســـيع 

منتجاتها باقتراح خيارات أوسع“.
كارولينـــا ميالنيـــزي من شـــركة  وتتفـــق 
كرييتيف ســـتراتيجيز مع ذلك الرأي. وتتوقع 
يعكس اخلطة  أن تقدم أبل منوذجا ”أقل ثمنا“ 
التـــي تعتمدها، وترجـــح طرح هواتـــف ذكية 

بسعر يتراوح بني 600 إلى 700 دوالر.
ويبـــدو أن أبل في مفترق طريق بعد تراجع 
مبيعات آيفون نســـبيا وانتزاع شركة هواوي 
الصينيـــة للمرتبـــة الثانية من أبل في ســـوق 
الهواتف الذكية بعد سامســـونغ. ويتســـاءلون 
عن امليزات التكنولوجية التي قد تختارها أبل 

ألجهزة آيفون من أجل خفض سعرها؟
وأوضحـــت ميالنيزي أن ”عنصر الســـعر 
ســـوف يكشف عّما تســـعى إليه إدارة أبل. وما 

إذا كانـــت تريـــد زيـــادة حصتها في الســـوق؟ 
هـــل تريـــد جعل النـــاس أكثـــر اعتمـــادا على 
يســـتخدمون  بحيث  اجلديدة  التكنولوجيـــات 
بشـــكل أكبر تطبيقات الواقع املعزز أو أشـــياء 
أخرى تســـعى أبل إلى القيام بها؟“ وأكدت أنها 

متيل إلى االحتمال الثاني.
وتدرك أبل أن سوق الهواتف الذكية متخمة 
وهـــي تعمـــل على تنويـــع مصـــادر دخلها وال 
ســـيما عبر اخلدمات التي توفرها من دفع وبث 
املوســـيقى ومحتوى الفيديـــو والواقع املعزز. 
وتتماشـــى أجهزة آيفون التي تتمتع بوظائف 
إضافية وشاشات أكبر مع هذه االستراتيجية.

وبـــدأت سامســـونغ منافســـتها الكوريـــة 
اجلنوبية التي عرضت قبل فترة قصيرة جهاز 
”غاالكســـي نوت 9“، تدفـــع ثمن هـــذه التخمة. 
فقد ســـجلت الشـــركة األولى في السوق خالل 
الربع الثاني من العام احلالي تراجعا نســـبته 
22 باملئـــة في رقم أعمالها في مجال الوســـائط 

النقالة.
وعزت الشـــركة ذلك التراجـــع إلى مبيعات 
مخيبـــة للتوّقعات لـهواتف ”غاالكســـي أس 9“ 
الـــذي طـــرح في مـــارس املاضي. ويفســـر هذا 
التباطـــؤ أيضا باملنافســـة اآلتية من شـــركات 
صينية على رأســـها هـــواوي التـــي باعت في 
الربـــع الثاني هواتف ذكيـــة أكثر من أبل، التي 

تراجعت إلى املرتبة الثالثة.
وباعت سامســـونغ نحو 71.5 مليون جهاز 
بني أبريل ويونيو، أي أن حصتها من السوق 
بلغـــت 20.9 باملئة. وكانت حصـــة هواوي من 
الســـوق نحو 15.8 باملئة حني باعت نحو 54.2 
مليـــون جهـــاز متقدمـــة على أبل التـــي بلغت 
حصتهـــا 12.1 باملئـــة بحســـب أرقام شـــركة 

آي.دي.سي. أنظار مستخدمي أبل تتجه إلى مفاجآتها الجديدة

شركة آي.دي.سي: 

الجيل الخامس لالتصاالت سينعش مبيعات 

الهواتف الذكية العام المقبل

ــــــع منتجاتها في  ــــــس األميركي دونالد ترامب على شــــــركة أبل لتصني ــــــارت دعوة الرئي أث
ــــــات املتحدة لتفادي الرســــــوم ضــــــد الصني، عاصفة من اجلــــــدل، لكن معظم اآلراء  الوالي
جتمع على أن الدعوة في غاية التبسيط وأنها تكاد تكون مستحيلة بسبب عقود من رحيل 

عمليات تصنيع املكونات إلى الدول اآلسيوية.

رجح محللون أن تكشــــــف أبل غدا عن استراتيجية جديدة لتنويع منتجاتها وطرح هواتف 
بأسعار منخفضة ملواجهة انخفاض مبيعاتها، خاصة بعد تراجعها إلى املرتبة الثالثة في 

مبيعات الهواتف الذكية.

جيفرسون غراهام:

هل أنت مستعد لشراء جهاز 

آيفون بألفي دوالر بدل ألف 

دوالر؟

سالم سرحان

املكونات عمليات تصنيع

كاتب عراقي

[ ترجيح تنويع المنتجات بعد تباطؤ مبيعات الهواتف الذكية  [ شركات التكنولوجيا تنتظر الجيل الخامس إلنعاش المبيعات

تيم باجاران:

الواليات المتحدة فقدت 

فرص تصنيع على مدى 3 

عقود وهي لن تعود أبدا

شركة أبل أكبر دافع أميركي 

للضرائب وتخطط الستثمار 

350 مليار دوالر داخل 

الواليات المتحدة

كارولينا ميالنيزي:

أبل قد تطرح هواتف ذكية 

منخفضة السعر لتوسيع 

حصتها في األسواق 
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{إجمالـــي الديون المصرية الخارجية ارتفعت في نهاية يونيو الماضي بنســـبة 17.2 بالمئة على 

أساس سنوي لتصل مستويات قياسية عند 92.64 مليار دوالر}.

مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء املصري

{صـــادرات النفط العراقية من الموانئ الجنوبية على الخليـــج العربي لم تتأثر باالحتجاجات التي 

شهدتها محافظة البصرة على مدى األيام الماضية}.

جبار اللعيبي
وزير النفط العراقي

الســـعودية  الشـــركة  كشـــفت   – الريــاض   {
للصناعات األساســـية (ســـابك) أمـــس أنها 
ســـتنهي اخلميس املقبل بشكل رسمي صفقة 
شراء حصة في شركة كالريانت السويسرية 
الكيماويـــات،  صناعـــة  فـــي  املتخصصـــة 
بعد نيلهـــا املوافقـــات الالزمة مـــن اجلهات 

التنظيمية للعملية.
واعتبر محللون الصفقة التي ستستحوذ 
مبوجبها سابك على نحو 25 باملئة من أسهم 
كالريانـــت، تأتي فـــي إطار ســـعي احلكومة 
الســـعودية إلعـــادة هيكلـــة أصـــول البـــالد 
الســـيادية، وخاصـــة مع اقتراب اســـتحواذ 
شـــركة أرامكو، على حصة اســـتراتيجية في 
سابك، ثالث أكبر شركة كيماويات في العالم.

ونقلت وكالة األنباء الســـعودية عن نائب 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة الرئيـــس التنفيـــذي 
لســـابك، يوســـف البنيـــان، قوله إنـــه ”بعد 
احلصـــول على جميع املوافقـــات الالزمة من 
قبل الســـلطات املعنية باملنافســـة ســـيجري 
اســـتكمال عملية الشـــراء بشـــكل تام في 13 

سبتمبر اجلاري“.
وأوضح في تصريـــح للصحافيني أن كال 
مـــن ســـابك وكالريانـــت متكنتا مـــن حتقيق 
الفائدة خالل عالقتهما التجارية الوثيقة التي 
امتدت لســـنوات ومن خالل هذا االســـتحواذ 
”سنعمل على تطوير عالقتنا االستراتيجية“.

وتعتبر شركة سابك السعودية من زبائن 
كالريانت منذ فترة طويلة ويجمعهما مشروع 

مشترك للتصميم يسمى ساينتيفك ديزاين.
وأشـــار البنيـــان إلـــى أن هـــذه اخلطوة 
االستثمارية تنســـجم مع استراتيجية سابك 
الرامية إلى حتقيق التنـــوع وتوفير احللول 
املبتكـــرة للزبائـــن وبلـــوغ الريـــادة العاملية 

املتخصصة في قطاع املنتجات املتخصصة.
وجاءت املوافقـــات املعنية عبر شـــركتي 
فورتي نـــورث وكورفكـــس ماجنمنت، اللتني 

تديران اإلجراءات املالية لعملية االستحواذ، 
التي أعلنت عنها سابك للمرة األولى في شهر 

يناير املاضي.
وقال هاريولف كومتان الرئيس التنفيذي 
لكالريانـــت إنـــه ”مـــع تلقـــي ســـابك جميـــع 
املوافقات مـــن اجلهات التنظيميـــة واقتراب 
الصفقـــة مـــن االكتمـــال، نتطلع إلـــى تطوير 
العالقة االستراتيجية بني الشركتني لتحقيق 

قيمة مضافة جديدة جلميع املساهمني“.
واضطـــرت كالريانـــت لتأجيـــل حتديـــث 
اســـتراتيجي بخصوص حتالفها مع الشركة 
السعودية بسبب تأخر موافقات السلطات في 

بلدان من بينها املكسيك والبرازيل.
وقالت كالريانـــت، التي زادت أرباحها في 
النصف األول من العام اجلاري إلى 218 مليون 
دوالر ارتفاعـــا من 157 مليـــون دوالر مبقارنة 
ســـنوية، إنه مع استكمال تلك املوافقات اآلن، 
ستصدر الشـــركة حتديثا بخصوص التعاون 

مستقبال ”في الوقت املناسب“.
واشـــترت سابك احلصة في يناير املاضي 
من مســـتثمرين نشـــطني كانوا قد عرقلوا من 
قبل خطط كالريانت لالندماج مع هانتســـمان 
ومقرهـــا الواليـــات املتحدة. وهـــي اآلن أكبر 
مســـاهم في كالريانت تليها مجموعة عائلية 

من أملانيا بحوزتها حصة نسبتها 14 باملئة.
وبينما قالت الشـــركة الســـعودية إنها ال 
متلك خططا لالســـتحواذ على حصة أغلبية، 
قـــاد اإلجـــراء إلـــى تكهنـــات بشـــأن مـــا إذا 
كانـــت ستســـعى لتأكيد املزيد من الســـيطرة 
على الشـــركة السويســـرية املنتجـــة ملكونات 
الصابـــون ومثبطات احلرائـــق وغيرهما من 

املواد الكيماوية.
ويأتي حترك الشـــركة نحو شـــراء حصة 
كبيرة في الشركة السويسرية، في الوقت الذي 
يتوســـع فيه العبون في قطاع الطاقة بالشرق 

األوســـط في أنشـــطة للكيماويات أكثر تقدما 
في قطاع املصـــب مثل احملفزات التي تنتجها 
الشركة السويســـرية للمســـاعدة في تسريع 

وتيرة العمليات في مصانع الكيماويات.
وتتوقع ســـابك منـــوا أكبـــر ألعمالها في 
النصـــف الثاني من هذا العـــام بعد أن حققت 
قفزة في األربـــاح في النصف األول من العام، 
كما أن لديها خطط طموحة للتوسع اخلارجي 
وخاصة في أميركا الشمالية والصني وشمال 

أفريقيا.
وحققت الشركة السعودية قفزة كبيرة في 
أربـــاح الربع الثاني من العام بلغت نحو 1.79 
مليـــار دوالر مقارنة بنحـــو 989 مليون دوالر 
في الربـــع املقابل من العام املاضي، متجاوزة 

توقعـــات احملللني التي رجحـــت حتقيق 1.55 
مليار دوالر.

وارتفـــع إنتاج ســـابك فـــي النصف األول 
إلـــى 1.5 مليون طن ومن املتوقـــع أال يقل عن 
3 ماليني طن بنهاية العـــام، في وقت ارتفعت 
فيه املبيعات الفصلية في الربع الثاني بنسبة 
26 باملئة مبقارنة ســـنوية لتصل إلى أكثر من 

11.54 مليار دوالر.
وترتبط نتائج شركة سابك ارتباطا وثيقا 
بأســـعار النفط فـــي األســـواق العاملية ومنو 
االقتصاد العاملي ألن منتجاتها من البالستيك 
والبتروكيماويـــات  واملعـــادن  واألســـمدة 
ُتستخدم على نطاق واسع في البناء والزراعة 

والصناعة وإنتاج السلع االستهالكية.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لرويترز في 
يوليو املاضي، أن عددا من املصارف العاملية 
بدأت تدرس خطط متويل محتمل تصل قيمته 
إلـــى 70 مليار دوالر لدعم اســـتحواذ أرامكو 

على حصة أغلبية في سابك.
ويرجـــح محللـــون أن تشـــتري أرامكـــو 
كامل حصـــة صندوق االســـتثمارات العامة، 
لتعزيـــز  الســـعودي،  الســـيادي  الصنـــدوق 
أصولها ودورها في صناعة البتروكيماويات.

وتبلغ القيمة السوقية لسابك املدرجة في 
بورصـــة الرياض (تـــداول) حوالي 104 مليار 
دوالر حاليا، ولذلك فمن املرجح أن تبلغ قيمة 
االستحواذ على 70 باملئة من أسهمها أكثر من 

70 مليار دوالر.

} لنــدن - ضربــــت احلكومــــة اجليبوتيــــة 
بقــــرار محكمة لندن للتحكيــــم الدولي، الذي 
أكــــد بطــــالن مصــــادرة امتيــــاز موانئ دبي 
العاملية في مرفــــأ دوراليه للحاويات، عرض 
احلائط وأعلنت أمس عن تأميم حصة ميناء 

جيبوتي، التي تبلغ الثلثني.
وهــــذه اخلطوة، هــــي أحدث تطــــور في 
نــــزاع ميتد إلــــى نحو 6 ســــنوات مع موانئ 
دبي. وهو يأتي بعد أيام من صدور قرار من 
محكمة لندن، الذي قال إن ”استبدال اجلانب 

اجليبوتي للمدراء املُعّينــــني من قبل موانئ 
دبي في املشروع غير ممكن“.

وتصر السلطات في جيبوتي على أن ما 
قامت به يأتي بداعــــي احلفاظ على مصالح 
البالد. وأكدت أنه بالتأميم املباشــــر حلصة 
مينــــاء جيبوتي، ســــتضمن البالد ســــيطرة 

احلكومة على املرفأ.
وقالت رئاسة الدولة في بيان ”لقد قررت 
جمهوريــــة جيبوتــــي التأميم مع الســــريان 
الفوري جلميع األسهم واحلقوق االجتماعية 

ملينــــاء جيبوتــــي في شــــركة مرفــــأ دوراليه 
للحاويات حلماية املصالح األساسية للبالد، 

واملصالح املشروعة لشركائها“.
وأضافــــت ”ملرة أخرى، تؤكــــد جمهورية 
جيبوتــــي بشــــكل واضــــح أن شــــركة مرفــــأ 
دوراليــــه للحاويات ال ميكنها حتت أي ظرف 
من الظروف أن ترجع حتت ســــيطرة موانئ 

دبي العاملية“.
وأشــــارت إلــــى أن موانئ دبــــي العاملية 
أمامهــــا دولــــة جيبوتي كمحــــاور وحيد في 
جميع املناقشــــات املتعلقــــة بتداعيات إنهاء 
عقــــد االمتيــــاز، و“لــــذا فإن تعويضــــا عادال 
هو اخليار املمكــــن الوحيد أمام موانئ دبي 
العاملية، متشيا مع قواعد القانون الدولي“.

وســـتضع هـــذه التصرفـــات جيبوتـــي ضمن 

دائـــرة الغرامـــات الدولية أو حجـــز أصولها، 
كما ُيعّرض مديريها ومســـؤوليها للمســـاءلة 

القانونية وعقوبات تصل إلى احلبس.
وأبلغت موانئ دبي العاملية بنك ســـتاندرد 
تشـــارترد باحلكـــم الصادر لصاحلهـــا للتأكد 
مـــن رفض البنك أي تعليمـــات قد ترد إليه من 
جهات غير قانونية، بعد االجتماع االستثنائي 

للمجموعة الذي عقد األحد املاضي.
ومتلك جيبوتي حصة األغلبية في شـــركة 
”بورت جيبوتي أس.أي“، ويشغل رئيس هيئة 
املوانـــئ واملناطـــق احلرة في البـــالد منصب 
الرئيس التنفيذي للشـــركة، بينما متلك شركة 
”تشـــاينا مرشـــنتس“، ومقرها هونـــغ كونغ، 

حصة األقلية.
ولم تعلـــق موانئ دبي حتى اآلن على قرار 
التأميـــم، غير أنها أكدت مـــرارا بأنها حصلت 
علـــى حماية حلقوقها في املرفأ من محكمة في 

لندن.
وتعتبـــر موانـــئ دبـــي العاملية، مـــن أكبر 
مشـــغلي املوانئ فـــي العالم، وتضـــم محفظة 
أعمالها أكثر مـــن 77 محطة بحرية في العديد 
من الدول، مبا في ذلك املشـــاريع اجلديدة قيد 
اإلجناز فـــي كل من الهند وأفريقيـــا وأوروبا 

ومنطقة الشرق األوسط.
وكانـــت املجموعـــة اإلماراتيـــة العمالقة، 
التي حققت عوائد في النصف األول من العام 
احلالـــي بنحو 2.63 مليـــار دوالر قد هددت في 
يوليـــو املاضي، باتخاذ إجراءات قانونية ضد 
الصني التي تبني منطقة جتارية في جيبوتي 
في موقع يضـــم محطة حاويات متنازع عليها 

بني دبي وحكومة الدولة األفريقية.
وجاء حتذير املجموعة اإلماراتية العمالقة 
بعدما دشنت جيبوتي املرحلة األولى من أكبر 
منطقة جتارة حرة في أفريقيا تبنيها الصني، 
وتقع في منطقة تشـــمل مينـــاء دوراليه املطل 

على البحر األحمر.

وأكـــدت موانـــئ دبي فـــي بيـــان أن ”قيام 
حكومة جيبوتي باالستيالء غير املشروع على 
احملطة ال مينح احلق ألي طرف ثالث بانتهاك 

شروط اتفاقية االمتياز“.
واعتبرت أن مشروع بناء املنطقة التجارية 
ميثل تعديا على ”حقـــوق اإلدارة احلصرية“، 
مشـــددة على أنها ”حتتفظ بحـــق اتخاذ كافة 
اإلجـــراءات القانونيـــة ومن ضمنهـــا املطالبة 
بالتعويـــض عن األضـــرار املترتبة على تدخل 

أطراف أخرى أو خرق حقوق التعاقد“.
وبـــدأت املجموعة فـــي فبراير املاضي، في 
إجراءات التقاضـــي ضد جيبوتي، التي أنهت 
عقـــدا لتشـــغيل محطة للحاويات فـــي امليناء، 
والتـــي تعـــد نقطـــة العبـــور الرئيســـية إلى 
إثيوبيا، وذلك إلجبار موانئ دبي التي تديرها 

على إعادة التفاوض بشأن شروط االمتياز.
باالســـتيالء  جيبوتـــي  دبـــي،  واتهمـــت 
بشـــكل غير قانوني على احملطـــة، التي تولت 
تصميمهـــا وبناءهـــا وتشـــغيلها منـــذ 2006 
بعقد ميتد خلمســـني عاما، إال أن وزارة النقل 
اجليبوتية اعتبرت حينها أن قرارها قانوني.

وتكتســـي جيبوتـــي أهمية اســـتراتيجية 
نظرا ألنها مطلة على بـــاب املندب الذي ميثل 
طريقا رئيســـيا للتجـــارة البحرية من آســـيا 

واخلليج إلى أوروبا.
وفـــي عـــام 2014، رفعت جيبوتـــي دعوى 
قضائية تتهم فيها موانـــئ دبي بتقدمي مبالغ 
ماليـــة غيـــر قانونيـــة لرئيـــس هيئـــة امليناء 
واملنطقـــة احلرة بالبـــالد، عبدالرحمن بوريه، 
لتأمني احلصول على االمتياز اخلاص مبحطة 

دوراليه، والتي مت افتتاحها في 2009.
وتعتبـــر احملطـــة، التـــي تربـــط جيبوتي 
مباشـــرة مع إثيوبيا أكبر محطة حاويات في 
أفريقيا، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناجت 
احمللـــي اإلجمالـــي جليبوتـــي، وفـــق بيانات 

سابقة للحكومة.

جيبوتي تتحدى التحكيم الدولي بإعالن تأميم ميناء دوراليه

سابك تعزز مواقعها في أوروبا بحصة في كالريانت السويسرية
[ خطوات استراتيجية إلعادة هيكلة األصول السعودية  [ خارطة جديدة لنشاط أرامكو بانتظار هيمنتها على سابك

[ رفض قاطع لعودة الميناء إلدارة موانئ دبي العالمية  [ جيبوتي تعرض التعويضات كخيار وحيد لفض النزاع

عززت شركة ســــــابك السعودية مواقعها في صناعة وأســــــواق البتروكيماويات األوروبية 
باســــــتحواذها على نحو ربع أسهم شركة كالريانت السويســــــرية، في مؤشر جديد على 
عزم السعودية إعادة هيكلة أصولها السيادية ومحاولة رسم خارطة جديدة لنشاط أرامكو 

التي تقترب من االستحواذ على حصة استراتيجية في سابك.

 توسيع حجم األصول السيادية

هاريولف كوتمان:

نتطلع لتطوير عالقتنا مع 

سابك لتعزيز القيمة لكافة 

المساهمين

مصادرة نشاط المستثمرين بقوة السالح

يوسف البنيان:

الخطوة تنسجم مع خطط 

سابك لتحقيق التنوع 

وتوفير الحلول المبتكرة

تصرفات جيبوتي تضعها 

في دائرة التعرض لغرامات 

وحجز أصول ومواجهة 

مسؤوليها للمساءلة

دخلت جيبوتي في صدام مباشر مع قرار التحكيم الدولي باستمرار سريان اتفاقية إدارة 
موانئ دبي العاملية ملرفأ دوراليه للحاويات. وذهبت في إصرارها إلى تأميم امليناء والقول 

إن اخليار الوحيد أمام موانئ دبي هو احلصول على تعويضات.

موانئ دبي العالمية تؤكد 

حصولها على حماية لحقوقها 

وضمانات بشأن إداراتها 

لمرفأ دوراليه للحاويات



} أمـــر منطقي أن يتناســـب معـــّدل العمر مع 
إيقـــاع العصر، فلقد وّلى العصر الذي كان فيه 
اإلنســـان ينجز عمال واحـــدا ـ أو نصف عمل 
ـ طيلـــة حياته كما هو احلـــال لدى املعماريني 
والنحاتـــني والبنائـــني عنـــد قدمـــاء اإلغريق 
والرومـــان. لـــم تكـــن معـــدالت العمـــر تعطي 
ألصحابهـــا من العلماء حتى فرصة مشـــاهدة 
جتاربهـــم وتبـــادل اخلبـــرات مـــع زمالئهـــم 
وتالميذهـــم، أما اليـــوم فقد أصبـــح ”الوقت 

يعطي الوقت للوقت“ كما يقال.
لطاملـــا ردد الناس في حياتهم، وبحســـرة 
شديدة، عبارة ”حياة واحدة ال تكفي“، ولطاملا 
سابق اإلنســـان عقارب الساعة فهزمته، ومات 
دون حتقيق أحالمه التي يســـاهم العلم اليوم 
في إنعاشـــها وحتقيقها فغـــدت واقعا لم يكن 
يتخيله إنســـان األمس.. من قال إلنسان عصر 
النهضـــة مثـــال إن أحفاده سيعيشـــون ثالثة 
أضعاف عمره في القرنني العشـــرين والواحد 

والعشرين؟
تثبت السجّالت واحلفريات التاريخية أن 
ل العمر في القرن اخلامس عشـــر بأوروبا  معَدّ
لم يكن يتجاوز 33 عاما، وذلك بســـبب انتشار 
األوبئة واحلـــروب وتأخر العلـــوم عن إيجاد 
األدوية واللقاحات. وكان احملظوظ من الناس 
هو من يســـتطيع أن يرى لـــه أحفادا أو حتى 
يتمكـــن من تكوين أســـرة وإجنـــاب أبناء. أما 
ل العمـــر وتضاعف إلى  اليـــوم وقد امتـــد معَدّ
ثالث مرات في الكثير من البلدان ليبلغ نحو 80 
عاما وأكثر، وبـــدا املجتمع مختلفا متاما عما 
كان، إذ يتمتع معظم الناس اليوم بالعيش مع 
أحفادهم وأحيانًا أبناء أحفادهم. كذلك تصبح 
الذاكرة االجتماعية واملعرفية أنضج مع وجود 
شريحة كبيرة من املسّنني، وهو أمر من شأنه 
أن يقـــوي الروابط بـــني األجيـــال، ويعّدل من 
املفاهيم واألفـــكار املتعلقة باالســـتراتيجيات 

املنظمة ملستقبل الدول واملجتمعات واألفراد.
العمـــر املديـــد هو مـــا يتمنـــاه األصدقاء 
واحملبون لبعضهم بعضا منذ وجود اإلنسان 
على وجه البسيطة، وهو اخلامتة التي تنتهي 
بهـــا كل القصص الســـعيدة، فلمـــاذا يضّيق 
اإلنســـان اخلنـــاق على نفســـه، ويتوجس من 
أمر يتمناه في قرارة ذاته بحكم الغريزة وحب 

البقاء.
الذيـــن يســـارعون إلى طرح األســـئلة ذات 
الطابـــع األخالقـــي والديني إزاء كل تبشـــير 
بإجناز علمي مثل مســـألة إطالة العمر، هم في 
غالبيتهم ينظـــرون إلى األمر وفق حســـابات 
جامـــدة ورؤى ضيقـــة، ولـــم يكلفوا أنفســـهم 
طرح السؤال بشكل عكسي أي كيف كانت هذه 

الثوابت األخالقيـــة والدينية مـــا قبل الثورة 
العلميـــة والرقمية، ومبعـــدالت عمرية متدنية 
في القرون املاضية؟ هل تخيلوا حال راكب في 
األربعني من عمره على ظهر دابة، يقطع طريقا 
غير آمنة بني بالدي الشام واملغرب ليخبر عن 
أمر عســـكري أو يستفسر عن مسألة فقهية أو 

يحمل كتابا علميا؟
قضايا إنســـانية واجتماعيـــة واقتصادية 
كثيـــرة تعّدل نفســـها وتضبـــط توقيتها وفق 
معـــّدل العمر فـــي كل زمان ومكان، فشـــركات 
التأمـــني علـــى املرض واحلياة لـــن تبقى على 
حالها بالتأكيد حني يبلغ متوســـط العمر مئة 
عام، وكذلك ســـن الـــزواج والتقاعد، باإلضافة 
إلى ســـلوكيات بشـــرية أخرى ســـوف تتغير 

بالتأكيد مثل عالقة اإلنسان بالدين والتدين.
أما مســـألة الوالدات فســـوف تتبّدل حتما 
حينمـــا يرتفـــع معـــّدل العمر، ويقـــع التحكم 
باجلينـــات واملورثـــات. كمـــا أن النجـــاح في 
محاربة الشـــيخوخة سوف يعيد إلى الواجهة 
قضايا كثيرة تتعلق بســـوق العمل واالكتظاظ 
الســـكاني الـــذي ســـوف يتغير هرمه بشـــكل 
جذري، لكنه ســـوف يحل مشاكل كثيرة، ُينشط 
اليد العاملة، يحد مـــن حاالت االكتئاب ويزيد 

من جرعة السعادة واالحتفاء باحلياة.
العمر املديـــد ال يعني األبدية بالتأكيد، وال 
ينبغي أن يوحي بأن العلم اآلن يشـــاكس على 
محظـــورات دينيـــة وغيرها، لكنـــه أمر يكافئ 
به العلم نفســـه، فيعطي لذاتـــه فرصة البحث 
في ما هو أكثر نفعا للبشـــرية ثم إن البشـــرية 
حـــني تكـــون مســـنة دون أمراض شـــيخوخة 
سوف تســـتعيد احلكمة التي تخنقها الرعونة 
والتسرع وســـوء التقدير وغيرها من أمراض 

األغرار وعدميي التجربة.
العلمـــاء يعتقدون أن الطـــب قريب من حل 
مشـــكلة أمراض الشـــيخوخة، وجعل اإلنسان 
يتمتـــع بعمر طويـــل دون أن تتهدده األمراض 
فتنغص عليـــه خريف العمر الـــذي ينبغي أن 
يعيشه بســـكون وطمأنينة. وفي هذا الصدد، 
يقول أحد موظفي العلوم في مؤسسة سينس 
للبحـــوث، ”لن يكون هناك حـــدود للمدة التي 
ميكـــن أن يعيشـــها الناس عندمـــا نتمكن من 

إخضاع الشيخوخة والسيطرة عليها“.
ويضيف املوظف في املؤسسة التي متتلك 
مختبـــرات فـــي وادي الســـيليكون، ”ســـيظل 
النـــاس ميوتـــون، مازالـــت هنـــاك شـــاحنات 
تصدمهـــم، ولكن فـــي احلقيقة ســـوف يعيش 
الناس في املتوســـط لفترة أطـــول بكثير، ولن 
ميوتوا إال عند حدوث بعـــض األمور الغريبة 

مثل كويكب يضرب األرض“.

} ميكــــن القــــول إن إطالة العمــــر أو محاربة 
أمــــراض الشــــيخوخة هي التســــمية العلمية 
واملنطقية التي ميكــــن أن تكون بديلة للعبارة 
يســــمونها  والتــــي  باألســــطورة،  املرتبطــــة 
”اخللود“ كســــؤال وجودي رافق اإلنسان منذ 
نشــــأته، واللحظة التي تعامل فيها مع املوت 
كفجيعــــة وليــــس كنهاية بيولوجيــــة حتمية، 
متكنه مــــن التجــــدد وتعطي حلياتــــه توازنا 
ومعنــــى ميكن أن يكونــــا مفقودين لوال وجود 
فكرة املوت كقطب أساســــي في ثنائية ”املوت 

والوالدة“ التي تنبني عليها احلياة.
وبالعــــودة إلى الســــؤال العلمــــي املتعلق 
بتمديــــد العمــــر ومحاربــــة الشــــيخوخة فإن 
أحدث الدراسات العلمية املتخصصة تقر بأن 
متديــــد العمر هو بالتأكيد ممكن عندما يتعلق 
األمــــر بكائنات حية بســــيطة مثــــل اخلميرة، 
ذباب الفاكهة أو الديــــدان، ولكن يصبح األمر 
أكثر صعوبة مــــع الكائنات األكثر تطورا مثل 

اإلنسان.
ويقــــول البروفيســــور غــــوردون ليثغــــو، 
من معهــــد باك لبحــــوث الشــــيخوخة، ويدير 
املختبر الذي يدرس كيفيــــة إطالة احلياة في 
الديــــدان املجهرية وفي اخلاليا البشــــرية بأن 
”الشــــيخوخة مرنــــة حقا فــــي الكائنات احلية 
املخبريــــة البســــيطة وميكننا زيــــادة عمرها 
بنســــبة 500 باملئة“. لكن في احليوانات األكثر 
تعقيــــدا مثل الفئــــران، يضيف البروفيســــور 
”كنــــا قادرين على زيادة العمــــر 20 أو 30 باملئة 
ولكننا ال نعرف حدود املمكن في حالة البشر“.

وينظـــــر معهـد بــــاك إلى احملـــــاوالت فـي 
مجـــــال زيادة طـــــول العمـر على أنهــــا إلهاء 
عن هـدفه الرئيســــي، أال وهـو متكـني البشــــر 
مـــــن العيـش بصحــــة جيدة وعافية في ســــن 

الشيخوخة.
ويرى أكادمييــــون متخصصون بعد كثرة 
احلديــــث عــــن إمكانيــــة إطالـة عمر اإلنســــان 
إلى 150 عامــــا في الســــنوات القليلة القادمة 
عـن طريق دواء مبتكـر، وســــيظهـر قريبـا في 
األســــواق، بأنــــه ال ينبغــــي أن نتوقع أن حتل 
األدوية جميع مشــــاكلنا الصحية ولكن يجب 
أن نحـــــاول الوصـــــول إلــــى حـل وســـــط مـع 

العلـم.
هناك أشــــياء ميكننــــا القيام بهــــا بالفعل 
لزيــــادة فرصنا في قضاء مرحلة الشــــيخوخة 
بصحة جيدة. وعلى رأس القائمة توجد دائما 
التماريــــن الرياضيــــة، فــــإذا كان هنــــاك دواء 
للشيخوخة فهو ممارسة التمارين الرياضية.

وتفيد دراسات واستطالعات ميدانية في 
هذا اخلصوص بــــأن جميــــع املعمرين كانوا 
ميارســــون نوعــــا ما من النشــــاط البدني، وال 

يتعاطــــون أدوية أو مســــتحضرات كيميائية 
تدعي أنها تعمل علــــى إطالة العمر ومحاربة 

الشيخوخة.
وكشفت دراسة طبية حديثة أن التطورات 
التي يشــــهدها املجــــال الطبي لــــن تتمكن من 
إضافة سنوات جديدة لعمر اإلنسان، وأنه لن 
يتجاوز عمر 125 سنة، ومبعنى آخر، أن هناك 
حدا أقصى لعمر اإلنســــان، لن يستطيع أعتى 

املعمرين جتاوزه.
وخلصت الدراســــة، املنشورة في الدورية 
التي تتبعت  العمليــــة املتخصصة ”نيتشــــر“ 
أعمارهــــم 110 جتــــاوزت  معمريــــن  بيانــــات 

سنوات في كل من بريطانيا والواليات املتحدة 
واليابان وفرنسا، إلى أن متوسط األعمار عند 
الوفــــاة لدى األشــــخاص املعمرين لم يشــــهد 
ارتفاعــــا منــــذ العام 1968، رغــــم حدوث تطور 

كبير في خدمات رعاية املسنني وعالجهم.
ويرى باحثون من كلية ”ألبرت إينشتاين“ 
للطب في نيويورك، أن تتبع العينة، كشف أن 
لإلنســــان عمرا افتراضيــــا ال يتجاوزه إال في 

حاالت نادرة.
وأشارت الدراسة أن معمرا واحدا فقط من 
بــــني كل 10 آالف معمــــر يتمكن من جتاوز 125

ســــنة من العمر، ويكون غالبا من ذوي ظروف 
صحية خاصة، تدخل فيها عوامل الوراثة.

ووجدت الدراسة أيضا أنه رغم التطورات 
الطبيــــة والتطور في مجال مواجهة األمراض 
املزمنة واملعدية فإن ما سيحسن هو متوسط 

العمر املتوقع فقط.
األمــــر الــــذي يثيــــر الريبــــة والشــــك فــــي 
موضــــوع إطالة العمــــر هو ما يتم تســــويقه 
جتاريا، واســــتثمـار الشـــــركـات العمالقة في 
هـذه املســــألة اإلنسانية احلساســــة، إذ اتفق 
أكادمييــــون ومســــتثمرون على أنــــه إذا كان 
هنــــاك مكان في العالم ميكن من خالله حتقيق 
هذا ”احللم البشــــري“، فســــيكون فــــي وادي 

السيليكون.
ويســــوق بعض املســــتفيدين مبثــــل هذه 
املشاريع بقولهم إن رجال األعمال من أصحاب 
املليــــارات فــــي قطــــاع التكنولوجيــــا هنــــاك 
”اعتادوا التفكير بشــــكل غيــــر منطي وحتدي 

األفكار التقليدية“.
وفــــي عــــام 2013 أنشــــأت غوغــــل، عمالق 
التكنولوجيــــا فــــي العالــــم، شــــركة ”كاليكو“ 
للحيـــــاة)، ومهمتهــــا  كاليفـورنيــــا  (شـــــركـة 
”متكــــني الناس من العيش حيــــاة أطول وأكثر 

صحة“.
ويقول مشككون في مثل هذه املشاريع إن 
”كاليكو“ هذه، لم تعلن عــــن أبحاثها، ومقرها 

في مبنى مجهول، حتى دون الفتة تعريف.

تالعب بثنائية الموت والوالدةحياة أطول: حكمة أكثر وأخطاء أقل

إطالة العمر.. فتح علمي وحلم بشري أم مأزق أخالقي وكابوس سكاني

أضداد
«لـــن تكـــون هنـــاك حدود للمـــدة التي يمكـــن أن يعيشـــها النـــاس عندما نتمكن مـــن إخضاع 

الشيخوخة والسيطرة عليها}.

أوبري دي غراي
أخصائي طب الشيخوخة في مؤسسة سينس للبحوث

«الفضول هو من يدفع شـــبابا في العشـــرين أو الثالثني من العمر لتســـخير عقولهم وأموالهم 

لعكس مسار عملية الحياة واملوت}.

لورا دميينغ
صاحبة صندوق إطالة العمر في كاليفورنيا

[ اإلنسان يستكمل أسطورة جلجامش في رحلة البحث عن الخلود  [ مستقبل يعد بتعديالت جينية تمكن من قضاء عمر دون شيخوخة

مسنون، سعداء وأصحاء

احترام فصول العمر أمر ال بد منه

األمر الذي يثير الريبة 

والشك في موضوع إطالة 

العمر هو ما يتم تسويقه 

تجاريا واستثمار الشركات 

العمالقة في هذه املسألة 

اإلنسانية الحساسة

العمر املديد ال يعني األبدية، 

وال أن العلم يشاكس على 

محظورات دينية، لكنه أمر 

يكافئ به العلم نفسه، فيعطي 

لذاته فرصة البحث في ما هو 

أكثر نفعا للبشرية

حكيم مرزوقي

} ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن علماء في جامعة ”هارفارد“ طوروا 
دواء مهمته مكافحة الشيخوخة، وقد يطيل عمر اإلنسان حتى 150 عاما.

ونقلت الصحيفة عن األســـتاذ في جامعة هارفارد، ديفيد سينكلير، وباحثني 
مـــن جامعة ”نيو ســـاوث ويلز“، قولهم فـــي تصريحات صحافية مطلع الشـــهر 
اجلاري، إنهم بصدد تطوير عقار جديد يعيد برمجة اخلاليا البشـــرية ويجددها 
ومن شـــأنه مكافحة الشـــيخوخة، وإطالة متوسط أعمار البشـــر حتى 150 عاما، 

وإعادة منو أعضائهم.
وقال ســـينكلير، إن ”العقار املرتقب لن يجدد األعضاء البشـــرية فحســـب، بل 
سيســـمح للمصابني بالشـــلل باحلركة مرة أخرى“، مضيفا أن التجارب البشرية 

للدواء ستجرى في غضون عامني.
وعنـــد جتربة الدواء على الفئران، وجد الباحثون زيادة عمر الفئران بنســـبة 
10 باملئة، بعد إعطائها حبة مشتقة من فيتامني ”بي“، وبحسب ”ديلي ميل“، فإن 
العقار سيكون متاحا للجمهور بعد 5 سنوات من خضوعه لالختبارات البشرية.
وقـــال الباحثون إن الـــدواء اخلاضع لالختبار أدى إلـــى انخفاض في فقدان 
الشـــعر املرتبط بالعمر، لكن األســـتاذ في قســـم علم الوراثة بكلية الطب بجامعة 
هارفـــارد حـــذر الناس من محاولة عكس مســـار عملية الشـــيخوخة قبل حتقيق 
اســـتيفاء األبحـــاث العلمية، حيث قـــال ”نحن ال ننصح النـــاس بأخذ عينات من 

الدواء حاليا ألنها لم تختبر رســـميا من أجل الســـالمة“. وأشـــار البروفيســـور 
ســـينكلير، الذي يســـتخدم جزيئه اخلاص لتقليص عملية الشيخوخة، أن عمره 
البيولوجـــي قد انخفض 24 ســـنة بعـــد تناول احلبوب، كمـــا أن والده البالغ من 
العمـــر 79 عاما بدأ ميارس الرياضـــات املائية والعودة حلمل حقائب الظهر، بعد 
استخدام الدواء قبل عام ونصف، وأضاف أن اخلصوبة عادت إلى شقيقة زوجته 
مرة أخرى بعد تلقي العالج، على الرغم من أنها دخلت في ما يعرف بسن اليأس 

في األربعينات من عمرها.
جديـــر بالذكر أن التقنية اجلديدة املســـتخدمة في الـــدواء مبنية على جزيء 
يســـمى النيكوتيناميد، والذي يلعب دورا في توليد الطاقة في جســـم اإلنســـان، 
وتستخدم املادة الكيميائية بالفعل كمكمل ملعاجلة مرض باركنسون واالضطراب 
النـــاجت عن الرحالت اجلوية الطويلة. ووصلت دراســـة جديدة مثيرة للجدل إلى 
أن التعديل اجليني لألطفال قبل والدتهم، ميكن أن يســـاعدهم في العيش لعقود 

أطول، وفي تقليل خطر إصابتهم بالسرطان إلى النصف.
ويعتبـــر تطبيـــق أدوات حتليـــل احلمـــض النـــووي على خاليـــا البويضة 
واحليوانات املنوية، عامال مســـاعدا ”ملقاومة أمراض الشيخوخة“، وفقا ملا ذكره 

الدكتور رومان تيو أوليينيك، من جامعة أوكالند.
ويدعي الباحث أن تغيير العشـــرات أو حتـــى املئات من اجلينات، التي ترمز 
حلـــاالت مرضية مثل أمـــراض القلب أو ألزهامير أو التهـــاب املفاصل، ميكن أن 
يســـاعد األطفال ممن لديهم تاريخ عائلي غير صحي، الذين لم يولدوا بعد، على 

العيش ســـنوات صحيـــة إضافية. ومع ذلـــك، يقول باحثون آخـــرون إن حترير 
احلمـــض النووي للحـــد من خطر إصابة أحدهم مبرض معـــني، ميكن أن يجعله 
أكثر عرضة آلخر. كما أن ســـوء احلالة الصحية غالبا ما يحدث نتيجة ملجموعة 

من العوامل اجلينية والبيئية، مع صعوبة السيطرة على العامل األخير.
ولكن هل تعني هذه العالجات أنه ميكننا أن نعيش لفترة أطول؟ وماذا يعني 
العيش لفترة أطول، وبعيدا عن غريزة حب البقاء والتشبث باحلياة؟ هل احلياة 

سوف تصبح أجمل إن عاشها املرء وهو في ”أرذل العمر“؟.
احلكمة التي تعلمها جميع املسنني واملعمرين لم تأت على ذكر محاسن العمر 
الطويل بل تذمرت منه في غالبها وعبرت عن ســـأمها كما قال الشـــاعر زهير ابن 

أبي سلمى ”سئمت تكاليف احلياة ومن يعش- ثمانني حوال ال أبا لك يسأم“.
كانت الثمانون في ذلك العصر مبثابة األعجوبة، أما اآلن فقد أصبحت عادية 

جدا، وما فتئ اإلنسان يقول: هل من مزيد.
رمبا يصبح العالم أكثر عقالنية إن حكمه املســـنون والشـــيوخ، ورمبا ميّكن 
العمـــر املديد صاحبه مـــن االتعاظ من أخطاء املاضـــي وهفواته، ويتحصل على 

فرصة إلصالح ما اقترفه كما يتمكن من إفادة من يأتي بعده من أجيال.
ورمبا أيضا يأتي العمر املديد بالويالت على أصحابه، ويتســـبب مبشاكل لم 
تكن تخطر على بال، ذلك أن اخلارطة احلياتية للبشـــرية ســـوف تتغير مع تغير 
اخلارطة العمرية، خصوصا إذا نظرنا إلى مسألة النقص في اخلصوبة واالجتاه 

نحو التقليل من الوالدات.
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} لديها من الحماسة ما يجعلها مصدر إلهام 
لكل من حولهـــا، حاملة معها رســـالة حقيقية 
تدخـــر لهـــا جـــل وقتهـــا، لتصـــارع األمراض 
الوراثيـــة. عملـــت وتعمل جاهدة مـــع فريقها 
الكتشـــاف الخارطة الجينية لســـكان اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، هـــي الطبيبـــة مريم مطر 
واحدة من أبـــرز العالمـــات اإلماراتيات وأهم 
مؤسســـي جمعية األمراض المتوارثة جينيا، 
الجمعيـــة التـــي تترأســـها بنفســـها لتقـــوم 
بنشـــر التوعية بين ســـكان بالدها من مخاطر 

األمراض الجينية.
شغلت مطر منصب وكيل في وزارة الصحة، 
لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الهام في 
تاريخ اإلمارات، وقامت من خالله بالمســـاهمة 
في إطالق مجموعة كبيـــرة من برامج الرعاية 
الصحية والمجتمعية في اإلمارات الشـــمالية، 
ليس هذا فقط، بل عملت على زيادة عدد مراكز 
الرعاية الصحية التي كانت تعّد 52 مركزا قبل 
استالمها المنصب، لتصبح في ما بعد حوالي 

97 مركزا تنتشر في مختلف مناطق الدولة.

تـــم تكليـــف مطـــر بالعديـــد مـــن المهام، 
فهي رئيســـة مجلـــس إدارة جمعيـــة اإلمارات 
لألمراض الجينية، ونائب رئيس مجلس إدارة 
دبي العطاء، وعضـــو مجلس إدارة في كل من 
صنـــدوق الـــزواج، وإدارة مؤسســـة األوقاف 
وشـــؤون القصر، ومؤسســـة دبي للمرأة. وما 
يؤهلهـــا لذلـــك جعبتهـــا المليئـــة بالعديد من 
الشهادات والمؤهالت العلمية العليا في الطب 
التـــي نالتها من كليات الطب فـــي كّل من دبي 
وبريطانيـــا وأميركا واليابان، فهي أول عربية 
تحصـــل على قبـــول باليابان فـــي اختصاص 

األمراض الجينية.

القيادة العلمية للمجتمع

نشـــأت مطر في بيت يســـوده الحب ودفء 
األبوة واألمومة، ورغـــم أن والديها ال يجيدان 
القراءة والكتابـــة لكنهما أصرا على أن تحمل 
ابنتهما رفقة إخوتها جميعا أعلى الشهادات، 
تعـــودت على مالحظات والدتهـــا فاطمة، فهي 
التـــي توقعت لهـــا التميز في يوم مـــا مقارنة 
ذلـــك بتميز االســـم الذي أعطتها إيـــاه، فكانت 
تؤكد لها أن هذا االســـم المبارك مريم، يحملها 
المســـؤولية التـــي تلزمهـــا بالتحلي بســـمو 

األخالق الخلقية والدينية.

جـــدة مريـــم ألمهـــا كانـــت مداوية 
شـــعبية، تقول عنهـــا ”عندمـــا توفيت 
جدتـــي، الكثيـــر مـــن النـــاس حضروا 
للتعزية وهـــم يبكون، فســـألت أمي من 
هـــؤالء؟ قالت لي جدتـــك كانت تداويهم، 
فقلـــت لهـــا إذا أصبحـــت طبيبـــة فهـــل 
ســـيحبني الناس مثلما أحبـــوا جدتي، 
فقالت: نعـــم، فزرعت الفكرة في رأســـي 
وظللـــت أثابـــر في الدراســـة ألكـــون من 

المتفوقين، والهدف أن أكون طبيبة“.
درست مطر بداية الطب في دبي، ومن 
ثم اختـــارت بريطانيا لتكملة الدراســـات 
إلـــى أميركا  اتجهـــت  وبعدهـــا  العليـــا، 
لمتابعـــة بعض البحوث العلمية، وختمت 
اختصاصهـــا في علم األمـــراض الوراثية 

الجينية في الشرق البعيد. 
كانت دراســـة الطب ليســـت بالشـــيء 
البســـيط بالنســـبة إليها، حيث إنها أثرت 
علـــى الجوانـــب االجتماعية فـــي حياتها، 
فعملها في هذا المجال اإلنساني تطلب منها 

الكثير من االلتزامات.
أسســـت الطبيبـــة اإلماراتيـــة جمعيتين 
أهليتيـــن غيـــر ربحيتيـــن تتولـــى إدارتهما 
بنفســـها، وهمـــا جمعية اإلمـــارات لمتالزمة 
داون، وجمعيـــة اإلمارات لألمراض الجينية، 
اللتان تقدمـــان الرعاية والخدمات لمجموعة 
كبيـــرة من العائالت من أكثر من 17 جنســـية 
فـــي دولـــة اإلمـــارات، وكان لهمـــا دور كبير 
بالتعاون مع بعض الـــوزارات، في الحصول 
علـــى إلزامية فحوصات مـــا قبل الزواج، كما 
اهتمت بإطـــالق عدد من البرامج االجتماعية 
وحمالت التوعية مثل حملة ”إماراتنا خالية 
(2012)، فضال عن تأسيسها  من الثالسيميا“ 
عدة مراكز للصحة الشاملة في الكليات العليا 

للتكنولوجيا، ونادي دبي للسيدات.
اختـــارت مطر في  - ”أرايبيـــان بزنـــس“ 
العـــام 2012 كأقوى امرأة إماراتية في العلوم 
والبحـــوث، وقد وقـــع عليها أيضـــا اختيار 
الجامعـــة العربية كي تكون ســـفيرة النوايا 
الحســـنة للمـــرأة والطفـــل. وبســـبب عملها 
غيـــر العادي حصلـــت مطر علـــى العديد من 
التكريمـــات والجوائـــز ومن أهمهـــا جائزة 
الشيخ راشـــد للتفوق العلمي في كلية الطب. 
إضافـــة إلى جائـــزة أفضل مشـــروع صحي 
علـــى مســـتوى كليـــات التقنيـــة العليـــا في 
دولـــة اإلمارات، وجائـــزة برنامج دبي لألداء 
الحكومي المتميز عـــن فئة الموظف المتميز 
فـــي دائرة الصحـــة والخدمـــات الطبية، كما 
حصلـــت مريم على جائـــزة برنامج محمد بن 
راشـــد إلعداد القادة عن فئة ”أفضل مشـــروع 

مجتمعي“.
وكانـــت مجلـــة العلـــوم اإلســـالمية التي 
تصـــدر في المملكـــة المتحدة، ويشـــارك في 
تحريرهـــا العالـــم المصري الدكتـــور فاروق 
البـــاز، أعلنت اعتماد اســـم مطر فـــي قائمة 
تضم 20 امرأة عالمة مســـلمة أكثر تأثيرا في 

المجتمع الدولي.
عمل مطر المستمر والناجح جعلها تحتل 
ولمدة سنتين متواليتين المرتبة الرابعة في 
الوطن العربي ضمن أنشـــط الباحثين، وهي 
منذ بدأت مشوار الطب واألبحاث ال تزال تنفذ 
وتتابع البرامج الوقائية وبشكل تطوعي في 
المجتمـــع اإلماراتـــي رغم انشـــغالها الدائم 
باألبحـــاث وعملها الرســـمي في مؤسســـات 

الدولة.

تقول مطر ”كل لقـــب أو منصب أنظر إليه 
على أنه واجهة اجتماعية يحملني مسؤولية 
ويثقل كاهلي أكثر فأكثـــر، ويدفعني إلى بذل 
المزيد من الجهد والعطاء، ويســـعدني كثيرا 
تقدير وثقـــة حكومتنا الواعية، ألن أهم تكريم 
يشـــعر به الشـــخص ذلك الذي يناله من بلده 
األم، وعلى الجانب اآلخر يبقى شعور اإلنسان 
بالعطـــاء وخدمة النـــاس أهم عنـــدي من كل 

األلقاب“.

الثقة بالطبيب العربي

مطر تـــرى أن وطنها اإلمـــارات من الدول 
التي ال تفرق فـــي نظرتها بين الرجل والمرأة 
في جميع المجاالت، ومن أهم نجاحات الدولة 
هو النظر إلى الفرد من خالل إمكاناته الفردية 
وتميزه، ومدى النفع الذي سيقدمه للمجتمع، 
وهو التحدي الـــذي قبلته المـــرأة اإلماراتية 
لتثبت وتعبر عن ذاتها، وتساند أخاها الرجل 

لرفعة وتطور الوطن.
هناك نظرة سائدة في عالمنا العربي حول 
أفضلية الطبيـــب الغربي على نظيره العربي، 
وســـببها حســـب رأي مطر هو الثقة بالنفس، 
من الطبيـــب العربي ذاته وليس ثقة المريض 
بـــه، تقول عن ذلـــك ”نحن كأطبـــاء إماراتيين 
وعـــرب ال بد أن نكون واثقين من أنفســـنا من 
خـــالل عملنا المســـتمر والمتقـــدم وأن نكون 
دائما علـــى تواصل مع كل جديـــد في العالم، 
وعلينـــا أن نبيـــن للمريـــض المعلومات التي 
يحتاجها، وهذا نوع من الثقة يؤكد بأن لدينا 
علمـــا ومعرفة ويجب أو نوصله إلى المريض 

بلغـــة بســـيطة يفهمهـــا، ال 
بـــد أن نوجـــد الثقة فـــي المجتمـــع من خالل 
العالج الذي نعطيه للناس، ومن خالل العالقة 

والحوار اللذين نبنيهما مع المريض“.
مطر تعتقـــد أن العالج ال يختلف من دولة 
إلـــى دولة، لكـــن هنـــاك اختالفا فـــي النظام، 
وتعتـــرف بـــأن النظـــام الطبـــي الموجود في 
الـــدول الغربية هو نظام متكامـــل مبني على 
تجارب وأخطاء وقد أخذ ســـنين لبنائه، وهي 
ال ترى أّي مضرة من االستفادة من هذا النظام، 
ولكن بشـــكل متأن حتى تتسنى للقيمين عليه 
االســـتفادة من األخطاء والتجارب في مجتمع 
مختلف له عـــادات وتقاليد وقوانين وأمراض 
مختلفة عن تلك الموجودة في الدول الغربية، 
كما يجب التحلي بالصبر، كما تقول مطر، على 
النظـــام الطبي الموجود فـــي بالدنا العربية، 
وأن هذه المرحلة التي نعيشـــها فيها عدم ثقة 
بين المجتمـــع والنظام الصحي، وهي مرحلة 
صحية فـــي أي نظام طبي، والنـــاس ال بد أن 
يســـتوعبوها، وتضيف مريم ”يمكن أن يقول 
المنتقـــدون هل نحن حقل تجـــارب؟ واإلجابة 
هي ال، لكـــن هذا ما حدث فـــي العالم المتقدم 
سواء في أميركا أو بريطانيا إذ مرتا بمراحل 
نحـــن اليوم نمّر بها، ال بـــد من أن يكون لدينا 
صبر، ليس هناك طبيب يريد أن يضر مريضه، 
لكن يجب أن يضمن النظام أن يعالج الطبيب 

مريضه بأقل قدر من األعراض الجانبية“.
تشـــدد مطر دائمـــا في لقاءاتها الرســـمية 
علـــى أهميـــة متابعـــة المؤتمـــرات الطبيـــة 
العالميـــة، واحترام النــــاس الذين عندهم علم 
ومعرفة أكثر منا، ألننا مهما وصلنا من العلم 
نجــــد أن آخرين عندهــــم معلومات بنيت على 

خبــــرة طويلة، وعندما نحصل على معلومات 
وخبــــرات جديدة من مستشــــارين كبار 
ونتعلــــم منهــــم، ســــنصل إلــــى النظام 
الصحــــي الصحيــــح المتكامــــل الــــذي 
يحمي الطبيب والمريض، والذي ينبني 

على أسس قوية ومدة زمنية كافية.

ثروة غير البترول

وتــــروي مطــــر كيف أنهــــا ومن خالل 
نشــــاطاتها التوعوية لمرض الثالسيميا، 
حظيت بلقاء وزير التعليم العالي الشــــيخ 
نهيــــان بن مبارك وأطلعتــــه على جهودها. 
تقــــول ”اســــتعرت مــــن قناعتــــي بإمكانية 
القضــــاء علــــى الثالســــيميا جرأة ســــردت 
لســــموه بواســــطتها كل خطوة قمت بها في 
هذا المشروع، وعند صمتي سألني عن طلبي 
من خالل هذا الســــرد، فأخبرتــــه أني بحاجة 
إلى مليونين وســــبعمئة ألف درهم، فوضحت 
لــــه أهمية تأســــيس مختبر لفحــــص وتوعية 
الناس به دون مقابل، ولم تمر عشرة أيام على 
اللقاء وإذ بي أخبر بمكالمة هاتفية من مكتبه 
بوجود شــــيك بالمبلغ باســــمي، والثقة التي 
منحنــــي إياها هذا الشــــخص الكريم الحكيم 
جعلتني أكون من بين 20 عالمة مسلمة األكثر 
تأثيرا دوليا، وهذا يثبــــت ما أنعم الله علينا 
بنعمة غير البترول، أال وهي القادة الحكماء، 
وبفضــــل الله والجهــــود المعنية فــــي وزارة 
الصحــــة وجهود معالي الشــــيخ نهيان صدر 

قانون إلزام (الفحص قبل الزواج)“.
حلم اإلماراتيــــة مريم مطر هو البلوغ إلى 
أعلــــى القمة فــــي مجال العلــــم، حلمها الكبير 
تتشــــاطره مــــع الكثير من العلمــــاء، وهو نيل 
أرفع جائزة في عالم الطب وهي نوبل للعلوم، 
حلــــم قد يراه البعض بعيــــدا عن امرأة عربية 
كرســــت كل وقتها وعلمها لخدمــــة المجتمع، 
لكــــن مريم مطر على قناعة أنــــه قريب وكل ما 
تقوم به بشــــكل يومــــي يقربها من هذا الهدف 
السامي، وتؤكد في معظم لقاءاتها الصحافية 
أنهــــا ســــتحرز نوبــــل للعلوم ومــــا زال قلبها 

ينبض والروح مملوءة بالعزيمة.

طبيبة إماراتية تحارب األمراض الوراثية الجينية
مريم مطر

تسعى لتكون أول امرأة عربية تحصل على نوبل للطب

والدا مريم مطر ال يجيدان القراءة والكتابة لكنهما أصرا على أن تحمل ابنتهما رفقة إخوتها جميعا أعلى الشهادات، أما جدتها ألمها فقد كانت مداوية شعبية، تقول عنها {عندما توفيت وجوه
جدتي، الكثير من الناس حضروا للتعزية وهم يبكون، فسألت أمي من هؤالء؟ قالت لي: جدتك كانت تداويهم}.

الطبيبة اإلماراتية تقوم بإدارة 
جمعيتين أهليتين غير ربحيتين 

أسستهما بنفسها، وهما جمعية 
اإلمارات لمتالزمة داون، وجمعية 
اإلمارات لألمراض الجينية، اللتان 

تقدمان الرعاية والخدمات لمجموعة 
كبيرة من العائالت من أكثر من ١٧ 

جنسية في دولة اإلمارات

مطر تروي كيف أنها ومن خالل 
نشاطاتها التوعوية لمرض الثالسيميا، 

حظيت بلقاء وزير التعليم العالي 
اإلماراتي الشيخ نهيان بن مبارك، 

حينها، وأطلعته على جهودها. تقول 
{عند صمتي سألني عن طلبي من خالل 

هذا السرد، فأخبرته أني بحاجة إلى 
مليونين وسبعمئة ألف درهم، فوضحت 

له أهمية تأسيس مختبر لفحص 
وتوعية الناس به من دون مقابل، ولم 
تمر عشرة أيام على اللقاء وإذ بي أخبر 

بمكالمة هاتفية من مكتبه بوجود 
شيك بالمبلغ باسمي}

شهد خالد

[ مطر ترى أن وطنها دولة اإلمارات، ال تفّرق في نظرتها بين الرجل والمرأة في جميع المجاالت، فمن أهم نجاحات الدولة هو 
النظر إلى المواطن من خالل إمكاناته الفردية وتميزه، ومدى النفع الذي سيقدمه للمجتمع.
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[ ”أرايبيـــان بزنـــس“ تختار مطر كأقوى امرأة إماراتية في العلوم والبحوث، وقد وقـــع اختيار الجامعة العربية عليها كي تكون 
سفيرة النوايا الحسنة للمرأة والطفل. وبسبب عملها غير العادي حصلت مطر على العديد من التكريمات والجوائز.



أحمد مروان
 

} القاهــرة - يحيلنا عنوان رواية “إيرويكا“ 
لكوزماس بوليتيس، إلى سيمفونية بيتهوفن 
الشــــهيرة، كمــــا يحيلنــــا أيضــــا إلــــى معنى 
البطولة كما ســــيتضح ضمن صفحات العمل 
الروائي، وهذا يتجلى أيضا في اختيار لوحة 
الغالف التي تعكس التمازج بين الموســــيقى 

واألسطورة والفلسفة أيضا.

اصطدام حتمي

تعتبــــر رواية ”إيرويكا“ من أشــــهر وأبرز 
أعمال الكاتب اليونانــــي كوزماس بوليتيس، 
وهــــي من أشــــهر وأهــــم الروايات فــــي األدب 
اليونانــــي الحديــــث، التي يقدمهــــا  ألول مرة 
للقــــارئ العربي المترجم خالــــد رؤوف، الذي 
يتضــــح ما بذله مــــن جهد في تقديــــم ترجمة 
رشيقة، وبأســــلوب جذاب للقارئ العربي، أنه 
حريــــص على المعنى الذي ال ُيغيب أســــلوب 

الكاتب الخاص.
اعتبر نقاد هــــذا العمل الروائــــي أن بناء 
روايــــة ”إيرويكا“ يعد من أروع ما قد نجد في 
الروايــــة اليونانية، وقد نشــــرت هذه الرواية 
فــــي النصــــف األول مــــن القــــرن الماضي في 
عامــــي 1937 و1938، وتعد أبرز وأقوى نموذج 

حداثي وربما سوريالي في األدب 
اليوناني الحديث.

وتــــدور أحداثها فــــي القرن 
التاســــع عشــــر، وتحكــــي عــــن 
صحبة مــــن األوالد في مرحلة 
ما قبــــل المراهقة، عن أفعالهم 
وأفكارهــــم ومشــــاعرهم التي 
تصل إلــــى حــــد التراجيدية، 
لمعنــــى  اكتشــــافهم  وكذلــــك 
البطولة والحــــب، فالحب ال 
فترة  بانتهــــاء  هنــــا  ينتهي 
الطفولة فحسب، بل بانتهاء 
الحيــــاة نفســــها، والكاتب 
من خــــالل مجموعة األوالد 

يقدم بعــــض المواقف التي من خاللها 
تصطدم المثالية بالواقعية. سن الطفولة بسن 
أو مرحلة الرجولة دون أن يجبر المتلقي على 

أن يدخل في حيــــرة التقرير أيهما األفضل أو 
أيهما أكثر أصالة؛ حيث ال يمكن بأي حال من 
األحوال أن تتم مقارنة موضوعية بين مرحلة 
الطفولــــة ومرحلة النضج. فكلتــــا المرحلتين 

ليس لدينا خيار سوى أن نعبرهما.
الفلســــفي  بالمعنــــى  الكاتــــب  ويحتفــــي 
الختيــــاره مرحلة مبكــــرة من عمر اإلنســــان، 
مــــع التأكيد على أن الواقــــع الحقيقي فيه من 
الخفة والثقل ما يجعل اإلنســــان يقف ساخرا 
مــــن كل هذه الحياة، وهو بهذه النظرة يذكرنا 
لمواطنه الكاتــــب نيكوس  بروايــــة “زوربــــا“ 
كزانتزاكيــــس؛ مــــع االختــــالف بيــــن عالمــــي 

الروايتين.

الرومانسية والقسوة

أن روح اإلنســــان  يرى صاحب “إيرويكا“ 
لها من القوة التي تســــتطيع بها أن تســــتقبل 
أجمــــل األفكار وأكثرها روعــــة واكتماال، فثمة 
حقيقــــة ربمــــا ال تكــــون واقعية 

وربما العكس أحيانا.
فــــي مقدمتــــه للعمــــل يصف 
خالــــد رؤوف الرواية  المترجــــم 
بقوله “فــــي هذه الرواية يتخلص 
الكاتب مــــن الكثير من الُعقد التي 
ربمــــا تكّبل فن الرواية أو الســــرد 
الروائــــي مثــــل الحبكــــة وأشــــكال 
أخــــرى، إال أنــــه اســــتعان بشــــكل 
الملحمي  هوميــــروس  بنمــــوذج  ما 
وشــــعرية كفافيــــس في مــــزج فريد 
مــــن نوعــــه، أي أنه أضفــــى من روح 
الملحمية والشــــعرية مستخدما لغته 
كأداة طيعة لتخــــدم كل ما يبتغيه من 
إســــقاطات وتورية بل والغمــــوض في بعض 

األحيان“.

وأضـــاف ”كل هذا –كما ســـوف يكتشـــف 
القارئ- أعطى العمل المزيد من الرومانســـية 
والواقعية والقســـوة، خلف قصة بسيطة نجد 
إليـــاذة هوميـــروس أو بشـــكل أدق خالصـــة 
األســـطورة التراجيديـــة، والتي ربما يشـــير 
إليهـــا عنوان الرواية في حد ذاته، بينما خلف 
األبطـــال تقف ظالل الشـــخوص األســـطورية، 
أخيليـــاس، باتروكلـــوس، وهيليـــن وأبطـــال 

هوميريين آخرين“.
ونذكر أن كوزمـــاس بوليتيس بدأ الكتابة 
في سن متأخرة نســـبيا. فقد ولد في 6 مارس 
عـــام 1888 وتوفـــي في 23 فبرايـــر 1974، وبدأ 
الكتابة عام 1930. عمل مصرفيا ورئيســـا ألحد 
البنـــوك في اليونان، أي أنـــه أمضى جزءا من 
حياته بعيـــدا عن الكتابة؛ لكنه كان شـــخصا 
وكاتبـــا متميزا وهذا يتضح من مجمل أعماله 
ومـــن حياتـــه الثريـــة بالتجارب، لكن نشـــأته 

وحياتـــه وعمله كانت أســـبابا فـــي أنه عاش 
فـــي أكثر من مدينة وأكثر مـــن بلد، وهو األمر 
ـــع من مداركه وثقافته، فقد كان يجيد  الذي وسَّ
عدة لغات ويقـــرأ ويكتب بها، حتى أنه مارس 
الترجمـــة فـــي فتـــرة عصيبة مـــن حياته بعد 
وفـــاة ابنته وتركه لعمله كرئيس ألحد البنوك، 
اب كبار عـــن اإلنكليزية  واألهم أنـــه ترجم لكتَّ

والفرنسية واإليطالية.
الطابع الكوزموبوليتاني يظهر في الكثير 
من أعمال بوليتيس، وال ســـيما في أهم عملين 
لـــه أحدهما هذه الرواية “إيرويكا“ واآلخر هو 
”في خادزيفرانجو“ وهي ضاحية شـــعبية في 
أزمير الكوزموبوليتانيـــة في عام 1902، حيث 
كان يغلب عليهـــا الطابع اليوناني، واألهم أن 
أحـــداث الرواية تتم في مدينة خيالية، إال أنها 
تشـــبه مدنا كثيرة عاش فيهـــا الكاتب، وكذلك 

األماكن كلها في هذا العمل.

على جائزة  وقد حازت روايتـــه ”إيرويكا“ 
الدولـــة لآلداب في عـــام 1938 وجائزة الرواية 
فـــي عـــام 1939. وتـــم تحويلهـــا إلـــى فيلـــم 
سينمائي أخرجه المخرج اليوناني ميخاليس 
كاكويانيـــس، وهـــو مخـــرج الفيلـــم ”زوربـــا 
اليوناني“ واســـتعان في الفيلـــم بممثلين من 
جنســـيات مختلفة. والجديـــر بالذكر أيضا أن 
لمؤلفها كوزماس بوليتيس  رواية “إيرويـــكا“ 

صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

} بيروت - بعد ستة أشهر من رحيل األديبة 
اللبنانيـــة إميلي نصراللـــه أطلت روحها في 
مســـقط رأســـها بقرية الكفير جنـــوب لبنان، 
لتشـــهد تحقـــق حلـــم طالمـــا راود المبدعة 
الراحلـــة، بتحويل منزل طفولتهـــا إلى مزار 

ثقافي وملتقى للكتاب واألدباء.
وجاء افتتاح ”بيت طيور أيلول“، المبني 
منذ حوالي مئة سنة من التراب والطين على 
الطـــراز اللبنانـــي، ليخلد ذكـــرى ”أم الرواية 

اللبنانية“ كما يصفها النقاد.
البيـــت المحاط بطبيعـــة خالبة ترعرعت 
فيه نصرالله في كنـــف جدتها روجينا، التي 
تركت لهـــا الكاتبة إهداء في كتابها ”المكان“ 
الصـــادر أخيـــرا عن دار قنبـــز، والذي تزامن 

صدوره مع افتتاح البيت.
فـــي هذا البيت الواقع قبالة جبل الشـــيخ 
الشـــامخ الذي كان حاضرا في أدب نصرالله 
واستوحت منه الكثير من صالبتها وتعلقها 
بـــاألرض والكتابـــة عـــن الوطـــن واالنتمـــاء 
المنحدرة  والهجرة، درست الطفلة الصغيرة 
مـــن عائلة اختارت الهجـــرة طريقا للخالص، 
ومن ثم أصبحت طفولتها وأمكنتها والهجرة 
أفـــكارا أدبيـــة عالجتها إميلي فـــي رواياتها 

وقصصها ونقلتها إلى قرائها وإلى العالم.

عندمـــا يصـــل الزائـــر إلـــى البيـــت بعد 
طريـــق طويل يدوم حوالي ســـاعتين ونصف 
الســـاعة مـــن بيـــروت، يشـــعر كأنـــه يعرف 
البيت جيدا، خصوصا إذا ســـبق له وأن قرأ 
روايات إميلي، يشـــعر أن في كل زاوايا غرفه 
الضيقة التي تـــزدان اليوم بصور إميلي منذ 
طفولتهـــا حتى مماتهـــا، حكايات عن األرض
 والحب والبســـاطة ولبنان والـــزرع والزيت 

والزيتون.

وفـــي البيت يـــزّودك العاملـــون بخارطة 
ألبـــرز محطات إميلي في القريـــة، وهي المّد 
(أرضية تحت البيت تستخدم مخزنا للمؤونة 
أو زريبـــة للحيوانات)، النافـــذة، المصطبة، 
الكنيســـة، مدرســـة البنات التي درست فيها، 
دزينة الســـتة (ســـطح الكنيســـة حيث كانت 
تدق الجرس دزينة أي 12 مرة من أجل صالة 
العصـــر، وهي مهمة تـــوكل للرجـــال عادة)، 

الخشـــخاش (المقابر). هناك أيضا 
”صخرة القرقار“ العالية األكثر قربا 
من جبل الشيخ حيث كانت تجلس 
إميلـــي وتتأمل الطبيعـــة الخالبة 
التي ال يمكن ألحد أن يســـكن فيها 
من دون التأثر بها لناحية اإلبداع 

أو التنسك.
أمـــا المحطة األخيـــرة فهي 
ساحة الســـوق. وفي كل محطة 
وضـــع تعريف بالمـــكان ونص 
كتبته إميلي بنفسها مأخوذ من 

مذكراتها في كتاب ”المكان“.
ابنتهـــا  قالـــت  ومثلمـــا 
فـــي  واألســـتاذة  المعماريـــة 

الجامعة األميركية في بيروت هذا البيت 
الحميم الصغير ”أرادت إميلي قبل وفاتها أن 
ُيرّمم ويفتتح للعامة كملتقى ثقافي مخصص 
لإلقامـــات الفنيـــة واألدبيـــة ولمـــن يريدون 
البحث والعمل والكتابـــة حول ثيمة الهجرة 

التي شغلت إميلي“. 
إذن هذا الصرح الثقافـــي هو مبادرة من 
نصراللـــه قبل رحيلهـــا، أي مبـــادرة خاصة 
بدأتها بنفســـها قبل وفاتهـــا، وتولت ابنتها 
مهـــى ترميـــم البيـــت وحافظـــت علـــى روح 
البســـاطة والحياة القرويـــة التي يمتاز بها، 
من دون أن تمس أو تشوه أي عنصر معماري 

أو جمالي فيه.
اختـــار أوالد الكاتبة وعلى رأســـهم مهى 
التي اهتمـــت بترميم البيت بعدما اشـــترته 
إميلي من الورثاء ودار قنبز التي تولت أيضا 
فكرة تنفيذ وإخـــراج كتابها األخير ”المكان“ 
أن ُيحتفى بإميلـــي نصرالله وكتابها وبيتها 
في ســـبتمبر نظرا إلى رمزية هذا الشهر في 

حيـــاة الكاتبة وأدبها. فأهم كتبها هو ”طيور 
الذي يعالـــج قضايا الهجـــرة، وفي  أيلـــول“ 
أيلـــول يعـــود المهاجرون إلـــى بلدانهم بعد 

االصطياف في لبنان.
جمعية  وتتولى إدارة ”بيت طيور أيلول“ 
تحمل االسم ذاته، وسيضم الحقا مكتبة عامة 

مفتوحة طوال السنة.
وقالت أمال أبوعسلي وهي صديقة إميلي 
نصراللـــه منـــذ الطفولـــة خـــالل االفتتاح 
”إميلـــي كانت امـــرأة محبة 
وكريمـــة ومجبولـــة بهـــذه 
األرض، نحـــن نفتخـــر بهـــا 
ونتباهى بأن قريتنا أخرجت 

أديبة عالمية“.
وأضافـــت ”خطوة تحويل 
البيـــت الـــذي تربـــت فيه في 
كنف بيت جدها ألمها، هو مهم 
لذكراهـــا ولنا كأهالي المنطقة. 
سيصبح معلما سياحيا وثقافيا 
يحرك المنطقة ويجذب الســـياح 

والمثقفين لزيارتها“.
وســـبق افتتاح البيت إطالق 
فـــي الجامعـــة  كتـــاب ”المـــكان“ 
األميركية مع اإلعالن عن صدور طابع بريدي 
يحمل صورة إميلي نصرالله بريشـــة الفنان 

جان مشعالني.
علـــى  نثـــرت  أصليـــة  مخطوطـــة  ومـــن 
صفحاتهـــا إميلـــي نصراللـــه مـــا اختزنتـــه 
ذاكرتها من عوالم الطفولة في قريتها الكفير 
وضمـــت الكاتبة بين  تشـــكل كتاب ”المكان“ 
دفتيه وللمرة األولى ســـيرتها الذاتية، فكانت 
هـــي، بقلمها الشـــفاف، تـــروي ِســـير أفراد 

عائلتها وتشق خطوط هجراتهم.
وقالت الناشـــرة ناديـــن توما ”هذا العمل 
كان هدية بالنسبة إلى دارنا عندما طلبت منا 
مهى ابنة إميلي أن ننفذه ونتولى رؤيته. وقد 
استمر العمل عليه ثالثة أشهر بشكل مكثف، 
قبيل رحيل الكاتبة ألنها كانت تريد أن يطبع 

وتراه قبل الرحيل، وهكذا حصل“.
ونذكر أن إميلـــي نصرالله توفيت في 13 

مارس الماضي عن عمر ناهز 87 عاما.
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أختير األديب الفلســـطيني محمود شقير، ضمن قائمة الشرف ألفضل مئة كاتب لليافعني في ثقافة

العالم، وذلك تقديرا لكتاباته وأعماله اإلبداعية في أدب األطفال.

صدر عن دار {أروقة} في القاهرة للشــــاعر والكاتب اليمني علوان مهدي الجيالني، كتاب بحثي 

{بنو حشيبر؛ إرث العلم وبذخ الوالية}. جديد موسوم بـ
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إميلي نصر الله استلهمت 

من طفولتها في بيت 

جدها وبيئة قريتها لتكتب 

عواملها األدبية الساحرة

األدب التونسي في البرامج املدرسيةحلم إميلي نصرالله يتحقق بعد ٦ أشهر من رحيلها

} حال حصول تونس على استقاللها 
عام 1956، شرع النظام التونسي الجديد 
بزعامة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 
في رسم صورة لما ُسّمي في ذلك الوقت 

بـ“الشخصية التونسية“. ولتجسيد 
هذه الشخصية في الواقع السياسي 

واالجتماعي والثقافي، تّمت إعادة 
االعتبار لرموز الثقافة التونسية في 
العصور القديمة والحديثة من أمثال 

ابن رشيق القيرواني وابن خلدون وأبي 
القاسم الشابي والطاهر الحداد وسعيد 

أبي بكر وزين العابدين السنوسي 
وجماعة ”تحت السور“ الذين كانوا اول 

من وضع األسس األولى لكتابة القصة 
الحديثة تحت تأثير األدب الفرنسي 
بصفة خاصة إذ أنهم كانوا مغرمين 

بقصص موباسان وبروسبير ميريمي 
وبروايات بالزاك وفلوبير… وفي البرامج 

المدرسية، أدرجت نصوص هؤالء 
الرموز، وُسّميت مؤسسات ثقافية مهمة 
بأسمائهم، وبعثت جوائز أدبية احتفاء 

بهم. في اآلن نفسه، وضعت كتب محمود 
المسعدي الذي كان آنذاك وزيرا للتربية 

والتعليم ضمن الكتب المعتمدة في 
امتحان البكالوريا.

ولم يكتف النظام التونسي الجديد 
بذلك، بل خصص صفحات الملحق 

الناطقة باسم  الثقافي لجريدة ”العمل“ 
الحزب الحاكم ألدب الطليعة، سامحا 

بنشر نصوص وقصائد لشبان لم يكونوا 
يترددون في انتقاد سياسته في جميع 
المجالت. ولم ينقطع الملحق المذكور 

عن الصدور إّال بعد أن خرج الطلبة إلى 
الشوارع في شهر يونيو 1967 للتظاهر 

ضد سياسة النظام تجاه القضايا 
العربية، وتجاه القضية الفلسطينية 

بصفة خاصة، وبرزت للوجود حركات 
يسارية مناهضة له.

وفي مطلع السبعينات من القرن 
الماضي، عّين الراحل محمد مزالي وزيرا 

للتربية والتعليم لينشغل منذ البداية 
بتعميق مفهوم“ الشخصية التونسية“ من 
خالل مجلة ”الفكر“ التي كان يشرف عليها 
منذ نهاية الخمسينات، جاعال منها منبرا 

لكل من يبدي استعدادا فكريا وثقافيا 
وسياسيا للدفاع عنها، وتوطيد دعائمها 
وأسسها. باإلضافة إلى ذلك، ُسمح ألول 

مرة بتدريس أعمال قصصية وشعرية في 
المدارس. وبفضل ذلك، تعّرف التالميذ 

التونسيون على كّتاب وشعراء أحياء من 
أمثال محمد العروسي المطوي ومصطفى 

الفارسي والميداني بن صالح وحسن نصر 
والبشير خريف ومحمد صالح الجابري 

وآخرين.
وال تزال أعمال هؤالء ُمْدرجة في 

البرامج المدرسية. لكأن الزمن توّقف 
عندها، وعندهم فلم يتغير أبدا، ولم يشهد 
ظهور أدباء وشعراء ونقاد أبدعوا أعماال 

مهمة ال على مستوى األدب التونسي 
فحسب، بل على مستوى األدب العربي 

بصفة عامة. وال يزال الحفيد يتقّدم 
المتحان شهادة البكالوريا بنفس كتب 

محمود المسعدي تماما مثلما كان حال 
جده قبل خمسين أو أربعين سنة. وهو 
أمر ُمخجل ومعيب للغاية إذ أنه يوحي 

بأن تونس بلد عقيم وفقير على المستوى 
األدبي والفكري والفني. ولو كانت األعمال 

األدبية المدرجة في البرامج الدراسية 
تتمتع بأهمية كبيرة شكال ومضمونا 

لهان األمر. إال أن البعض منها تشكو من 
إخالالت كثيرة، لغوية وأسلوبية وغيرها. 

كما أن الزمن تجاوزها على جميع األصعدة 
بحيث لم تعد تثير اهتمام وفضول األجيال 

الشابة التي تعيش ثورة االتصاالت 
والمعلومات. وهي ثورة هائلة لم يسبق 

لها مثيل في التاريخ البشري.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

[ مجموعة من الصبيان يكتشفون معنى البطولة والحب  [ كوزماس بوليتيس من مدير بنك إلى أشهر كتاب اليونان
يحفــــــل األدب اليوناني بالكثير مــــــن التجارب الهامة التي تركت بصمتها في املدونة األدبية 
العاملية، ولعل ما مييز أغلب الكتاب والشعراء اليونانيني ذاك النفس امللحمي الذي تواصل 
صداه منذ قصائد هوميروس إلى كتابات نيكوس كزانتزاكيس ويانيس ريتسوس وغيرهم 
ــــــرع اليونانيون في حتويل أكثر األشــــــياء عادية إلى  ــــــر من التجــــــارب الهامة، حيث ب الكثي

منحوتات بشرية من حلم ودم ال تهرم بالتقادم.

الكاتـــب يتخلـــص مـــن الكثير من 

ـــل فن الرواية 
ّ
قـــد التي ربما تكب

ُ
الع

أو الســـرد الروائـــي مثـــل الحبكـــة 

وأشكال أخرى

 ◄

الرواية تحكي عـــن أوالد في مرحلة 

مـــا قبـــل المراهقة، وعـــن أفعالهم 

وأفكارهم ومشـــاعرهم التي تصل 

حد التراجيدية

 ◄

{إيرويكا} تمزج فلسفة هوميروس بشعرية كفافيس وكزانتزاكيس

المراهقة والقفز إلى الرجولة



زكي الصدير
 

} صدر مؤخرا عن دار مسعى الكندية بالتعاون 
مع الجمعيـــة العمانية للكتـــاب واألدباء كتاب 
”رســـالة إلى الله“، من تأليف المسرحي محمد 
خلفـــان، مشـــتمال علـــى أربع مســـرحيات هي 
”رســـالة إلى الله“، و“قرن الجارية“، و“السيل“، 

و“طبق“.
تحكي مســـرحية ”رســـالة إلـــى الله“ قصة 
صـــراع عميـــق مـــن أجـــل النجـــاة لمجموعة 
مـــن المهاجرين غيـــر الشـــرعيين الفارين من 
دولتهم المنكوبة بالحـــرب والثورات، وهم من 
أطيـــاف مجتمعية مختلفة ينقلـــب بهم القارب 
فيتصارعـــون، ويتحّول القـــارب المقلوب إلى 
عالم تتقاسمه االحتماالت والمكائد والتحالفات 

السرية والمعلنة.
حكايـــة  وتســـتلهم مســـرحية ”الجاريـــة“ 
شـــعبية متداولة فـــي والية ســـمائل عن قصة 

غزالة وكفاحها ضد الظلم والســـلطة 
أخيهـــا  فـــي  المتمثلـــة  الذكوريـــة 
غزيل والســـبع قائد التنظيم وقائد 
الحملة علـــى قريتها وقاتل زوجها 

والساعي إلى جسدها.
مســـرحية  تحكـــي  بينمـــا 
”الســـيل“ صراع أهـــل القرية في 
ظل شيخوخة قائدها الذي يشيخ 
مبكـــرا بســـبب فقـــده البنه في 
حادثة السيل فيربي عوضا عنه 
طفال يصل إلى القرية في طشت 
في الحادثة نفســـها ويســـميه 

أهل القرية ابن السيل.
”طبـــق“  مســـرحية  وفـــي 

تتعرض مملكـــة للمجاعة وجفـــاف النهر 
الذي تعتمد عليه في حياتها وزراعتها فيخرج 
الملك إلى الشارع عارضا مجوهراته وأحجاره 
مقابل طبق من الطعـــام. يفيض النهر بعد ذلك 
االنقطـــاع وتعـــود الحياة إلـــى المملكة وتمتد 
الموائد أمام الملك لكنه ال يشـــبع إال إن أكل من 

ذلك الطبق الذي كان يأكل منه زمن المجاعة.

مرآة متشظية

يالحظ القارئ لمســـرحية ”قـــرن الجارية“ 
تدخـــل خلفـــان -ككاتـــب نـــص- فـــي الرؤية 
اقتراحـــات  مجموعـــة  ويوجـــه  اإلخراجيـــة، 
توضيحيـــة للمخـــرج المحتمل للنـــص. وفي 
هذا الشـــأن يرى خلفان بأن الكاتب المسرحي 

يجب أال يتدخل فـــي عمل المخرج، وإنما يقدم 
له مجموعة من اإلرشادات المسرحية يرى أنه 
ربما قد يحتاجها، والمخرج له حرية االختيار 
ســـواء أكان اختيـــاره المحافظـــة على حرفية 
النص أو صنـــع قراءة خاصة بـــه منطلقة من 

النص.
يقول ”كتابتي لإلرشـــادات المســـرحية في 
الذي أخرجتـــه بعد ذلك  نص ’قـــرن الجاريـــة‘ 
فقد تســـاءلت الناقـــدة الدكتورة آمنـــة الربيع 
في كتابها النقـــدي ’جماليات التأليف الدرامي 
واإلخراج في تجارب مســـرحية عمانية (محمد 
الشـــنفري وبـــدر الحمدانـــي ومحمـــد خلفان 
نماذج)‘ عن ســـبب ذلك وذهبـــت إلى أني أكتب 
كتابـــة مشـــهدية ال نصيـــة وأشـــارت إلـــى أن 
الدراماتورجيـــا عملية حاضـــرة قبل اإلخراج. 
وأنـــا ال أدري إلى أي مـــدى طغى أحدهما على 
اآلخـــر (الكاتب، الدراماتـــورج، المخرج)، فأنا 
أســـعى دائما إلى أن أفصل بينهما محاوال أن 
يكـــون الكاتب الذي يكتب هـــو غير المخرج 
الـــذي يتصدى لإلخـــراج لكن 
يبدو لي أنهما التقيا في هذا 
النص، وقد تكون نقطة االلتقاء 
هذه هي الكتابة المشهدية التي 

تقصدها الناقدة آمنة الربيع“.
ال يفّرق خلفان بين فضاءات 
المســـرح العربـــي قبـــل الربيع 
وبعده، ولكنه يرى بأن االختالف 
الحقيقـــي يكمـــن فـــي هواجـــس 
اإلنسان العربي نفسه، فهواجسه 
قبـــل الربيـــع ليســـت هـــي ذاتها 
بعـــده. يقـــول ”ألن المســـرح مرآة 
اإلنســـان فبالضـــرورة أن تختلـــف 
المرآة باختالف اإلنســـان، فلو كان 
اإلنســـان مهشـــما فلن يكون نصيـــب مرآته إال 

التهشيم“.
ويضيف ”قبل الربيـــع بكثير وبعده بقليل 
كان للمسرح العربي همومه القريبة من بعضها 
البعض؛ لذلك كانت أغلب العروض المسرحية 
بعد الربيع العربي تبحث عن الحرية كما فعلت 
الشـــعوب، لكن مـــرت بالمنطقـــة العربية بعد 
الربيع تصدعات أخرى شظت المسرح العربي 
وقســـمته إلى عـــدة مســـارح رغم أنهـــا كانت 
موجودة سابقا حسب تقســـيمات معينة منها 
الجغرافيـــا مثال لكنها صـــارت موجودة اليوم 
حسب تخندقات سياسية ما كان ينبغي لها أن 
تكون، فالمســـرح ال يتبع السياسة، وليس ظال 

لها ألنه منار الحرية“.
عن وجود ممثليـــن عمانيين مقتدرين على 
مستوى النص الشعري الفصيح عالي المزاج 
واللغة، وإن كانـــت هنالك أزمة ممّثل في عمان 
يرى خلفان بـــأن عمان بلد ضارب في التاريخ، 
وبلد لـــه ثقلـــه الحضـــاري، ومســـاهماته في 
العربية على مر التاريخ فمثله -الكالم لخلفان- 
لن  يعجز عـــن تصدير أهل لغة ومجاز، فعمان 

والدة، والعربية العمانية إن صح التعبير نقية 
على المســـرح ال تخدش الســـمع وال ترهقه بل 

وتريحه بموسيقاها.

المسرح العماني

ال يرى الكاتب وجود أزمة ممثل مسرحي في 
عمان، يقول ”لو كان الحكم على الجوائز سنجد 
مجموعـــة من الممثليـــن العمانيين قد حصلوا 
على جوائز عربية في مهرجانات مختلفة منهم: 
عبدالله مرعي وعبدالحكيم الصالحي وإدريس 
النبهاني وعيسى الصبحي وميمونة البلوشية 
وسميرة الوهيبية. والمشكلة ليست في الممثل 
العمانـــي، بل في الظلم الواقع عليه في الخارج 
والداخـــل، فهو مارد محبوس فـــي قمقم يمتلك 
طاقة جبارة تكمن مشـــكلتها الوحيدة في شكل 
االشتغال الحقيقي عليها والتسويق لها، كل ما 
تحتاجه الطاقات التمثيلية العمانية نحات واع 
بالقيمـــة الفنية للممثل الـــذي أمامه ليخرج لنا 
الممثل المسرحي العماني في صورته البهية“.
ويتابع ”لقد حضرت العديد من المهرجانات 
العربيـــة وشـــاهدت طاقات مســـرحية جميلة، 
لكنـــي لن أظلـــم الطاقات المســـرحية العمانية 
وأقـــول إن تلـــك الطاقـــات التي رأيتهـــا تبتعد 

عنـــا كثيرا، بل قـــد نتفوق عليهـــا أحيانا رغم 
إيماني بأن المسألة نسبية وال تؤخذ بالعموم. 
ويبقى أن أقـــول إنه لو تهيأت للممثل العماني 
اإلمكانـــات التي تهيأت لغيـــره لكانت المقاربة 
أقـــرب ومع ذلك ما زال الممثـــل العماني يقاتل 
ليكسر صخرة سيزيف، وعموما لو تم إنصاف 

المسرح العماني ألنصف الممثل العماني“.
يرفض خلفان التحايل على ســـلطة الرقيب 
كما يفعل الكثير مـــن المخرجين حين يقدمون 
له نصا مشـــوها حتى يتجـــاوزوه، وفي الوقت 
نفسه يرفض أن يشاركه الرقيب كتابة النص أو 
إخراجه، ويتعامل معـــه كما ينبغي أن يكون ال 
كما هو كائن. يقول ”لماذا أشـــوه نصا من أجل 
عينـــه؟ ولماذا يخاف هذا الرقيب من المســـرح 
ومـــا المخيف فيه، قوتـــه؟ عليه أن يطمئن فهي 

قوة ناعمة غايتها التنوير“.
ويضيـــف فـــي الشـــأن نفســـه ”المســـرح 
للمســـرحيين، وال داعـــي أن يطـــل منـــه رأس 
الرقيـــب المعتمد على الظنيـــات، وال داعي أن 
يكون وكيال للمجتمعات والحكومات واألديان؛ 
ألنـــه بفعلـــه ذاك يغلـــق الضوء عن المســـرح، 
فيعيش المجتمع الذي هو جزء منه في العتمة. 
وفي األخير أتمنى أن يكون كل هذا الذي يحدث 
هو مجرد تدخالت فردية ستّمحي مع الزمان“.

محمد الحمامصي

} القاهرة - رأى الباحث حســـن حماد أستاذ 
الفلســـفة وعلـــم الجمال جامعـــة الزقازيق أن 
المفكـــر الجزائـــري محمد أركـــون اجتهد قدر 
اســـتطاعته لكـــن لم يصـــل بنا إلـــى فضاءات 
النقـــد التي نريدهـــا وهي النقـــد الجذري أو 
الراديكالـــي للتراث، بل كثيرا مـــا كان يتقنع، 
أي ال يتحـــدث بصراحـــة، ويهـــرب من بعض 
األمور مثـــال ال يتحدث بصـــورة واضحة عن 
عالقـــة الفكر الديني بالتشـــريع، ويتحدث عن 
الدغمائية الدينية كمـــا يتحدث عن الدغمائية 
العلمانيـــة، وهذا أمر خطر، حيث يقول إن في 
فرنســـا توجد دغمائية علمانيـــة مثلما توجد 
في الشرق دغمائية دينية إسالمية، وهذا غير 
صحيـــح، ألن فكرة الدغمائيـــة تقوم على فكرة 
امتـــالك الحقيقة، وال يوجـــد أي علماني يقول 
إنـــه يمتلك حقيقة مطلقـــة، العلماني يمكن أن 
يكون متشـــددا لكنه ال يكفـــر اآلخر لمجرد أنه 
غير علمانـــي. وهكذا فإن لديـــه بعض األمور 

التي تقلل من قيمة نقده للعقل الديني.
جـــاء ذلك في الندوة التـــي أقامتها مؤخرا 
حركـــة علمانيون بعنوان ”نقـــد العقل الديني 
عند محمد أركون“، والتي حاضر فيها الباحث 
حســـن حماد، وحلل فيها الكثيـــر من كتابات 
أركون في نقد العقل الديني، وقد انطلق من أن 
العالم العربي كله يشهد أزمة تتعلق بالدين أو 
المقـــدس أو الالهوتي، وقـــال ”إن أركون  كان 
أحد هـــؤالء الذين اهتموا بالديني ونقد العقل 
الدينـــي، كان المتفـــق عليه أن نعرض بشـــكل 

عام لفكر أركـــون، لكن كتاباته كثيرة ومتعددة 
وخصبة وصعبـــة، فليس كل ما كتب يمكن أن 
يتم استيعابه بســـهولة، مثال هو مختلف عن 
حسن حنفي الذي يكتب بأدبية وأسلوب أكثر 
بساطة. أركون أســـتاذ أكاديمي يكتب بطريقة 
أكاديمية، ويستخدم مصطلحات أقرب إلى فكر 
النخبة منها إلى فكر الجمهور المثقف العام“.
ولفت حماد إلى أنه اختار من أركون فكرة 
نقد العقل الديني أو الالهوتي أو اإلســـالمي، 
ألن معظم حديثه عن العقل اإلسالمي، وإن كان 
العقـــل الديني من حيـــث التكوين والبنية هو 
عقل واحد وخاصة فـــي الديانات اإلبراهيمية 
ألن الشـــجرة واحدة، وبحسب أركون نفسه أن 
العهد القديـــم أو التوراة واإلنجيل قد خضعا 
لعملية تفكيك ونقد شديدتين في الغرب، وإذا 
تحدثنـــا عـــن العقـــل المســـيحي أو اليهودي 
المســـألة تختلف عن العقل اإلســـالمي، الذي 
مازال يعاني من حالـــة من الجمود تؤدي إلى 
شلل ثقافي، وأركون يؤكد ذلك ويرى أن العقل 
الديني اإلســـالمي يحتاج إلى خلخلة من أجل 

الالحق بروح العصر.
وأشـــار حماد إلى أن نقد الفكر الديني هو 
نقد العقل الديني، فالمسألة مرتبطة ببعضها 
البعـــض ألن العقـــل ماثـــل وموجـــود في أي 
محاولـــة، حتى التيارات األصولية تســـتخدم 
العقل لكنها تســـتخدمه بشكل يقوم على فكرة 
المســـلمات، والمســـلمات هنا ليست رياضية 
لكنهـــا مســـلمات النصـــوص أو المســـلمات 
الدينية التـــي تلغي العقـــل أو توقفه أو يقف 
أمامها مشلوال. وأركون لم يقدم تحديدا علميا 

لمفهـــوم العقل وكيف نقول عقال إســـالميا أو 
يهوديا أو مســـيحيا أو غربيا أو شـــرقيا. في 
تصور حماد أنـــه تعامل مع تجليـــات العقل، 
ألن العقل يظهر من خالل تجلياته وإنتاجاته، 
فهو تحدث عن نقد العقل من خالل نقد المنتج 
اإلسالمي في سياق اإلنتاج العقلي والثقافي، 
ولذا فهو يقول إن موقفه من العقل اإلســـالمي 
ال يتوقـــف عنـــد األصولية الســـنية فحســـب، 
ولكنـــه يقـــول إن هناك أصوليـــات مختلفة أو 
أرثدوكســـيات متعددة، فهناك ”األرثدوكســـية 
منهمـــا  كل  وداخـــل  والشـــيعية“،  الســـنية 
توجـــد فروع، ونقـــده للعقل ينصـــب على كل 

األرثدوكسيات وعلم الكالم والفالسفة. 

إذن لنكن حذرين من فكـــرة نقد العقل ألنه 
ليـــس هناك مفهوم جاهز نســـتطيع من خالله 
القـــول إن هـــذا هـــو العقـــل اإلســـالمي، لكن 
بالتأكيد في تضاعيف وثنايا كتاباته نستطيع 
اســـتخراج كيف يفكـــر العقل الدينـــي، وهذا 
موجود فـــي كتب أركون وكتـــب كل من قاموا 
بنقـــد العقل الديني كالجابري وحســـن حنفي 

ونصر حامد أبوزيد.

وأضاف حماد ”الحقيقـــة المطلقة واحدة 
خاصة فـــي الديانات التوحيدية ومن ثم تنفي 
أي مطلقـــات أخرى، ال يوجـــد إال مطلق واحد، 
والعقل الديني يقوم على مبدأ منطقي أســـميه 
’إما أبيض أو أســـود، إما كفار أو مؤمنون، إما 
شـــيطان أو إنســـان، إما الجنة أو النار‘، هذه 
الثنائيات هي التي تشكل جوهر العقل الديني 
وتحكمه. العقل الديني عقل ماضوي يؤمن أن 
الماضـــي يمثل لحظة االنبثـــاق األول في هذا 
الوجود، وقد استخدم أركون مصطلحا ترجمه 
هاشـــم صالح بـ‘العقل المنبثق‘، والشارحون 
يقولون إنـــه العقل المتجدد أو الذي فيه تغير 
وليس جموديا. العقـــل الديني هو عقل قمعي 
ال يســـمح إطالقا بوجود هذا اآلخر المختلف، 
ويريد أن يرى كل البشـــر متشـــابهين، ربما لم 
يقـــل أركون هذا الـــكالم، لكنني هنا أوضح ما 
هو مســـتتر لكي نكمـــل رؤى بعضنا البعض، 
فأركون ليس مقدســـا هو مجـــرد مفكر مثلنا. 
العقل الديني قمعي يريد فرض مسلماته على 
الواقع واآلخر وهـــذا موجود في كل الديانات 
اإلبراهيمية الثالث، كل ديانة تعتبر أن نصها 
هـــو النص الوحيد الصحيح، وتنظر إلى نص 

اآلخر باعتباره نصا محرفا”.
ورأى أن أركـــون في نقـــده للثقافة وللعقل 
الديني استخدم مناهج كثيرة جدا، ولفهمه ال 
بد من فهم المناهج التي اعتمد عليها، هو يقول 
إنه سيقرأ التراث قراءة علمية ويقصد من ذلك 
أن التراث ال بـــد أن يخضع لمنهجيات العلوم 
الحديثـــة، العلوم اإلنســـانية مثـــل علم نفس 
المعرفة وعلـــم االجتماع المعرفي، ألنها علوم 

تتخذ الثقافة موضوعا لها ومن بينها الثقافة 
الدينية. ويســـتخدم أيضـــا المنهج التاريخي 
الذي يربـــط النص باللحظـــة التاريخية التي 
جاء فيها أو التي تزامن معها. كما يســـتخدم 
أيضـــا المناهـــج اللســـانية والتأويلية وهي 

تحليل األلفاظ وربطها بالبنية الخاصة بها.
وخلـــص حمـــاد إلـــى أن الصـــدى أو رد 
الفعـــل الـــذي يمكن أن نجنيـــه أو نحصله من 
هـــذا النقـــد األركونـــي للعقـــل محـــدود جدا، 
لمـــاذا؟ ألنه نقد أقرب إلـــى ثقافة النخبة حيث 
يســـتخدم مصطلحات فلســـفية وأكاديمية ال 
تفيد كثيرا في نقد الخطـــاب الديني، فأحيانا 
تغـــرق فـــي الفكرة فتنســـى الهدف، لـــذا على 
الرغم مـــن احترامي له حيث حـــاول بطريقته 
الخاصـــة أن يقدم نقدا يســـتند إلـــى أدبيات 
الفكـــر الحديـــث والمناهج الحديثـــة للتراث 
إال أن هـــذه المحاولـــة لـــم تـــؤت ثمارها كما 
ينبغـــي، ويعـــاب عليه أنـــه اســـتخدم األفكار 
القديمـــة في ثيـــاب جديدة مثل فكرة أنســـنة 
الفكر اإلســـالمي ليتحـــدث عن القـــرن الرابع 
الهجري وخاصـــة لدى أبوحيـــان التوحيدي 
وبن مســـكويه، باعتبار هذا القـــرن يمثل قمة 
الخصوبـــة الفكريـــة في اإلســـالم، ولألســـف 
لـــم يعد أركـــون إلى كتـــاب عبدالرحمن بدوي 
”اإلنســـانية والوجوديـــة في الفكـــر العربي“ 
والذي تحدث فيه عن مسألة ”الهيومانزم“، وأن 
المعتزلة تشبه السفســـطائية التي ظلمت في 
تاريخ الفكـــر اليوناني، حيث أنها كانت تمثل 
بداية الفكر اإلنســـاني الذي يرجع كل شـــيء 

لإلنسان.
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المسرحي العماني محمد خلفان يكتب رسالة إلى الله

ماذا يمكننا أن نحصل من {النقد األركوني} للعقل الديني

[ المسرح مرآة إنسانية تختلف باختالف الناظر إليها
ترصد املسرحيات األربع في مجموعة ”رسالة إلى الله“ للمسرحي العماني التي ُكتبت ما 
بني ٢٠٠٨ و٢٠١٧، قضايا مختلفة لتمظهرات الشعوب العربية املقهورة؛ إما على املستوى 
اإلنســــــاني العام، وإما على املستوى احمللي اخلاص بعمان. وكيف ميكن لألمل أن يصنع 
احلياة وسط آالم وانكسارات اإلنسان املهّمش واحملطم. ”العرب“ توقفت مع محمد خلفان 

في هذا احلوار حول عمله املسرحي.

المسرح للمسرحيين وال داعي أن يطل منه رأس الرقيب

وقعت الكاتبة الســـورية ملى إسماعيل مؤخرا بدمشق روايتها الجديدة الصادرة عن دار نينوى 

للدراسات والنشر والتوزيع بعنوان {حارس العتبة}.

عن دار الدراويش للنشـــر والترجمة والتوزيع صدرت أخيرا للروائي املصري عبدالنبي فرج رواية 

جديدة بعنوان {مزرعة الجنراالت}.

نقد أركون أقـــرب إلى ثقافة النخبة 

مصطلحـــات  يســـتخدم  حيـــث 

فلســـفية وأكاديمية ال تفيد كثيرا 

في نقد الخطاب الديني

 ◄

الكاتب المســـرحي يجب أال يتدخل 

فـــي عمل المخـــرج، وإنمـــا يقدم له 

مجموعـــة من اإلرشـــادات التي ربما 

قد يحتاجها

 ◄

} مفهوم األبوة مفهوم ذكوري ما زال 
تداوله في الثقافة العربية شائعا بسبب 
هيمنة الطابع الذكوري عليها. مناسبة 

هذا الحديث هي ما أثير على هامش رحيل 
الروائي السوري حنا مينة من جدل خاصة 

في ما يتعلق بمفهوم األبوة في التجربة 
الروائية السورية وانقطاع العالقة بين 

األجيال الروائية السورية.
قبل كل شيء مفهوم األجيال مفهوم 

مخاتل كما هو حال مفهوم الرواية السورية 
أو العراقية. هناك تداخل بين التجارب 

واألجيال داخل المشهد الروائي العربي، 
وليس المشهد السوري، وإال اعتبرنا 

أن الرواية في سوريا أو الخليج تعيش 
في جزر معزولة عن بعضها البعض. في 

الرواية كما في األدب كله هناك عالقة تأثر 
وتأثير متبادل بين التجارب المختلفة، وفي 
هذا السياق يمكن الحديث عن تأثير تيارات 

محددة في الرواية العربية، أكثر من الحديث 
عن مفهوم األبوة في هذا البد أو ذاك.

وإذا أضفنا تأثير الرواية العالمية 
وهو تأثير واضح على الرواية العربية، 
فإن الحديث عن مفهوم األجيال واألبوة 

يصبح غير ممكن، ألن ثمة نوافذ كانت وما 
زالت مفتوحة أمام تأثيرات عربية وعالمية، 

خاصة بعد اتساع ظاهرة المهجرية 
الجديدة للكتاب العرب.

لقد أخلص حنا مينة لتيار الواقعية 
االشتراكية في الرواية طوال مسيرته 
اإلبداعية الغنية، وكان إلى جانب عدد 

محدد من األسماء الروائية يمثلون المشهد 
السوري، ويمكن أن نجد تأثير ثالثية نجيب 
محفوظ المعروفة على تجربة الجيل التالي 

لجيل حنا مينة واضحا في أعمال بعض 
هؤالء الروائيين السوريين، في حين أن 

تجربة محفوظ هي األخرى تأثرت بالرواية 
الواقعية الغربية، حتى على صعيد مفهوم 

الرواية المتعددة األجزاء.
لم يبدأ ازدهار الكتابة الروائية في 

سوريا إال في السبعينات الماضية، وهي 
المرحلة التي بدأ فيها منجز مينة يحقق 

انتشاره عربيا. في هذه المرحلة بدأ يخفت 
صوت الواقعية االشتراكية في الرواية 

والشعر، األمر الذي جعل تأثير مينة على 
األجيال الروائية في سوريا ضعيفا، ال 

سيما وأن هذه التجارب على غرار التجارب 
الروائية العربية كانت وما زالت تتسم 

بنزعة البحث والتجريب.
إن البحث في صيرورة التجربة األدبية 
هنا أو هناك في إطار هذه المفاهيم، يحرم 

األدب من أهم سماته وهو البحث والتجريب 
والتجاوز، والشك أن ثبات مينة على شكل 

محدد في الرواية كان له تأثيره الواضح 
على حضوره، في ظل انفتاح هذه التجارب 

الروائية على تأثيرات مختلفة عربّيا 
وعالمّيا.

من هنا فإن قراءة منجز الكاتب يجب 
أن تظل في سياق قدرتها على التجديد 

والتطور، وليس في أي سياق آخر يمكن أن 
يحرمها من حقها في القراءة الخاصة بها.

مفيد نجم
كاتب سوري

معطف اآلباء



محمد عبدالهادي

} القاهــرة – قّدمت أوركســـترا ”النور واألمل“ 
للكفيفـــات بمصر، مؤخرا حفال بمدينة دمنهور 
التابعة لمحافظـــة البحيرة (شـــمال القاهرة)، 
مســـتخدمة ســـيمفونيات غربية غيـــر معتادة 
لجمهور صاحـــب طبيعية تميـــل للريف أكثر، 
ومـــع ذلـــك تفاعل معها، وكســـر الحفـــل نظرة 
معتادة تشـــي بعدم ميل الجمهور  لذلك النمط 

من الموسيقى.
ويعد حفل دمنهور هو الثاني لألوركســـترا 
المكونـــة مـــن 34 عازفة خالل أقل من أســـبوع، 
بعدمـــا قّدمت في أول ســـبتمبر الجاري بقصر 
”األميـــر طـــاز“ الثقافـــي بحي الخليفة بوســـط 
القاهـــرة، مقطوعات لتشايكوفيســـكى ويوهان 
هلمش رومان، لجمهور كبير غلب عليه انتماؤه 

إلى الطبقات الشعبية دون المتوسطة.
واعتبر موســـيقيون النشاط الفني والطلب 
الكثيـــف علـــى حفـــالت الفرقة، تبشـــيرا بنقلة 
لبوصلـــة الفن باتجـــاه محطة الرقـــي، وباتت 
هناك منافسة قوية ألغاني المهرجانات بمصر 
ذات اإليقاع الذي يمزج بين ”التكنو“ و“الراب“ 
بإيقـــاع ســـريع وكلمـــات ركيكة، واســـتأثرت 

بالساحة الفنية بالمناطق الشعبية.
ويقول الفنان أحمد رمضان، سكرتير نقابة 
المهن الموســـيقية، إن حفالت ”النور واألمل“، 
تؤكد مقولة أن ”العملة الجيدة تطرد الرديئة“، 
ورغـــم المحـــاوالت المضنيـــة إلفســـاد الذوق 
العـــام بإيقاعـــات ال تمـــت للفن بصلـــة، إّال أن 

الجمهور متشّوق للفن الراقي ويقبل عليه.
وبـــدأت هذه المهرجانات الشـــعبية بمصر 
قبـــل 11 عامـــا بأغنية ”دار الســـالم“ مع طالب 
بإحـــدى المـــدارس الفنيـــة المتوســـطة الذين 
يقطنون حيا فقيرا (دار الســـالم) الُمتاخم لحي 
المعـــادي الراقي في جنـــوب القاهرة، وبإيقاع 
شـــاب اسمه عمرو حاحا، لتنتشر بعدها كالنار 
في الهشيم، وتنشأ فرق متخّصصة في تقديمها 
طرقـــت عالـــم الســـينما والدرامـــا مثـــل ”أوكا 

وأورتيغا“ و“المدفعجية“.

وتوجه حفالت األوركســـترا قصفا لجبهة 
المتحدثيـــن عـــن فقـــدان الجماهيـــر التذّوق 
والمدافعيـــن عـــن تدهور مضاميـــن األغنيات 
بمقولـــة ”الجمهـــور عايـــز كده (يريـــد ذلك)“، 
لتؤّكد أن الســـاحة يمكن أن تتقبل الموسيقى 

الرصينة المخاطبة للوجدان والمشاعر.
ويشـــير رمضان لـ“العرب“ إلى أن حضور 
الحفـــالت المحـــك الرئيســـي لتقديـــر الفـــن 
وليست كمية المشاهدات عبر موقع يوتيوب، 
فالجمهور قد يشاهد بالخطأ أو لمجرد اإللمام 
والمتابعة ويندم بعدها، لكن المعيار الحقيقي 
هـــو تخصيص جزء من العائـــد لصالح حفلة 

بعينها لالستمتاع بالفن فقط.
ولـــم يكن من المتخيل بمصـــر قبل ”النور 
أن تخـــرج ســـيمفونيات بيتهوفـــن  واألمـــل“ 
وموتسارت وباخ خارج قاعات الفن التشكيلي 
وبيـــوت متذوقـــي الفنـــون، ولم تراهـــن فرقة 
موســـيقية واحدة علـــى تقديمها خـــارج دار 
األوبرا بالقاهرة، لكن األوركســـترا نجحت في 

نقلها إلى قصور الثقافة الشعبية والمحافظات 
الريفية.

ويوضـــح محمـــد ظريف، مديـــر دار أوبرا 
أن جمهـــور المدينة كان  دمنهـــور، لـ“العرب“ 
لديه شغف لحضور حفالت الفرقة واالستماع 
إلـــى أعمالهـــا باعتبارهـــا تقّدم فنـــا ممزوجا 
باإلصرار والعزيمة، وباعتبارها الفرقة األولى 
من نوعها على مستوى العالم التي تعزف دون 

نوت موسيقية أو بتوجيهات من مايسترو.
وتنقـــل حفـــالت الفرقـــة حجـــم معانـــاة 
أعضائها لتتســـّرب إلى األصابع التي تحيلها 
بدورها إلى اآلالت وتجعلها تستقطب جمهورا 
يســـعى للفن، من فتيات يرتدين زيا تقليديا ال 
يتعـــدى العباءات العربية فـــي معظم األحيان 
وغطاء للرأس مزينا بنقشـــات شبيهة بالرموز 
الفرعونية بالمعابد، ويقّدمن موســـيقى خالية 

من الرقص واإلغراء.
وألـــم فقـــدان البصر فـــي مجتمـــع يعتبر 
اإلعاقة عيبا يســـتوجب المعايرة يتزايد أكثر 
مع المرأة دون الرجـــل، فاألخير قد يجد عمال 
وزوجـــة، لكن فـــي الكثير من األحيـــان، يحرم 
المجتمع ذلك الحق من المرأة ذات اإلعاقة، بل 
ويســـخر من محاوالتها لتغيير واقعها. وتلك 
المعاناة لم تخلق محابـــاة في اختيار فتيات 

الفرقـــة الـــذي يتم وفـــق قواعد فنيـــة صرفة، 
تتعلق بحجـــم األصابع وطولها للمرشـــحات 
للوتريات، وطبيعة األسنان وترتيبها في آالت 
النفخ، وفوق كل ذلك ال بد أن تكون المرشـــحة 

تجيد الغناء.
عن  وانبثقت أوركســـترا ”النـــور واألمل“ 
جمعيـــة أهليـــة تحمل االســـم ذاته تأّسســـت 
الخولـــي،  ســـمحة  مـــن  بفكـــرة   ،1961 عـــام 
رئيـــس األكاديمية المصرية للفنـــون، وعميد 
كونســـرفتوار القاهـــرة للموســـيقى ســـابقا، 
إلنشـــاء معهـــد موســـيقي إلعـــداد الكفيفـــات 
لتعلم العزف الكالســـيكي، لتنشأ الفرقة التي 

اكتسبت سمعة عالمية حاليا.

وساعدت طريقة ”برايل“ للمكفوفين فتيات 
الفرقة على قراءة النوتة وحفظها قبل الصعود 
إلى المســـرح، بينما يكتفي المايسترو محمد 
ســـعد باشـــا بالتأكد مـــن حفظهـــن أدوارهن 
جيدا، واختيار خلطة من المقطوعات ســـهلة 
االســـتيعاب علـــى الجمهـــور من الموســـيقى 

الغربية والمصرية.
ونمـــت الفرقة التي بـــدأت بخمس فتيات، 
واآلالت  للوتريـــات  أقســـاما  حاليـــا  لتشـــمل 
الخشـــبية والنحاســـية واإليقـــاع، مّما مكنها 
من حجز مـــكان لها في الخارطة الموســـيقية 
المصريـــة، بـــل وقّدمـــت حفالت فـــي 25 دولة 
حول العالم وتلقت إشـــادات وصلت إلى درجة 

وصفها بـ“الهرم الرابع“ و“المعجزة“.
وتنتهي عالقة المايســـترو بأعضاء الفرقة 
بمجرد قرع جرس ينبهّن لبدء العزف، لينضم 
بعدها إلى المشـــاهدين تـــاركا أعضاء فرقته 
ببرنامـــج يحفظنه عـــن ظهر قلب، ثـــم يعاود 
الصعـــود مع كل مقطوعة ينطق فقط اســـمها، 
وما إن تســـتعد العازفات حتى يطرق جرســـه 
مجددا لتبقى األذن والذاكرة الوسيلتين األبرز 

للتواصل بينهّن.

نضال قوشحة

هـــي  دمشـــق“،  ”أوركســـترا   – دمشــق   {
فرقـــة موســـيقية كان الهـــدف من تأسيســـها 
النخبـــة الســـورية المثقفة موســـيقيا،  جمع 
لتقديـــم أعمـــال هامة لموســـيقيين ســـوريين 
بالدرجـــة األولى في الحفـــالت المتنوعة التي 

تقّدمها.
وقد قّدمت أوركســـترا دمشـــق منذ تاريخ 
تأسيسها في العام 2016 على يدي الموسيقي 
الســـوري محمد زغلول، العديد من الفعاليات، 
كان مـــن أهمها حفل في مدينـــة حلب ُقّدم عام 
2017 بعنـــوان ”من رماد الحـــرب حلب تنبض 
بمشـــاركة جوقة ناريغانســـي  بالموســـيقى“ 

والمايسترو الحلبي إلياس جانجي.
وفـــي الحفـــل األخير الـــذي أقيـــم في دار 
قّدم  أوبـــرا دمشـــق، وحمل عنـــوان ”ضـــوء“ 
عاصم مـــكارم، وهو أحـــد الفاعلين في الفرقة 
إلى جانب مؤسسها الموسيقي محمد زغلول، 
عددا من المؤلفات الموسيقية التي سبق وأن 
ألفها، وقّدمها مع الفرقة السيمفونية الوطنية 

السورية التي يترأسها.
وفيها قّدم  والبدايـــة كانت مع ”الدوامـــة“ 
أجـــواء موســـيقية تترجم حال اإلنســـان في 
ما يعيشـــه من فوضى وتشـــتت عندما يواجه 

األزمات والصعاب.

 وفي المقطوعة حضرت تداعيات المرحلة 
القاسية التي يعيشـــها المواطن السوري في 
ظل هـــذه اآللـــة الهائلة من العنف والتشـــتت 
والهذيـــان التـــي تحيط بـــه، وعبـــر نغماتها 
القصيـــرة المتواثبـــة بيـــن طيف واســـع من 
واإليقاعيـــة،  الوتريـــة  الموســـيقية  اآلالت 
أوصلـــت فكرتهـــا للمتلقـــي من حيـــث كونها 
تـــردادا لمـــا يســـكن فـــي جوانح النـــاس في 

حياتهم اليومية. 
المؤلف الثاني فكان بعنوان ”جيروسليم“ 
وفيـــه ينقلنـــا مكارم نحـــو مرتبة موســـيقية 
تاليـــة، حيـــث الجمـــل الموســـيقية الهادئـــة 
والرشـــيقة والتـــي تحمـــل في طياتهـــا فكرة 
تقبـــل الواقـــع وعـــدم الوقـــوف عنـــده، بـــل 
العمـــل علـــى البحـــث عن حلـــول، وفـــي هذا 
المؤلف ظهر النمط الشـــرقي الكالســـيكي من 
خالل جمل موســـيقية أدتها آلـــة الكمان بعدة 
تنويعات فردية وجماعية، بجو شـــرقي مفعم 

بالجمـــال، وقّدم فيـــه عازف آلـــة الكمان عزفا 
مقتـــدرا. أما المؤلـــف الثالث فكان بمشـــاركة 
الســـوبرانو منـــار خويص، وهي موســـيقية 
من ســـوريا، درســـت على يد أســـاتذة كبار ثم 
تخرجت من المعهد العالي للموسيقى بدمشق 
عام 2015، اختصاص غنـــاء أوبرالي، وقّدمت 
في ســـوريا مشـــاركات صولو هامـــة مع فرقة 
الباروك، وكذلك في أوبرا دمشـــق. وكان اســـم 
المؤلف ســـالفينغتون فوكاليز، وقّدم المؤلف 
والمغنية فيه أجـــواء أوبيرالية تنم عن ثقافة 

موسيقية عالية.
أمـــا المؤلـــف الرابـــع واألهـــم الـــذي قّدم 
فـــي الحفل فكان ”كونشـــرتو القانـــون“، وهو 
المؤلف األول الذي يقّدم في ســـوريا على هذه 
اآللة، وفيه محاولة جريئة وهامة في وضع آلة 
موســـيقية شـــرقية أصيلة في قالب موسيقي 
غربي صرف، فالكونشـــرتو هو قالب موسيقي 
غربي يوضـــع إلظهـــار أهمية آلة موســـيقية 

محددة وبراعة المؤلف في التأليف من خاللها 
بمصاحبة فرقة موسيقية.

وقّدم الكونشرتو عزفا الفنان الشاب عمران 
عـــدرة، وهو عازف على آلة القانون تخرج عام 
2015 من كلية الهندســـة الميكانيكية والمعهد 
العالي للموسيقى بدمشق، وشارك في العديد 
من الفعاليات الهامة مع فرق سورية وعالمية، 
فاشـــترك فـــي فرقة بـــراغ للموســـيقى وظهر 
بحفالت لزياد الرحباني في لبنان. كما ســـجل 
مـــع عدد مـــن المؤلفين الســـوريين عـــددا من 

األعمال التلفزيونية والسينمائية.
وتضمن الكونشرتو ثالث حركات، تميزت 
بتداخـــل جميـــل بيـــن األســـلوب الغربي في 
الطرح الموســـيقي واألســـلوب الشرقي، ففي 
الحركة األولى ظهر األســـلوب الغربي بشـــكل 
واضـــح، وهو األمـــر الذي ظهر معكوســـا في 
الحركة الثانية، حيث ظهرت الروح الشـــرقية 
أكثـــر، ثم الحركـــة الثالثـــة التي كانـــت فيها 

مســـاحات إلظهار براعـــة العازف فـــي تقديم 
مهاراته في العزف. وحفل ”ضوء“ الذي قّدمته 
أوركسترا دمشـــق، للمؤلف الموسيقي عاصم 
مكارم وقيادتـــه، كان صادحا باألجواء الراقية 
المليئـــة بالموســـيقى األصيلة، مـــا كان منها 
شـــرقيا أو غربيا، ويعد خطوة جريئة وواثقة 
نحو المزيـــد من المحاوالت الناضجة في هذا 
االتجاه، لتكريس الموسيقى الحقيقية المثقفة 
للجمهور وكنوع من رد الروح إلى الموسيقى 

في كل تجلياتها البعيدة عن السائد.

صـــدر عـــن دار الذاكـــرة للنشـــر  } بغــداد – 
والتوزيـــع في بغـــداد الكتاب ما بعد العاشـــر 
لقـــارئ المقامـــات العراقية حســـين األعظمي 
بعنـــوان ”أفكار غناســـيقية“، الـــذي جمع فيه 
مـــا قّدمه من بحوث ودراســـات فـــي مؤتمرات 

الموسيقى العربية بدار األوبرا المصرية.
ويشير األعظمي إلى أن هذا الكتاب سيكون 
الجزء األول من مجموعة كتب ســـتضم بحوثه، 
التـــي قّدمها إلى مؤتمرات موســـيقية وغنائية 
أخـــرى، فهـــو يعكـــف اآلن على تأليـــف الجزء 
الثاني، الذي ســـيضم البحوث التي شارك بها 
في المؤتمرات الســـنوية، التي تقيمها جامعة 
الروح القدس في الكسليك بلبنان، وغيرها من 
المؤتمرات والمشاركات الثقافية األخرى، آمال 
أن يستطيع عبر هذه السلسلة أن يوّثق جميع 
دراســـاته وبحوثه في هذا المجال ويؤرشفها 
لتســـتفيد منها األجيال القادمـــة من الغنائيين 

والموسيقيين.
ودرســـت بحوث األعظمي التي ضمها هذا 
إنتاجـــات المغنيـــن المبدعين  الكتـــاب، قيمة 
ومميـــزات مطربيـــن عراقيين كبار مثل رشـــيد 
القندرجـــي ومحمـــد القبنجي وناظـــم الغزالي 
وغيرهـــم، كما عّرجـــت على النشـــاط الطالبي 
في الموســـيقى والغناء، والموســـيقى العربية 
الشـــعبية فـــي ماضيهـــا وحاضرها، ونشـــأة 
األغنية الشـــعبية وتطورها، ومواضيع أخرى 
يطرقها مطرب كاتب ألول مرة مّما يشكل إغناء 

له قيمته للمكتبة العربية.
ومّثـــل حســـين األعظمـــي العـــراق عالميا 

ونشـــر المقـــام العراقي 
في األرجـــاء كلها.. ومن 
أهّم مـــا حصل عليه من 
جوائـــز عالميا، جائزة 
”الماســـتر بيس“ التي 
تمنحها األمم المتحدة 
عن منظمة اليونسكو 
ســـنويا، وذلـــك فـــي 
العـــام 2004 عن عمل 
قّدمه إليها في العام 
2002، وأعلنت األمم 
نتائـــج  المتحـــدة 
احتالل  بعد  الفوز 

العراق بأشهر.

موسيقى

كان لألحداث السورية الراهنة، كبير األثر 
على حال اإلبداع املوسيقي فيها، فالبعض 
من املوسيقيني غادروا بحثا عن استقرار 
أكبر بعد أن ضاقت دروب احلياة بهم في 
وطنهــــــم، والبعض اآلخر بقي داخل حدود 
ــــــاة الصعبة،  الوطن يصــــــارع أعباء احلي
متشــــــبثا بأحــــــالم جمعته مــــــع العديد من 
ــــــه، ومن بني هؤالء الذين آثروا البقاء  زمالئ
جند املوســــــيقي الســــــوري محمد زغلول 
الذي أنشــــــأ مع زمرة من خيرة العازفني 

السوريني ”أوركسترا دمشق“.

تشهد أوركسترا ”النور واألمل“ للكفيفات مبصر نشاطا فنيا ملحوظا لتحيي في أقل من 
أســــــبوع حفلني مبناطق شعبية وريفية لم يعتد أهلها على السيمفونيات، ولم يعرفوا يوما 

أسماء ملؤلفني موسيقيني أثروا في األوبرا والباليه بأعظم مؤلفاتهم.

{أوركسترا دمشق}.. تجمع شرق الموسيقى بغربها

أفكار حسين األعظمي {النور واألمل} تنافس أغاني المهرجانات بالمعاناة والسيمفونيات

الغناسيقية في كتاب

ؤلفات ومعزوفات سورية تقطع مع السائد
ُ
[ {ضوء} عاصم مكارم ينير السبيل لفن بديل  [ م

معزوفات حالمة تجمع بين مدرستين موسيقيتين

عزف متناغم دون الحاجة إلى توجيهات مايسترو

معزوفة {كونشرتو القانون} تمثل 

محاولة جريئـــة وهامة في وضع آلة 

موسيقية شرقية أصيلة في قالب 

موسيقي غربي صرف

 ◄

{أوركســـترا دمشـــق} تـــزاوج بين 

وتقنيـــات  الشـــرقية  الموســـيقى 

التوزيع األوركســـترالي، عالوة على 

الفكر الموسيقي الجديد

 ◄

للمكفوفيـــن  {برايـــل}  طريقـــة 

ســـاعدت فتيات الفرقة على قراءة 

النوتة وحفظها قبل الصعود على 

خشبة المسرح

 ◄
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أطلق النجم أحمد مكي أغنيته الجديدة {شكرا يا ماما}، والتي شاركته الغناء فيها نيهال نبيل، 

والدويتو من كلمات أشرف سليمان وألحان وتوزيع شادي السعيد.

تصدرت األغنية الجديدة {بدنا نولع الجو} للنجمة اللبنانية نانســـي عجرم منذ إطالقها املرتبة 

األولى عربيا في قوائم األكثر تحميال عبر موقع {أنغامي}.



حممد بن احممد العلوي

} الرباط - أثير جدل كبير حول صور نســـبت 
إلـــى مناهج دراســـية تضـــم نصوصـــا باللغة 
العامية المغربية تم إدراجها في برامج التعليم 
االبتدائي، اعتبرها البعض انتهاكا للدســـتور 
الـــذي ينص على أن العربية واألمازيغية لغتان 
رســـميتان، مؤكدين أن اللغة العربية مستهدفة 
من طرف من يروجون إلدماج اللغة العامية في 
المناهـــج التعليمية واعتبروا أن هذا المخطط 

يهدد األمن القومي المغربي.
ووصل األمـــر إلـــى البرلمان ألجـــل تقديم 
توضيحـــات في الموضـــوع، إذ أجمعت الفرق 
البرلمانية لكل من أحزاب االســـتقالل والعدالة 
والتقـــدم  والمعاصـــرة  واألصالـــة  والتنميـــة 
واالشـــتراكية، على أن ما وقع هو ضد مضمون 
الدســـتور ويعد اختراقا غير مقبول للمنظومة 
التربوية بالمغرب، مطالبة بعقد اجتماع عاجل 
للجنـــة التعليـــم والثقافة واالتصـــال بمجلس 
النواب مـــن أجل مناقشـــة الموضوع بحضور 
وزيـــر التربية الوطنية مع كشـــف الجهة التي 
أعـــدت هـــذه المقـــررات والمنطلقـــات العلمية 

المبنية عليها.

وإثر سؤال شفوي إلى وزير التربية الوطنية 
ســـعيد أمزازي أشـــارت النائبة البرلمانية عن 
حزب األصالة والمعاصرة ابتسام عزاوي، إلى 
خطاب العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
بمناســـبة ذكرى ثورة الملك والشـــعب، الشهر 
الماضـــي، والـــذي صنف فيـــه التعليـــم كركن 
أساســـي في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
مســـتدركة أن الـــرأي العـــام المغربـــي فوجئ 
بإدراج مقررات دراســـية تطرح أكثر من عالمة 

استفهام بمناسبة الدخول المدرسي الجديد.
فيمـــا عّبر الفريق االســـتقاللي عن قلقه من 
تواتر إصـــدار عدد مـــن المقررات الدراســـية، 
خاصـــة بالتعليـــم االبتدائي، والتي تســـتعمل 
عبارات عاميـــة، إضافة إلى عدد من المضامين 
التـــي تخالـــف المنظومـــة القيميـــة والثوابت 
الجامعـــة لألمة المغربية، األمر الذي اعتبر أنه 
يشكل إخالال صريحا بالمقتضيات الدستورية.
كمـــا طالب حزب العدالـــة والتنمية، رئيس 
الحكومة ووزيـــر التربية بالقيـــام بالتحريات 
الالزمة لتحديد المســـؤوليات واتخاذ ما يلزم 
لمعالجة خلل تســـريب عبارات باللغة العامية 
إلى بعض مقررات الســـنة الدراســـية الجديدة 

2019-2018، والحرص على عدم تكرار مثل هذه 
التجاوزات.

وكشـــفت خديجـــة الزومي، عضـــو اللجنة 
الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير، أنه ال 
يمكن أن نضرب التعليم في الصميم باستهداف 
لغتـــه، ولكن أن يتم اعتماد العامية في التعليم، 
ألن هناك أصواتا تستهدف ضرب التعليم، فهذا 

أمر غير معقول وليس مقبوال.
وبّين فوزي بوخريص، أستاذ علم االجتماع 
بجامعـــة ابـــن طفيـــل، أن مطلـــب العامية في 
التعليم يعكس الصراع المحتدم حول المشروع 
المجتمعي الذي نريده. فيما أكد سعيد بنيس، 
أســـتاذ العلـــوم االجتماعية فـــي جامعة محمد 
الخامـــس بالرباط، أن لغة المدرســـة في جميع 
الســـياقات المجتمعيـــة والتجـــارب الدوليـــة 
للمقتضيـــات  تســـتجيب  معياريـــة  منظومـــة 
الدستورية والصفات االعتبارية التي تحددها 
السياســـة اللغوية للبالد في عالقتها بالحقوق 
اللغويـــة والثقافيـــة من قبيل لغـــة وطنية، لغة 

رسمية، لغة جهوية، ولغة أقليات.
وأوضـــح بنيس أن تجليات اللغة المعتمدة 
في الكتاب المدرســـي تحيل على تنويعة لغوية 
بعينهـــا وتتـــرك جانـــب التمظهـــرات اللغوية 
للتنويعات الترابية األخرى التي ترتبط بمجال 
مـــن المجـــاالت الثقافيـــة المغربية مـــن قبيل 
المجال العروبي أو المجال المديني أو المجال 

الجبلي أو المجال الحساني.
واعتبـــر كل من االئتـــالف الوطني من أجل 
اللغة العربية والجمعية المغربية لخدمة اللغة 
العربية، أن ”تســـريب عبارات دارجة إلى كتب 
الطالب بالســـلك االبتدائي، ُيعـــد خرقا خطيرا 
للمنظومـــة التربوية وضربـــا لمضامين وروح 

الدستور وهوية الشعب“.
وفـــي إطار توســـع المتضرريـــن من إدماج 
اللغـــة العامية في المناهـــج التعليمية، رفعت 
والـــدة طالبة بإقليم القنيطـــرة دعوى قضائية 
إلى رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط ضد رئيس 
الحكومة ســـعدالدين العثماني ووزير التربية 
الوطنية سعيد أمزازي. وكشف محاميها بهيئة 
القنيطرة نجيـــب حليم أن الدعوى ترى أنه من 
الواجـــب عليها كمواطنة مغربيـــة غيورة على 
هذا الوطن، أن تتقدم إلى المحكمة بطلب إيقاف 

تدريس ذلك المقرر.
وأكد المحامي أنه، وأمام ســـكوت السلطة 
القضائية واستعداد السلطة التشريعية ممثلة 
في البرلمان بغرفتيه لطرح المسألة للنقاش، لم 
يتبق للمتقدمة بالدعوى إال الســـلطة القضائية 
لمنع أي ضرر قد ينتج عن تدريس هذا المقرر، 
ســـواء للطالب أو للســـلم االجتماعي. واعتبر 
فـــوزي بوخريص أن اللغة أداة للترقي الثقافي 
واالقتصـــادي واالجتماعـــي، وهـــذا ما يفســـر 
إحســـاس الطبقـــة المتوســـطة بأنهـــا ملزمة 

باللجوء إلـــى التعليم الخـــاص، والتحدث مع 
أطفالها بالفرنسية.

وأكد ســـعيد بنيس أن اعتماد العامية لغة 
للتدريس ولغة المدرسة، وليس توارد مفردات 
بعينها في الكتاب المدرســـي لإلحالة ووصف 
ما هو محلي وثقافـــي وهو ما يدخل في زاوية 
نظر اللهجـــات في باب االقتـــراض المعجمي، 
سيشكل خرقا دســـتوريا وتراجعا مؤسساتيا 
ال سيما إذا تمت مقارنته بوضعية األمازيغية، 

اللغة الرسمية.
لـــذا يمكن أن يـــؤدي إقحـــام العامية كلغة 
تدريس وإقصاء األمازيغية، التي نص الدستور 
علـــى أن تلعب وتضطلع بهذا الدور، إلى تجذر 
التمثالت االجتماعية الســـلبية إزاء المدرســـة 
العمومية وتفشـــي ســـلوك العصيـــان والنفور 
من كل ما هو مؤسســـاتي واستشاري واختالل 
منظومـــة العيش المشـــترك والرابط الهوياتي 
وتقويض منظومة السلم االجتماعي بالمغرب.

ويعتبر نورالدين عيـــوش، عضو المجلس 
األعلى للتربية والتكوين، عّراب إدماج العامية 
في المناهج التعليمية قائال إنه يملك مشروعا 
في التعليم أكبر من األحزاب السياســـية، فيما 
بررت الوزارة الوصية استخدام مفردات عامية 
مثـــل ”بغريـــر، وبريـــوات، وغريبـــة“ بالتفاف 
األسرة حول المائدة وتناولها حلويات يفترض 
أنهـــا مغربية، مردفة أن ”األمـــر يتعلق بثماني 
كلمـــات فقط في كتاب مدرســـي يتكون من أزيد 
مـــن 8000 كلمـــة“. وأوضحت الـــوزارة أنه ”من 
الناحية اللغوية اللســـانية وردت هذه الكلمات 
علـــى أنها عربيـــة فصيحة، فضال عـــن كونها 

رصيدا مشتركا بين المغاربة“.
وفي إشـــارة إلى توجـــه نورالدين عيوش، 

قال أســـتاذ علم االجتمـــاع بوخريص إن هناك 
مشـــروعا ”يرعـــاه شـــخص معين، يمثـــل فئة 
اجتماعيـــة، ونجح في فرض رأيـــه ليس بقوة 
الرأي بـــل بقوة االقتصاد والسياســـة ومنطق 
الفئـــة المهيمنة والغالبة“. ووصف هذا الدفاع 
عن المصالح اللسانية بكونه ”يعمق الهشاشة 
والفقر واإلقصاء“، ألن النظام التعليمي إذا كان 
رديئـــا يصبح مصدرا لإلقصـــاء، وإعادة إنتاج 

الفوارق السوسيواقتصادية.
وفي ذات السياق أعيد النقاش حول مجانية 
التعليم إلى واجهة النقاش العمومي خصوصا 
مع ما تعرفه المدرســـة العمومية من مشـــكالت 
بنيوية لم تنفع معها تدخالت المســـؤولين في 
القطاع والوصفات التي اقترحها المختصون، 
ما جعل الكثير من أولياء أمور الطالب يلجأون 
إلى التعليم الخاص كحل لتدريس أبنائهم رغم 
الكلفـــة الكبيرة. ويقول بوخريـــص إن التعليم 
”لـــم يكن يوما مجانيا، وال يمكـــن أن نتحدث إال 
عن مستوى من المجانية فقط، وهو مع األسف 

في تراجع منذ عقود“.
ويعانـــي أولياء األمور مـــن الكلفة الباهظة 
التي تفرضها مؤسسات التعليم الخاص في ما 
يتعلق برسوم التسجيل واألقساط الشهرية أو 
الكتب المدرســـية التي يتوجب عليهم توفيرها 
والتي عادة ما تكون مرتفعة األثمان بشكل كبير 

وتتجاوز أثمان الكتب في التعليم العمومي.
وأوضح بوخريص، أنـــه ال يمكن إال رفض 
منطق تســـليع التعليم، فعلى مســـتوى الواقع 
يجري كل شيء كأن التعليم بضاعة، ويكفي أن 
نســـتحضر أن المدارس الخاصة تدّرس بشكل 
مـــواز الدروس الخصوصية بالنســـبة للتعليم 
العمومـــي والخاص، مســـتدركا أنه حتى لو لم 

يكن التعليم بضاعة، فهو مكّلف ويســـتفيد منه 
البعض على حساب البعض اآلخر.

وقال المركز المغربي لحقوق اإلنســـان إن 
بعـــض المـــدارس الخاصة تعمد إلـــى توجيه 
أوليـــاء أمور الطالب نحو مكتبات بعينها، مما 
يعد ضربا للتنافســـية واســـتحكاما ألســـاليب 
السمســـرة واالبتزاز في عمليـــة اقتناء الكتب 
المدرســـية، وبالتالـــي تعريـــض هـــؤالء إلـــى 
عمليات نهب أموالهم بال حسيب أو رقيب، كما 
أن ارتفاع أثمان الكتب المدرســـية هو مؤامرة 
متعمدة من لـــدن كافة األطراف المشـــاركة في 
هذه المنظومة، في ظل غياب الرقابة من وزارة 
التربيـــة الوطنية والتكويـــن المهني والتعليم 

العالي والبحث العلمي.

وقـــال الناشـــط الحقوقي محمـــد الزهاري 
إنـــه ”في وقت نطمـــح فيه إلى تعميـــم التعليم 
ومجانيتـــه، يتـــم إغـــالق مؤسســـات تعليمية 
ابتدائية“، مضيفا أن االستثمار في التعليم من 
أهم االســـتثمارات التي يمكـــن للدولة أن تقوم 
بها في ظل نقـــص التجهيزات التربوية، وغلق 
المؤسســـات التعليميـــة، ومشـــكلة االكتظـــاظ 
المدرســـي، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية 
حقيقية للنهوض بالقطاع عن طريق ممارســـة 
الحكامة الجيدة في تدبير المنظومة التربوية، 

وربط المسؤولية بالمحاسبة.

الثالثاء 2018/09/11 - السنة 41 العدد 11105

تعليم
{اليـــوم العالمـــي لمحو األمية محطة مهمة تزيدنا عزما علـــى المضي في طريق القضاء على هذا 

الداء، وتوسيع أفق القراءة والكتابة بين فئات المجتمع العراقي}.
محمد إقبال الصيدلي
وزير التربية والتعليم العراقي

{التعليم لم يكن يوما مجانيا، وال يمكن أن نتحدث إال عن مســـتوى من المجانية فقط، وهو مع 
األسف في تراجع منذ عقود}.

فوزي بوخريص
أستاذ علم االجتماع بجامعة ابن طفيل املغربية
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[ دعوات لتحييد لغة المدرسة حفاظا على الهوية المغربية  [ مطالب بالتركيز على االختالالت وكشف عيوب المدارس الخاصة    
جدل العامية والمدارس الخاصة يعمق النقاش حول التعليم في المغرب

ال للمساس باللغة األم

أثيرت في املغرب مع بداية املوســــــم الدراســــــي اجلديد مجموعة من املشــــــكالت املرتبطة 
بالتعليم ســــــواء على مســــــتوى املناهج أو البنية التحتية أو الهدر املدرســــــي وعدم مواكبة 
املدارس العمومية حلاجيات الطالب بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني 
ــــــي والبحث العلمي فــــــي املغرب أكدت على توفــــــر كل الظروف الضرورية  ــــــم العال والتعلي
الســــــتقبال الطالب وإنهــــــاء كل العمليات املرتبطــــــة بتأهيل مرافق املؤسســــــات التعليمية 
واألقســــــام الداخلية وتوفير التجهيزات، فضال عن ضمان انطالق اإلطعام املدرسي وفتح 
الداخليات ومتكني املؤسســــــات التعليمية من الكتب واللوازم املدرسية، إضافة إلى ضبط 

وتدقيق املتوفر والالزم من املوارد البشرية في مختلف املؤسسات التعليمية.

خديجة الزوميك:
ال يمكن أن نضرب التعليم 
باستهداف لغته، فهذا أمر 

غير معقول وليس مقبوال

محمد الزهاري:
االستثمار في التعليم من 

أهم االستثمارات التي 
يمكن أن تقوم بها الدولة

} من بين أكثر ما كان العراق يفاخر به هو 
مستوى مدارسه وجامعاته، التي حصدت 
سمعة طّيبة في العالم، حتى يوم االحتالل 

األميركي له في التاسع من أبريل 2003، 
وبعده، دّب الخراب في التعليم، كما دّب إلى 

كل شيء.
وواضح أن هذا الخراب ممنهج ومقصود، 

والنيل من التعليم كان هدفا أساسيا 
لألميركيين والجهلة، وإال ما معنى التراجع 

الهائل في التعليم، الذي أظهره تصنيف 
التايمز للجامعات العالمية لعام 2018، إذ 
فشلت الجامعات العراقية في دخول هذا 

التصنيف، ال سيما وأن تصنيف األداء 
الجامعي العالمي يعد من أفضل التصنيفات 

العالمية وأهمها للحكم على إمكانات 
الجامعات، فهو يستخدم 13 مؤشر أداء 

ومعيارا للحكم.
نعم، لم تدخل وال جامعة عراقية في هذا 
التصنيف الرائد، في وقت تمكنت 30 جامعة 

عربية من دخوله، إذ دخلته مصر بتسع 
جامعات، والسعودية بخمس، واإلمارات 

بأربع، واألردن والمغرب بثالث جامعات لكل 
منهما، وتونس بجامعتين، والكويت وسلطنة 

عمان وقطر والجزائر بجامعة لكل منها.

وعندما أقول إن الخراب الذي اقتيد إليه 
العراق كان مقصودا وممنهجا، فإني أستند 

إلى أن العراق، بعد االحتالل، اعتبر من الدول 
الفاسدة والفاشلة، وذلك يعني، بالدرجة 
األساس، انهيار التعليم فيه، والذي يعد 

المعيار األول لقياس نهضة أي مجتمع من 
المجتمعات أو تراجعه. فقد عمدوا إلى إقحام 

مناهج بديلة وضعت على أساس التجزئة، 
واستحدثوا رقابة داخل وزارتي التربية 

والتعليم العالي لمتابعة تنفيذ استراتيجية 
التجهيل المعرفي، وأحلت ظاهرة تزوير 

الشهادات الجهالء في مواقع القيادة 
التربوية والعلمية، وابتدعوا لعبة التعادل 

العلمي للشهادات إلحالل أنصار والية الفقيه 
اإليرانية محل الكفاءات األكاديمية العراقية 

الرصينة، واخترقوا التعليم بمستوياته 
كافة، ولم يكتفوا بذلك وإنما أصبحت هناك 
وكاالت إلعداد الشهادات العالية مقابل مبلغ 

من المال. إذ تباع شهادة الماجستير بمبلغ 5 
آالف دوالر والدكتوراه بـ7500 دوالر. ومكاتب 

هذه الوكاالت في باب المعظم وسط بغداد 
معروفة لطلبة الدراسات، وأحلوا الخرافات 
واألساطير لصرف االنتباه عن الثقافة وعن 

اإلبداع واستمروا في سياسة التجهيل، 
وشنوا الحمالت البربرية ضد العقل العراقي 

وضد األكاديميين واألطباء والعلماء، ما 
أدى إلى هجرة أعداد هائلة من المربين 

واألساتذة. 

كما أن الرشوة والتدافع الطائفي 
والمحاصصة كانت عوامل أخرى أسهمت 

في الحط ِمن مستوى التعليم.
إن ما يتم إنفاقه على التعليم األولي 
والعالي ال يرقى إلى 25 بالمئة مما ينفق 

على الرئاسات الثالث، منذ 2003 وحتى هذا 
العام 2018، علما أن تخصيصات التعليم 

تنخفض سنويا وتزداد تخصيصات 
الرئاسات الثالث بسبب الفساد المالي 

واإلداري.

لنتفق معهم على أن األنظمة، التي 
سبقت االحتالل كانت دكتاتورية وال مكان 
للديمقراطية فيها، ولكن من ينكر أن تلك 

األنظمة أنتجت علماء يمألون أرجاء العالم 
اآلن، ومن يمتلك الشجاعة ليقنعنا أن 

(ديمقراطيتهم) أنتجت عالما واحدا فقط؟

إن تطور التعليم مرتبط بالنظام 
السياسي وأيديولوجيته، وبسبب 

المحاصصة يعاني النظام الحالي من إرباك 
في هويته وضياع لها، وذلك ينعكس حتما 
على مجمل العملية التعليمية في العراق، 
وعلى المناهج الدراسية، التي هي اليوم 

في أحط مفاهيمها وأهدافها التربوية، 
كما انعكس هذا األمر على األداة، التي 

تقود التعليم، بدءا من معلمي ومعلمات 
رياض األطفال صعودا إلى مراحل التعليم 

التمهيدي واالبتدائي والمتوسط واإلعدادي 
والمعاهد والجامعات. كذلك انعكس على 

المستلزمات التربوية، وفي مقدمتها األبنية 
المدرسية والمعاهد والكليات والجامعات 
ومدى تلبيتها للحاجة في الظرف الراهن. 

ثم الوسائل التعليمية والمختبرات وغيرها، 
التي تدهورت ولم يعد بإمكانها متابعة 

أحدث المستجدات والتطورات في العملية 
التعليمية والتربوية. وأهملت عملية تأهيل 
الهيئات التعليمية والتدريسية واألساتذة 
بما يناسب التطور في المجاالت التربوية 

المختلفة في العالم المتطور ويجاريه. وكان 
النظام التربوي يبدأ من االبتدائية، وهي  
مرحلة التعليم لكل من يبلغ سن السادسة. 
وإذا تخلف اآلباء عن تسجيل أبنائهم في 

المدارس، فإن رؤساء الوحدات اإلدارية 
في المحافظات كانوا يتخذون اإلجراءات 
القانونية ضد هؤالء اآلباء. ذلك فضال عن 

حملة مكافحة األمية، التي شهدها العراق 
في سبعينات القرن الماضي، والتي جعلت 

العراق يتفوق، آنذاك، على دول المنطقة في 
تقدمه بالمجال التربوي باعتراف المنظمات 

الدولية.
واضح من ذلك كله، وحسب آراء خبراء، 

تحدثت معهم، أن العراق يمر بكارثة حقيقية 
على مستوى التعليم وفي المستويات كافة 

وال أمل في إنقاذه، في رأيهم، إال بتغيير 
العملية السياسية القائمة على المحاصصة 
وإزالة الحكام والسياسيين الفاسدين الذين 

دمروا العراق طوال الـ15 سنة الماضية. 
وتقتضي إعادة تأهيل العراق عودة الكفاءات 

العراقية المشردة وفسح المجال أمامها 
لتسلم مواقعها في الحكومة ومؤسسات 
الدولة، وضرب الفاسدين ومحاسبتهم، 

وتوفير األمن واألمان وتطهير أجهزة 
الدولة من الفاسدين والمزورين والجهالء 
من األميين ليعود التعليم وجميع مفاصل 
الدولة إلى سابق العهد وأفضل بتطبيق 

القوانين التربوية، وتهيئة اإلدارة التربوية 
الكفؤة وتهيئة جميع المستلزمات التربوية 

المتطورة من أبنية وأجهزة ووسائل إيضاح 
ومختبرات واالهتمام بابتعاث الطلبة 
والعلماء ومشاركة العالم المتطور في 

البروتوكوالت في المجاالت التربوية، وإال 
فإن ما عدا ذلك يظل حديث خرافة، ولن يعود 

العراق إلى منزلته الحقيقية من دونه.

العراق.. التعليم يعيش كارثة حقيقية
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا

لنتفق على أن األنظمة التي سبقت 
االحتالل كانت دكتاتورية، ولكن 
من ينكر أن تلك األنظمة أنتجت 

علماء يمألون أرجاء العالم اآلن



} أنقــرة - قدم نحو 20 صحافيا اســـتقاالتهم 
خـــالل االيـــام القليلـــة الماضية مـــن صحيفة 
جمهوريت التركية المعارضة، إحتجاجا على 

تغيير اإلدارة.
واســـتقال كّتـــاب الـــرأي تشـــيدام توكـــر 
ويـــدن إنغين وأصلي ايدنتاشـــباش ورســـام 
الكاريكاتـــور موســـى كارت مـــع 17 صحافيا 
آخريـــن بعـــد تغيير رئيس تحريـــر الصحيفة 

مراد صابونجو الجمعة. 
وأقـــال المجلـــس المنتخـــب حديًثـــا في 
المؤسســـة التي تملـــك صحيفـــة جمهوريت 
التركيـــة -وهي أكبر صحيفة يومية مســـتقلة 
باقية في البالد- رئيس المؤسسة واثنين من 

مدراء التحرير.
وتم إنهاء عمل كل من المدير المسؤول عن 
الصحيفـــة فاروق أرام، ومدير التحرير بولنت 
أوزدوغـــان، كما يبـــدو أن سياســـة تحريرية 
جديـــدة للصحيفة ُوضعت مؤخًرا وســـتكون 

مغايرة لما كانت عليه سابًقا.

وتم اإلعالن عـــن التغييرات على الصفحة 
األولى السبت.

وكتب المجلس الجديد في طبعة الســـبت 
”جمهوريـــت ليســـت صحيفـــة حكوميـــة وال 

حزبية“.
وانتقد المجلس اإلدارة السابقة الفتقارها 
إلى االلتزام بـ“أتاتورك ومبادئه“ في سياستها 
التحريرية، في إشارة إلى مؤسس الجمهورية 

التركية العلمانية مصطفى كمال أتاتورك.
وكتـــب رئيس تحرير الصحيفـــة المنتهية 
واليته، مراد سابونغو، في مذكرة الوداع التي 
ُنشرت في النسخة اليومية الورقية ”حان وقت 

الرحيل. التاريخ سوف يكشف عن السبب“.
التركية المعارضة  وقالت صحيفة ”زمان“ 

جمهوريـــت  لصحيفـــة  الجديـــدة  اإلدارة  إن 
بدأت حملة لتصفية المســـؤولين الســـابقين 
بالصحيفة التي كانت تحسب على المعارضة.
وبدأت إدارة جديـــدة لصحيفة جمهوريت 
مهامهـــا، عقب انتخابات مجلـــس إدارة وقف 
جمهوريت، الذي تتبع لـــه جريدة جمهوريت، 
والتـــي عقـــدت الجمعـــة، ووضعت سياســـة 
تحريريـــة جديـــدة، باتت واضحة عقب نشـــر 
مقـــال بعنـــوان ”الحكـــم على دميرتـــاش أول 
عقوبـــة لإلرهـــاب“، فـــي إشـــارة إلـــى الحكم 
الذي صدر بالســـجن 8 ســـنوات لرئيس حزب 
الشـــعوب الديمقراطي الكردي السابق صالح 
الديـــن دميرتاش والســـجن 4 ســـنوات لنائبه 
ســـري ثريا أوندار، مما أثـــار موجة كبيرة من 
الجدل على وسائل اإلعالم ووسائل التواصل 

االجتماعي.
ويشار إلى أنه في 25 أبريل الماضي قضت 
محكمـــة تركية في إســـطنبول بســـجن 14 من 
موظفي جمهوريت بتهم دعم ”اإلرهاب“ وبرأت 
ثالثـــة فـــي قضية وصفـــت بأنها ”مسيســـة“ 
وتمس حريـــة الصحافة تحت حكـــم الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
ونشـــرت نقابـــة العاملين فـــي الصحافة 
بياًنـــا تعليًقا على قرارات الفصل وإنهاء مهام 
المســـؤولين الســـابقين بالجريدة، قائلة ”إن 
حكومة حـــزب العدالة والتنميـــة قيدت أيادي 
الصحافيين، وهو ما كانت تحاول أن تقوم به 
منذ فترة طويلـــة من خالل جريدة جمهوريت؛ 
لعشـــرات  بالســـجن  عليهـــم  حكمـــت  حيـــث 
السنوات، لقد حاولوا المقاومة بشتى الطرق، 
وعند اعتقال مسؤولي الجريدة والصحافيين، 
كان هنـــاك من يمـــألون أماكنهم فـــي محاولة 
للتضامن معهم. نحن نقولها بفخر، إن المدير 

العام فاروق أرام كان أحد هؤالء“.
وأوضحـــت النقابـــة فـــي البيـــان ”إنهـــم 
-اإلدارة الجديـــدة- يطبقـــون الخطـــة التـــي 
وضعت لهم منذ أيـــام فور حصولهم على تلك 
المقاعـــد. مـــن ناحية غيـــروا الصفحة األولى 
للجريـــدة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى أنهـــوا عمل 
المدير العام والمدير المســـؤول عن الجريدة 
فـــاورق أرام، ومدير التحرير بالجريدة بولنت 

أوزدوغان اللذين حمال الجريدة على عاتقهما 
في أيامها الصعبة“.

من جانبه علق المحلل السياســـي التركي 
صاحب حساب ”نبض تركيا“ على تويتر قائال 
”انتقلت إدارة صحيفـــة جمهوريت المعارضة 
إلى المجموعة ’األوراســـية‘ المدعومة من قبل 
قصر أردوغان وجاء الدور على إعادة تصميم 
حـــزب الشـــعب ’الجمهوري‘ من خـــالل ’متين 
فيزي أوغلـــو‘؛ رئيس اتحـــاد المحامين! كّبر 
ثالثا على روح الصحافة واألحزاب الحرة في 
تركيا!“. وأضاف ”فقد سيطرت عليها مجموعة 
قريبـــة من زعيم حزب الوطـــن الموالي إليران 
وروســـيا والصين (المعســـكر األوراســـي أو 
منظمة شانغهاي) والذي تحالف مع أردوغان 

وخرج من الســـجن بعد أن كان محكوما عليه 
في قضية أرجنكون/ الدولة العميقة“.

يشـــار إلـــى أن هناك تضييقات سياســـية 
تمارس علـــى حرية الصحافة فـــي تركيا منذ 
محاولـــة االنقالب الفاشـــلة فـــي يوليو 2016، 
وصنف مؤشـــر منظمة ”مراسلون بال حدود“ 
حريـــة الصحافـــة في تركيـــا لعـــام 2017 في 

المرتبة 155 من بين 180 دولة.
ويوجـــد 319 صحافيا معتقال فـــي تركيا، 
و189 مؤسســـة إعالمية مصادرة، منذ محاولة 

االنقالب سنة 2016.
وكانت صحيفة جمهوريـــت المعارضة قد 
واجهت سلســـلة من التهديـــدات والمطاردات 
التـــي تعـــرض لهـــا صحافيوها فـــي أعقاب 

محاولـــة االنقالب التـــي تعرضت لهـــا تركيا 
منتصـــف يوليـــو من عـــام 2016، األمـــر الذي 
تســـبب في إغالق أغلب مكاتب الصحيفة في 
تركيـــا، والقبض على عدد كبير من مســـؤولي 

الصحيفة والصحافيين والعاملين بها.
وظهر توعد أردوغان لصحيفة جمهوريت 
التركية قبل محاولـــة االنقالب، ففي عام 2015 
ظهـــر الرئيس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
وهـــو يتوعد رئيـــس تحريـــر الصحيفة، جان 
دوندار، عقـب نشره مقـاطـع الفيديـو الخـاصة 
بعمليات تفتيش شـــاحنات األســـلحة التابعة 
للمخابرات التركية التـــي يقال إنها كانت في 
طريقهـــا لمقاتلي تنظيم داعـــش اإلرهابي في 

سوريا.

ميديا
[ نقابة العاملين في الصحافة: حكومة حزب العدالة والتنمية قيدت أيادي الصحافيين

صحيفة {جمهوريت} التركية تخلع ثوب المعارضة وتبدأ عهد المواالة

ــــــت“ التركية املعارضة، عقب  ــــــت إدارة صحيفة ”جمهوري ــــــدأت اإلدارة اجلديدة التي تول ب
سجن إدارة الصحيفة السابقة، حملة لتصفية املسؤولني السابقني بالصحيفة، التي كانت 

حتسب على املعارضة.

منظمـــة {مراســـلون بـــال حـــدود} 

صنفـــت حرية الصحافـــة في تركيا 

لعـــام 2017 في املرتبـــة 155 من 

بني 180 دولة

◄

كشفت دراسة جديدة عملت على تحليل سبعة ماليين تغريدة على تويتر أن حوالي 90 في المئة من اآلراء التي تدعم نظرية 

المؤامرة انتشـــرت من قبل الحســـابات التي يديرها بشـــر ال من قبل حســـابات آلية، وهي برامج تلقائية تبث تغريدات محددة 

بشكل آلي بغرض الترويج لفكرة محددة، كما يعتقد البعض.

موالية حتى إشعار آخر
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} واشــنطن - بدأت شـــركة أبل هذا الصيف 
محادثـــات مـــع الصحـــف الرئيســـية الكبرى 
فـــي الواليـــات المتحدة مثل نيويـــورك تايمز 
وواشـــنطن بوســـت وصحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال حول إضافـــة قصصها إلـــى خدمة 
المجالت الرقمية Texture، وهو التطبيق الذي 
حصلـــت عليه أبل في شـــهر مـــارس الماضي 
ودخلـــت من خالله مجـــال المجـــالت، والذي 
يتيح للمستخدمين االشتراك في أكثر من 200 

مجلة مقابل 9.99 دوالر في الشهر.
ويبـــدو أن الشـــركة المصنعـــة لهواتـــف 
آيفون تريد اآلن إضافـــة األخبار اليومية إلى 
هذا المزيـــج، حيث يتواصل مدراء أبل بقيادة 
مدير المحتوى إيـــدي كوي مع الصحف حول 

االنضمام إلى التطبيق.
وتجـــري هـــذه المناقشـــات وســـط زيادة 
اهتمام أبـــل بمبيعات المحتوى واالشـــتراك، 
حيث أنفقت الشـــركة ما يصل إلى مليار دوالر 

على األقل فيما يتعلـــق بالبرامج التلفزيونية 
التـــي مـــن المتوقـــع أن يبدأ ظهورهـــا العام 

المقبل.
ويعتقـــد العديد من النـــاس أن أبل ترغب 
في تســـويق عرض اشـــتراك كبير يجمع بين 

الموسيقى والفيديو واألخبار مًعا.
ويســـاور الصحف قلق حـــول إمكانية 

خدمـــات  بمبيعـــات  الضـــرر  إلحـــاق 
االشـــتراك الخاصة بهـــا، حيث تبيع 
صحيفة واشـــنطن بوســـت اشتراًكا 
رقمًيـــا بالكامـــل مقابـــل 10 دوالرات 
فـــي الشـــهر، بينما تبيـــع نيويورك 
دوالرا  مقابـــل 15  اشـــتراًكا  تايمـــز 
في الشـــهر، ويبلغ ســـعر االشـــتراك 
األساســـي في صحيفة وول ستريت 
جورنـــال 37 دوالرا في الشـــهر، في 
حين يدفع تطبيـــق Texture لموفري 
المحتـــوى الخاص به على أســـاس 

االستخدام الذي تولده عناوينهم. ويعني هذا 
أن الصحيفة التي انضمت إلى Texture سوف 
تحصل من المشـــتركين ضمـــن التطبيق على 
دفعات أصغر بكثير بالمقارنة مع األشـــخاص 
الذين يقومون باالشـــتراك بشـــكل مباشر مع 

الصحيفة، وتعانـــي الصحف من قلق إضافي 
فيمـــا يتعلق بهذا العرض، والـــذي يتمثل في 
انخفـــاض الجاذبية في حـــال كانت جزءا من 
مجموعة من المطبوعات بدًال من كون عالقتها 

فردية مع المشتركين.
ويترك هـــذا العرض البـــاب مفتوًحا 
أمام إمكانية قيام شركة أبل بإيقاف هذه 
الحزمـــة الحًقا، لكن الصحـــف تفكر في 
الوقت نفسه بالفوائد الكبيرة التي يمكن 
الحصول عليها مـــن خالل أبل، إذ تمتلك 
الشـــركة قاعدة ضخمة من المستخدمين، 
حيـــث قالـــت الشـــركة فـــي شـــهر يناير 
الماضـــي إن مســـتخدميها يمتلكون 1.3 
مليار جهاز نشط، مما يساعد على زيادة 

وصول وانتشار الصحف بشكل كبير.
كما أثبتت أبل قدرتهـــا على تحويل 
زبائنهـــا مـــن األجهـــزة إلى مشـــتركين 

رقميين.

شركة أبل تفاوض الصحف الكبرى لضمها إلى خدماتها اإلخبارية

اتهامات جنسية تطيح 

برئيس مجلس إدارة 

{سي.بي.أس}

} نيويــورك – أعلنــــت محطة ”ســــي.بي.أس“ 
مســــاء األحد مغادرة رئيس مجلــــس إدارتها 
بعدما  ليســــلي مونفيز ”مــــع مفعول فــــوري“ 
نشــــرت مجلــــة ”نيويوركر“ اتهامــــات جديدة 

بارتكابه انتهاكات جنسية.
وسبق لست نســــاء أن اتهمن مونفيز (68 
عاما) الذي يتولى رئاســــة ”سي.بي.أس“ منذ 
15 عاما، بالتحرش اجلنســــي في نهاية يوليو 

املاضي. 
وفي مقال نشــــر األحد قالت ســــت نســــاء 
أخريــــات إنــــه اعتــــدى عليهن جنســــيا وهي 
اتهامات خطرة نفى مونفيز أن تكون قد بدرت 

عنه.
وبالتزامــــن أعلنت ”ســــي.بي.أس“ -وهي 
أولى الشــــبكات األميركية- نهاية خالفها مع 
عائلة ريدســــتون التي تستحوذ على 80 باملئة 
من رأســــمال احملطة، الناجم عن رغبة العائلة 
في دمج ”سي.بي.أس“ مع مجموعة ”فياكوم“ 

اإلعالمية التي متلكها أيضا.
وأكدت عائلة ريدســــتون ”أنها ال متلك أي 
خطــــة القتراح عملية دمج بني ’ســــي.بي.أس“ 
وأنها لــــن تقوم باقتــــراح مماثل  و”فياكــــوم“ 
خالل ســــنتني علــــى األقل اعتبــــارا من تاريخ 
االتفاق“ بالتراضي املعلن مساء األحد، حسب 

ما أوضحته احملطة في بيان.
وأكــــد البيان بذلــــك معلومــــات صحافية 
أشــــارت إلى وجود اتفاق وشــــيك حول رحيل 
مونفيــــز ونهاية اخلالف بني ”ســــي.بي.أس“ 

وعائلة ريدستون.

من يصنع األخبار ملنصات التواصل االجتماعي؟

} في كل يوم تتدفق األخبار، تنتجها 
وكاالت احترافية تبث طواقم محرريها 

وكتابها وفنييها من حول العالم ويتعرض 
الكثير منهم إلى شتى أنواع املخاطر.

ال يعلم كثيرون كيف متت صناعة اخلبر 
وكيف مت إنتاجه وبأية مراحل كان قد مر 
حتى وصل إلى املتلقي وكل ما هنالك أن 

تعج وسائل التواصل االجتماعي باألخبار 
التي ليس بالضرورة معرفة مصادرها ومن 

هم صانعوها.
إشكالية حتولت إلى ظاهرة ملفتة للنظر، 

أن تعتاش وسائل التواصل االجتماعي 
ومحركات البحث من األخبار التي تصنعها 
الوكاالت وتضيف منها أرباحا تضاف إلى 

أرباحها.
لهذا لم يكن مستغربا أن حتتشد كبريات 

وكاالت األنباء من حول العالم لتعلن ما 
يشبه انتفاضة ضد منصات التواصل 

االجتماعي وضد محرك البحث العمالق 
غوغل. قالت الوكاالت في بيان نشر في 

صحيفة ”لوموند“ الفرنسية ونشره موقع 
فرانس 24 إن ”فيسبوك أصبحت أكبر 

وسيلة إعالمية في العالم ولكن ال فيسبوك 
وال غوغل لديهما قاعة أخبار. ليس لديهما 

صحافيون في سوريا يجازفون بحياتهم وال 
مكتب في زميبابوي يغطي رحيل موغابي 
وال محررون يتحققون من صحة األخبار 

التي يرسلها املراسلون على األرض“.
منصات التواصل االجتماعي بال غرف 
أخبار وال محرري أخبار فمن أين لهم كل 

تلك األخبار الوفيرة وكأنها تتدفق في إطار 
املشاع املعرفي الذي يتيح ألي شخص أو 

جهة استخدام املعلومات مجانا وهو أمر ال 
ينطبق على تلك الوكاالت؟

في هذا الصدد قالت وكاالت األنباء 
إن ”احلصول على األخبار مجانا يفترض 

أن يكون من إجنازات اإلنترنت الكبرى، 
لكنه مجرد وهم. ففي نهاية األمر، إيصال 

األنباء إلى اجلمهور يكلف الكثير من املال“. 
وأضاف البيان أن ”األخبار هي السبب 

الثاني، بعد التواصل مع العائلة واألصدقاء، 
الذي يجعل الناس يستخدمون الفيسبوك 

التي ضاعفت أرباحها ثالث مرات إلى عشرة 
مليارات دوالر السنة املاضية“.

مع هذا فإن عمالقة اإلنترنت هم الذين 
يجنون األرباح من عمل اآلخرين من خالل 
جني ما بني 60 إلى 70 باملئة من مداخيل 

اإلعالنات، علما أن أرباح غوغل تزداد مبعدل 
20 باملئة كل سنة.

مساعي وسائل اإلعالم في فرنسا وأملانيا 
وإسبانيا إلرغام عمالقة اإلنترنت على دفع 

بدل مادي لم تنجح سوى في احلصول منهم 
على ”بعض الفتات“، مقترحة تصحيح بعض 
من انعدام التوازن عبر حصولها من االحتاد 

األوروبي هي ووسائل إعالمية أخرى، على 
”حقوق تأليف ذات صلة ”عن عملها.

واقعيا سنكون أمام ظاهرة مستجدة 
تتعلق بتطبيق قانون حق املؤلف على تلك 
األخبار املتداولة وهو أمر غير مسبوق إذ 

ينتظر أن يبحث املوضوع أوروبيا وباجتاه 
إيجاد تشريعات حتمي وكاالت األنباء من 

استغالل وسائل التواصل االجتماعي.

ومن الواضح أن صانعي األخبار هنا 
لهم في ذلك مآرب أخرى فبيان كبريات 

وكاالت األنباء يركز على موضوع اإلعالنات 
التي تنشر في وسائل التواصل االجتماعي 

وضرورة أن يتم استقطاع نسبة منها 
لصالح وكاالت األنباء بدعوى أن بث 

اإلعالنات أو نشرها يتزامنان مع التدفق 
اإلخباري.

لعله شكل مستجد من الصراع على 
األخبار واإلعالنات يتعدى حدود املنافسة 

على املتلقي إلى املنافسة على العوائد 
واألرباح ال سيما أننا أمام ظاهرة تراجع 
ما جتنيه وسائل اإلعالم والصحافة من 

اإلعالنات في مقابل أرباح ضخمة حتققها 
وسائل التواصل االجتماعي.

واقعيا نحن أمام مسارات متقاطعة 
ستقود حتما إلى خطوات إجرائية لن تتيح 

مجانية في استهالك األخبار وستضع 
هامشا ربحيا للوكاالت التي من حقها أن 

حتافظ على إنتاجها اإلخباري وحتقق 
عوائد منه بناًء على ما تقدمه من خدمات 

إخبارية احترافية.

طاهر علوان
كاتب عراقي

انية 
ت



} واشنطن - أوضح مارك زوكربيرغ، مؤسس 
شركة فيسبوك ومديرها التنفيذي، في تدوينة 
علـــى صفحتـــه على املنصـــة، أن إعـــادة بناء 
آليـــات تطبيـــق احملتوى ضمن فيســـبوك من 
أجل التخلص من احملتوى الضاّر قد تستغرق 

ثالث سنوات أو أكثر.
وأضاف ”اخلبر السار هو أننا بدأنا العمل 
في عام 2017، لذا على الرغم من أن هذا العمل 
ســـوف ميتد حتى عـــام 2019، إال أنني أتوّقع 
أن ننتهي هذا العام بالسير على مسار أفضل 

بكثير مما كنا عليه عندما بدأنا العملية“.
وقال زوكربيـــرغ إنه سيكشـــف املزيد عن 
خطط الشـــركة حملاربة اإلساءات في املستقبل 

القريب عبر سلسلة من املشاركات. 
وكتـــب ”ســـتكون املشـــاركة األولـــى حول 
اخلطـــوات التـــي نتخذهـــا ملنـــع التدّخل في 
االنتخابـــات علـــى موقـــع فيســـبوك، والتـــي 
يتناســـب وقتها مع اقتراب موعد االنتخابات 
الرئاســـية  واالنتخابات  األميركيـــة  النصفية 
البرازيلية، سأكتب عن اخلصوصية والتشفير 
ومنـــاذج العمل ومن ثم حـــول إدارة احملتوى 

وتطبيقه في األشهر القادمة“.
وخضعت منصة فيســـبوك لتدقيق مستمّر 
حـــول دورهـــا في نشـــر املعلومـــات اخلاطئة 

وسياسات مشاركة البيانات اخلاصة بها.
وخالل وقت سابق من هذا الشهر توّجهت 
شيريل ساندبيرغ، املديرة التنفيذية للعمليات 
ضمـــن الشـــركة إلـــى العاصمـــة األميركيـــة 
واشـــنطن لإلدالء بشـــهادتها فـــي الكابيتول 
هيل حول احلكومات األجنبية التي تســـتخدم 
منصات التواصـــل االجتماعيـــة للتأثير على 

السياسة األميركية. 
وكشفت فيسبوك خالل الشهر املاضي عن 
حملـــة تأثير خفية جديـــدة تديرها مجموعات 
منحـــازة إلـــى وســـائل اإلعـــالم احلكوميـــة 
اإليرانية، وأقـــّر زوكربيرغ عبر املنشـــور بأن 
الشـــركة اضطـــرت للتعامل مع جميـــع أنواع 
اإلساءة، حيث قال ”عندما تقوم ببناء خدمات 
يســـتخدمها مليارات من النـــاس عبر البلدان 

والثقافات فسوف ترى كل األنواع، وسيحاول 
الناس إســـاءة اســـتخدام تلـــك اخلدمات بكل 
وسيلة ممكنة، ومن مسؤوليتنا تسليط الضوء 

على اجليد والتخفيف من السيء“.
واعتمدت منصة فيسبوك في البداية على 
مســـتخدميها لإلبـــالغ عن احملتوى املســـيء، 
ووظفـــت مجموعـــة كبيـــرة مـــن األشـــخاص 
املتعاقديـــن معها ملراجعة هذه التقارير وإزالة 
املشـــاركات التي تنتهك سياســـات الشـــركة، 
وحتـــدث زوكربيـــرغ ســـابًقا عن نية الشـــركة 
زيادة تلك اجلهود عبر استخدام تقنية الذكاء 
االصطناعـــي للعثـــور على احملتوى املســـيء 
وتصفيتـــه بشـــكل اســـتباقي، وهو مـــا ميّثل 
حتدًيـــا تقنًيـــا مهًما، حتى بالنســـبة لشـــركة 

بحجم فيسبوك.

وجـــادل الرئيـــس التنفيذي للشـــركة بأن 
مكافحـــة اإلســـاءة ال تتعّلـــق مبســـألة تطوير 
تكنولوجيـــا أفضـــل فقـــط، بـــل هنـــاك أمور 
أخرى، إذ إن التشـــفير على سبيل املثال يزيد 
اخلصوصيـــة واألمـــن لألفراد لكنـــه يزيد في 
الوقت نفســـه من صعوبـــة محاربة املعلومات 

اخلاطئة والكراهية على نطاق واسع.

الثالثاء 2018/09/11 - السنة 41 العدد 11105

@alarabonline
كشـــفت دراســـة جديـــدة أن ٩٠ بالمئة مـــن المراهقين الذين تتـــراوح أعمارهم بيـــن ١٣ و١٧ عاما من جميع أنحـــاء الواليات 
المتحـــدة، يمتلكـــون هواتف ذكية. وقالت الدراســـة إنه في عـــام ٢٠١٢، كان هناك حوالي ٤١ بالمئـــة فقط من المراهقين 

يمتلكون هواتف ذكية.

} الكويت - أثار هاشـــتاغ #إلغاء_حصة_
املوســـيقى، الـــذي يتصـــدر الترنـــد الكويتي 
علـــى تويتـــر منـــذ أيـــام جـــدال واســـعا على 

تويتر.
ووصـــف الهاشـــتاغ الذي يطالـــب ضمنه 
مطلقوه وزارة التربيـــة الكويتية بإلغاء مادة 
من  و“الداعشـــي“،  بـ“اإلخواني“  املوســـيقى، 
جمهـــور املعارضـــني الذين اســـتخدموا نفس 

الهاشتاغ للرد على املطالبات.
وطالب حساب يحمل اســـم ”أستغفر الله 

وأتوب إليه“.

وتزعـــم بعـــض رجـــال الديـــن املطالبات 
مبرزين أحاديث ”حرمة املوســـيقى“، مهددين 

بجهنم، كعادتهم.
ولكن في املقابل، وصـــف مغردون آخرون 
املطالبات بإلغاء حصة املوسيقى بـ“املتطرفة“ 
وذكروا اآلثار اإليجابية لتعليم املوســـيقى في 

املدرسة على سلوك الطفل.
وتساءل مغرد:

وأكد معلق:

واعتبر مغرد:

واعتبرت دكتورة:

وقال الكاتب علي الزعبي في تغريدتني:

وسخر مغرد:

وقال معلق:

طالب عدد من املغردين في الكويت، بإلغاء حصص املوســــــيقى من مدارســــــها، ما اعتبره 
رافضــــــون دعوات متطرفة متهــــــد لتحويل الكويت إلى ”دولة طالبان“ خاصة مع تدشــــــني 

هاشتاغ آخر يبرز كثرة الكتب املمنوعة في البالد.

@gnoobi97
استبدلوها  #إلغاء_حَصة_املوســــــيقى 
بحصــــــة تعلم جتويد وحفظ القرآن وجميع 

قصص األنبياء واملرسلني.

#

@doctorfatima
ــــــني منع  #إلغاء_حصة_املوســــــيقى. وب
ــــــن واحلجر على  ــــــب ودخــــــول املفكري الكت
العقــــــول وإلغاء حصة املوســــــيقى.. كأني 
بالكويت تتحول إلى دولة طالبان.. وكأني 
مبعركــــــة بني طرفني: شــــــعب أصيل الزال 
يحتفظ مبالمح كويته التي يعرفها ”كويت 
ونواب  وحكومة  ــــــاح“،  واالنفت الســــــتينات 
ــــــى كويت االنفتاح يريدون  من الناقمني عل

طمسها!

#

@ali_alzuabi
األخ يطالب بـ #إلغاء_حصة_املوسيقى 
ــــــم ُتخــــــرج لنا طــــــوال الســــــنوات  ألنها ل
ــــــم..  زعي كبيتهوفــــــن!  ــــــا  فنان ــــــة  املاضي
ــــــى منطقــــــك هــــــذا الزم بعــــــد نطالب بـ:  عل
ــــــم  ل ألنهــــــا  #إلغاء_حصة_الرياضــــــة 
تخرج لنا طوال الســــــنوات السابقة العبا 
ــــــن  و#إلغاء_حصة_الدي ــــــا!  كمارادون
ألنها لم تخرج لنا عاملا كحسن البصري. 
و#إلغاء_حصة_العربي ألنها لم تخرج 
لنا عاملــــــا كســــــيبويه و#إلغاء_حصة_

ــــــا عاملا  ــــــم تخرج لن ــــــات ألنهــــــا ل الرياضي
و#إلغاء_حصة_الفيزياء  كاخلوارزمي 
ألنها لم تخرج لنا عاملا كســــــتيقن هوكينغ 
ــــــم  ــــــاء ألنهــــــا ل و#إلغاء_حصة_الكيمي
تخــــــرج لنا عاملا كجابر بن حيان.. ُاكمل.. 

وإال خالص؟

ا

@kuwaititourist
هل إلغــــــاء حصص املوســــــيقى يســــــاهم 
فــــــي تطور الكويت، املوســــــيقى لغة الروح 
واحلضــــــارة والثقافة ماذا بعــــــد اإللغاء؟ 
ــــــر الثقافي الناس  هل ســــــنغلق مركز جاب
ــــــدون الكويت إلى الوراء  تتطــــــور وأنتم تعي

#إلغاء_حصة_املوسيقى.

ه

@AhdiAlmarzouq
ــــــدون إثبات قوتهم  إخوان الشــــــياطني يري
بإلغــــــاء حصة املوســــــيقى وإنهــــــم الزالوا 
ــــــني على الســــــاحة. رســــــالة موجهة  فاعل

للجميع.

إ

@abdallahalmane3
رمبا اململكة العربية الســــــعودية ”نفضت“ 
ُغبار الصحوة علينا، لذلك نرى السعودية 
#إلغاء_ تتســــــعود!  ــــــت  والكوي تتكــــــوت 

حصة_املوسيقى.

ر
ُ

@AqeelTaqi
نلغي حصــــــة املوســــــيقى.. ومــــــن بعدها 
األحياء بســــــبب نظرية التطــــــور لداروين.. 
ومن عقب الفيزياء لتطرقها لنظرية األكوان 
املتعددة كونهــــــا نظريات ملحدين.. ونلغي 
اإلنكليزية ألنها لغة الكفار واملشــــــركني.. 
ــــــر نغلق وزارة التربية ونعود لزمن  وباألخي

الكتاتيب #إلغاء_حصة_املوسيقى.

ن

@fahad_almatrook.
من حقك كشخص متدين أن تطالب بعدم 
إدخال ابنك حلصة املوسيقى كونك تعتقد 
أنها حرام، لكن كذلك من حقي أن أطالب 
بإلغاء مادة التربية اإلســــــالمية كوني أريد 
أن يتعلم أبنائي الدين مني مبعتقدي ملاذا 

يتعلمون معتقدك أنت؟

م

} الكويت -استفزت ”مجزرة كتب“ المغردين 
في الكويـــت التي تعد إحدى أهـــم المنارات 
الفكرية والثقافية في المنطقة ضمن هاشتاَغي 
صور_كتاب_ممنوع_في_مكتبتـــك  #
و#ممنوع_في_الكويت على خلفية وصول 
عدد الكتب الممنوعة إلى أكثر من 4000 كتاب 

آخرها كان منع كتاب ”مئة عام من العزلة“.
وقال مغرد:

وكتب آخر:

وأكد معلق:

وقال سعودي السنعوسي:

وغرد متفاعل:

#ممنوع_في_الكويت بداية عهد العزلة
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مقاومة إلكترونية

مقاومة على الشبكات االجتماعية لهّبة متطرفة تضرب الكويت
[ مغردون كويتيون غاضبون: السعودية تتكوت والكويت تتسعود

6wr__ 1

نفسيا، اإلنسان قبل النوم قد تأتيه رغبة 
حقيقية في تغيير حياته، ويقطع وعودا 

مع نفسه بتبديل شكل حياته،
 ولكن مبجرد أن يستيقظ ينسى كل 

شيء!

alamine19871 

جلس ينتظر الفرصة املثالية 
ففاتته احلياة بأكملها!

F_Deghaither 

بإمكانها أن تتعرى وتفعل ما تشاء 
طاملا أن ال أحد يستطيع أن يتعرف على 

شخصيتها وهي خلف هذا النقاب.. 
هل ستفعل ذلك لو كانت كاشفة الوجه؟ 

#موظفة_تتعرى_أمام_الكاميرات.

AlyaaGad 

التحرش سرقة. أنت تسرق شعور 
إنسان باألمان والكرامة واالحترام. 
ضع مجامالتك عندك حيث ال تشرق 

الشمس قبل أن تذهب أنت شخصيا وراء 
الشمس.

AfashatEnglish 

مثل إيطالي يقول امرأة جميلة هم 
إضافي. 

يا مرحبا بهّم على شكل مونيكا 
بيلوتشي.

Alolayan_M 

يبدو أن معركة احلياة الطاحنة 
تقع بني الثالثني واخلمسني من العمر. 

ما قبلها مقدمات وما بعدها نتائج.

LoveMattersAR

فإذا كنت تظن أنك لست سعيدا، فرمبا 
حان الوقت للتغيير واتخاذ قرارات 

مصيرية ال تستسلم.. 
فالقرارات اخلاطئة ليست نهاية املطاف.

Boukacheche_TN

”الّشعوب التي َتفشل في تشخيص 
أمراِضها بشجاعة متوت نتيجة تناول 

الّدواء اخلطأ“ 
#نقطة_وعي.

ISlamZaki95

أكثر من ١٠٠ ألف تويتة على الهاشتاغ 
وحترك حكومي وقطع رزق شخص ألجل 

اتنني أكال مع بعض #مصري_يفطر_
مع_سعودية.

Usamashazly

أنا وكل جيلي مازلنا كتاب وراوئيني 
ال يستحق أحدنا أن يحمل لقب أديب  

متاما مثل جيلنا من امللحنني لم يستحق 
أحدهم بعد أن يحمل لقب موسيقار 

#مصر.

ReemAlate

#عبدالصمد_القرشي_يسيء_لإلناث،
بعيدا عن هوية صاحب الهدية
نقول له وألمثاله من ”خرفان“ 

الفاشينستات: أرخص نفسك كيف تشاء 
وكن العبد وحدك حلليمة بولند أو غيرها.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
unwomenarabic 

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني 
اجلنسني ومتكني املرأة.

إصالح فيسبوك يستغرق 3 سنوات

@endlesslovers85
على طاري #ممنوع_في_الكويت تقول 
زوجة الكاتب غابرييل غارسيا ماركيز ملدة 
أشــــــهر كنت أنا وزوجي مقيمني في الغابة 
ــــــي كان يكتب رواية  ــــــام األخيرة الت وباألي
(مئة عــــــام من العزلة) دخلت عليه ووجدته 
يبكــــــي ويقول: َقتّلتُه لقد قتلُت البطل. فعال 

حتس بأمور كثيرة وأنت تقرأ هذا الفن.

ع

@awsulaiman
في بلد كتب فيه الســــــياب أجمل قصائده، 
ــــــي أولى قصصه، ورفع فيها أحمد  وكنفان
مطر الفتاته، ونشر فيها فؤاد زكريا كتابه 
عــــــن التفكير العلمــــــي. #ممنوع_في_

الكويت.

ف
  @saud_alsanousi

كونك تختلف مع املؤلف في قراءته للتاريخ 
ال يعني مصادرة حقه في النشــــــر، وال أن 
تفرض وصايتك علي فــــــي ما أقرأ. كتاب 
”الكويت“ بأجزائه الثالثة حملمد اليوسفي. 

#ممنوع_في_الكويت.

ك

@Havana_H
ــــــر اإلعالم يتنفس جهال قبل أن يكون  وزي
ــــــرًا لإلعالم“ فلذلك مــــــن الطبيعي أن  ”وزي
ــــــع كل شــــــيء ألن املنع طريق ســــــهل  مين
ألي شــــــيء ال ميكن أن تفهمه وهذه صفة 
#ممنوع_فــــــي_ اجلاهــــــل.  املســــــتبد 

الكويت.

و

@mjalnabhan 
الرقيب ال يشــــــعر باخلجل مهما انتشرت 
ــــــع، هــــــو يشــــــعر بالرضا حني  ــــــم املن قوائ
ــــــؤدي وظيفة دنيئة. هــــــي قضية من ميلك  ي
قرار اإلباحة، ال يشــــــعر أنه بصمته يخرج 
البلد كلها من التاريخ. #صور_كتاب_

ممنوع_في_مكتبتك.

ا

عندما تقوم ببناء خدمات 
يستخدمها مليارات من الناس 

فسوف ترى كل أنواع اإلساءة

مارك زوكربيرغ
R
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ن على المقيمين في 
ّ
ة للعاصمة، من بين بنودها أنـــه يتعي

ّ
ـــة عقاري

ّ
الرئيـــس األفغاني يطلق خط

البيوت العشوائية أن يثبتوا أنهم مقيمون فيها منذ 15 عاما على األقل.

القطار العراقي يســـتأنف رحالته األولى إلى الفلوجة القريبة بعد انقطاع اســـتغرق ســـنوات، في 

انتظار إعادة تهيئة منظومة سكك الحديد التي تربط بين مختلف المدن. تحقيق

} كابــول – في زقــــاق يخترق كابول القديمة، 
يســــتقبل وكيل محمد زّواره بترحاب، ويقّدم 
لهم الشــــاي قائال ”أنتم أول مــــن يأتي ليقّدم 

المساعدة من دون طلب المال“.
تعيــــش كابول، التي ال تكــــّف أطرافها عن 
التوّسع تحت ضغط النمّو السكاني والنزوح 
إليها مــــن المناطق المضطربــــة، في فوضى 
عمرانية شــــديدة إذ تظهر ككتلــــة مكتظة من 

اإلسمنت يكسوها الغبار، ودون أي تنظيم على 
سفوح جبال هندوكوش. كما تواجه العاصمة 
األفغانية المكتظة عددا من المشاكل البيئية، 
إذ ال يوجــــد فيهــــا نظــــام للصــــرف الصحي، 
وتكثــــر فيها األحياء الفقيرة، وتشــــهد بنيتها 
التحتية انهيارا أمام سرعة نمو السكان، كما 
فقــــدت كابــــول 70 بالمئــــة مــــن اخضرارهــــا، 
وخصوصا األشجار، منذ مطلع القرن الواحد 

والعشرين.
وتحــــاول الحكومــــة أن تفــــرض بعــــض 
العمران  حركــــة  في  التنظيم 
يقول  العشوائي، 
قصــــّي 

بوليش المســــؤول اإلعالمي في برنامج األمم 
المتحدة للمســــتوطنات البشــــرية، ”ما يقود 
حركة العمــــران هنا هو النزاعــــات واألزمات 

اإلنسانية“.
ويضيــــف، ”المحاولة الوحيــــدة للتنظيم 
زمــــن  إلــــى  تعــــود  كابــــول  فــــي  العمرانــــي 
الســــوفييت“ في أواخر السبعينات من القرن 

العشرين.
يعيــــش في كابــــول اليوم أكثــــر من أربعة 
ماليين نســــمة، وبعــــد أكثر مــــن أربعة عقود 
من الحــــروب واالضطرابات ما زالت حدودها 
تّتســــع فــــي التــــالل المجــــاورة لتســــتوعب 
النازحيــــن الجــــدد الفاّرين مــــن المعارك في 
هؤالء  ويعيــــش  مناطقهــــم. 
أحيــــاء  فــــي  النازحــــون 
حديثا  ُبنيت  فقيرة 
خّطة  أي  دون 

عمرانيــــة أو توجيه، ومعظمهــــم تحت رحمة 
قرار باإلخالء قد يصدر بين ليلة وضحاها.

وقد عرفت كابول مند 2001 نموا كبيرا في 
حجم السكان، فيما بقيت المرافق الضرورية 
للحياة علــــى حالها، وتأتي أزمة الســــكن في 
طليعة انشغاالت سكان كابول الذين يواجهون 
المشكالت الناتجة عن ندرة المساكن وارتفاع 

سعر اإليجار.
تدّفق النازحين مستمر، فمنذ مطلع العام 
2015 اســــتقبلت المــــدن األفغانيــــة التي تنعم 

بشيء من األمان النســــبّي مليونين 
و500 ألف نازح، أو مهاجر عائد من 

الخارج.
”من  األممي،  المسؤول  يقول 
بين المنــــازل البالغ عددها 255 
الوكالة  أحصتها  والتــــي  ألفا 
فــــي كابــــول، 15 بالمئة فقط 
منها يملــــك المقيمون فيها 
وثائق ملكية صالحة، و41 
بالمئــــة يملكــــون وثائق 
ال قيمــــة قانونيــــة لها، 
و44 بالمئــــة من دون أي 

وثيقة“.
أطلــــق الرئيس  األخيــــرة  اآلونــــة  في 

أشرف غني خّطة عقارّية إصالحية للعاصمة، 
من بيــــن بنودها أنــــه يتعّين علــــى المقيمين 
فــــي هذه البيوت العشــــوائية أن يثبتوا أنهم 
مقيمــــون فيها منذ 15 عاما علــــى األقل، وذلك 

في ظّل غياب سندات الملكّية.
يقول ســــّيد عبدالله وهاب منّسق برنامج 
”ســــيتي فور أول“ (مدينة للجميــــع)، ”نراجع 
وثائــــق البلدية، ثم نســــأل الجيــــران ونمنح 
وثائق صالحة لخمس سنوات، ونعّلق نسخة 
منها في مســــجد الحّي، فــــإن لم يعترض أحد 

يصبح المقيم في المنزل مالكا قانونيا له“.

ويعــــّد هذا البرنامج الفريــــد من نوعه في 
العالم والــــذي تنّظمه الوكالة األممّية، ويعمل 
فيــــه 1200 موّظف وتبلــــغ ميزانّيته 63 مليون 
دوالر حتــــى العام 2020، يشــــارك فيه االتحاد 
األوروبي والوكالة األميركية للتنمية الدولية.
وهو مشروع رائد يمكن أن ُيحتذى به في 

مناطق أخرى من العالم.
ويقـــول وهاب ”في حـــال كان للمنزل مالك 
آخر غيـــر المقيم فيه، يقـــوم الجيران بإبالغه 
باألمـــر ليعتـــرض، حتـــى وإن كان مقيما في 
الخـــارج“. يدخل فريـــق المفّتشـــين إلى أحد 
البيوت القديمة، ليجـــدوا أن صاحبه قتل في 
العـــام الماضي على يـــد عناصر من 
حركـــة طالبـــان، لكـــن والد 
بما  اســـتظهر  زوجتـــه 
يكفي إلثبات الملكية، من 

وثائق وفواتير كهرباء.
ومن ثمار هذا البرنامج 
صدور وثائــــق ملكّية وّزعها 
أشرف غنّي على المستحّقين 
في كابول وهرات وجالل آباد، 
وللمــــّرة األولــــى تكون النســــاء 
متســــاويات فــــي هذا الحــــّق مع 
الرجال، علما أن النســــاء ال يشّكلن 
حتــــى اآلن أكثــــر مــــن 5 بالمئــــة من 

مالكي العقارات في هذا البلد.
ومن المتوّقع أن توّزع مليون وثيقة ملكية 

في عموم أنحاء البلد مع حلول العام 2020.
ومع تقّدم هذا الجهد التنظيمي، ســــيكون 
باإلمكان إطالق اســــم على كّل شــــارع وزقاق، 
وهو أمر يسّهل حياة السكان الذين ال يجدون 
طريقة لتحديد مكان ســــكناهم سوى عبارات 
مطّولة من قبيل: خلف المتجر، الزقاق الثاني 
بعــــد المســــجد، البيــــت األول قبــــل البوابــــة 

الزرقاء…

} الفلوجــة (العــراق) - عـــاد عماد حســـون 
يقود قطاره بعد انقطاع اســـتغرق ســـنوات 
بين بغداد متوجها نحو مدينة الفلوجة غربا، 
مرورا بمناطق صحراوية تنتشـــر فيها مقابر 
ودبابـــات وســـيارات محترقة وبقايـــا مبان 

وجسور مدمرة.
تجسد المشاهد على امتداد الرحلة التي 
يقوم بها حســـون ومســـاعده يوميا، ضراوة 
المعـــارك التي دارت في تلـــك المناطق لطرد 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
الحديـــد  ســـكك  زي  الرجـــالن  ويرتـــدي 
العراقيـــة التي أسســـت قبل قـــرن، باللونين 

األبيض واألزرق الفاقع.
اســـتمر الرجالن في رفع التحدي سنوات 
طويلـــة أعقبـــت غـــزو العـــراق مـــن القوات 
األميركيـــة في العام 2003، عـــن طريق القيام 
بالرحـــالت خالل المعـــارك التـــي تخوضها 
القـــوات األميركية في المنطقـــة وما أعقبها 
من أحداث عنـــف طائفي، لكن اجتياح تنظيم 
الدولة اإلســـالمية عام 2014، مناطق واســـعة 
من بينها األنبار حيث تقع الفلوجة، أّدى إلى 
شلل حركة سكك الحديد العراقية وتوقفها في 
مناطق كثيرة بشمال وغرب البالد حيث آثار 

الدمار في كل مكان.

يقـــول الكابتن حســـون (30 عامـــا)، وهو 
يقـــود قطـــارا صيني الصنع من طـــراز ”دي.
أم.يو“ بســـرعة ال تزيد عن مئـــة كيلومتر في 
الســـاعة للحفاظ علـــى قضبان الســـكة التي 
أصلحت بجهود العاملين في القطاع، ”لم أكن 
أتصور أن القطار سيعود يوما ما للمرور من 

هنا“.
ويســـتذكر رئيس مهندســـي الســـكك في 
الفلوجة يوسف ثابت قائال، ”عندما استأنفنا 

العمـــل، كان الناس يســـخرون منـــا… لكنهم 
صدقوا بعد وصول أول رحلة، واآلن يطلبون 

زيادة عدد القطارات“.
وال يزال مبنـــى محطة القطار الذي وضع 
فيه عـــدد من المقاعـــد البالســـتيكية مدمرا، 
لكـــن المحطة جاهـــزة لتأميـــن الوصول إلى 
العاصمة، وهـــي البديل الوحيـــد عن الطرق 
المزدحمـــة التـــي يملؤهـــا الغبـــار ويواجه 
ســـالكوها أحيانا مفاجآت غيـــر متوقعة مثل 
منع مرور الحافالت الصغيرة من دون مبرر، 
ما يجبرها على العودة بالمسافرين من حيث 

جاءت.
ويفضـــل علي أحمد (26 عاما) الذي اعتاد 
ركوب الحافلة ســـنوات طويلة للوصول إلى 
جامعته في بغداد، واليوم يكمل عامه األخير 
في دراسة الطب، ”عربة مكيفة تقطع الطريق 
فـــي ســـاعة ونصـــف دون أن يفـــرض عليـــه 
من هم حوله مثل  استنشاق دخان ســـجائر“ 

وسائل النقل األخرى.
فـــي العربـــة المخصصة كمقهـــى، هناك 
لوحـــة تشـــير إلـــى أن الحرارة فـــي الخارج 
43 درجـــة، وســـرعة القطـــار 91 كيلومترا في 
الســـاعة، يدخل إليها ســـنان ماجد (28 عاما) 
وهـــو يحمل صندوقا مليئا بمالبس لعرضها 
فـــي متجـــره بالفلوجة. ويؤكد الشـــاب وهو 
يجلس بين أصدقائه، أن ”القطار ال يتأخر في 

الوصول، ووقت المغادرة معروف“.
وتعتبـــر لميـــاء أحمـــد (38 عامـــا)، وهي 
مدرســـة، أن التنقـــل بالقطار أمـــر جيد، وقد 
ركبت القطار للتوجه إلى بغداد إلكمال وثائق 

رسمية في دوائر حكومية ببغداد.
ويذكر عمر خليـــل (38 عاما)، وهو حالق، 
وهـــو جالـــس علـــى مقعـــد مغطـــى بقماش 
أحمر، إنـــه متوجه إلـــى بغداد لشـــراء قطع 
غيار لســـيارته. ويلفت إلـــى أن ”ثمن التذكرة 
(حوالي 1.5 دوالر)، فيما  ألف دينار عراقـــي“ 
تكلـــف الرحلة في حافلـــة صغيرة ثالثة آالف 
وخمســـمئة دينار (حوالي 3 دوالرات) وتصل 

إلى عشرة آالف دينار في سيارة األجرة.
ويتوجـــه القطـــار الـــذي يحمـــل شـــعار 
مؤسســـة ســـكك الحديد العراقيـــة، باللونين 

األحمر واألخضر، إلى الفلوجة عند الســـاعة 
6:45 صباحا قاطعـــا 65 كيلومترا ليصل إلى 
بغـــداد، ثم يغـــادر بعدهـــا عنـــد الثالثة بعد 
الظهر، في جدول رحالت يتناســـب مع أوقات 

الطلبة وموظفي الدوائر الحكومية.
ويقـــول عبدالمطلب صالـــح، مدير النقل 
فـــي محافظة األنبـــار ذات الغالبية الســـنية، 
الموجـــود علـــى متـــن القطـــار، إن ”معـــدل 
مغادريـــن  بيـــن  يوميـــا،   250 المســـافرين 

وواصلين“.
ويسعى العراق الذي تربط بين مدنه ألفا 
كيلومتر من خطوط سكك الحديد كانت تصل 
عام 1940 حتى إســـطنبول، إلى إحياء ســـكك 
الحديـــد لتؤمـــن وصل جميـــع مناطق البالد 

ببعضها.
ويوضح نائب المدير العام لسكك الحديد 
العراقيـــة طالب جـــواد كاظم، أن خط ســـكك 
الحديـــد من بغداد – عكاشـــات (قرب الحدود 
مـــع ســـوريا)، يعمل حتـــى مدينـــة الفلوجة 
فقط حاليـــا. فيما لم تتوقف خطوط الســـكك 
التـــي تصل إلـــى مدينة البصـــرة في جنوب 
البالد، ومدينتي النجف وكربالء المقدستين 
فـــي الوســـط، عـــن العمـــل خالل الســـنوات 

الماضية.
وتبذل ســـكك الحديد حاليا جهودا إلعادة 
افتتاح الخط الذي يمتد من بغداد إلى سامراء 

وتكريت وبيجي الواقعة في شمال بغداد.
ويشير كاظم إلى أن بالده خصصت مبلغ 
137 مليون دوالر في عام 2016 لشراء 12 قطارا 
جديدا من الصين، ولكن ال يزال الواقع بعيدا 
عـــن الـ72 خطـــا التي كانت تعمـــل يوميا في 
العـــراق قبل بدء الحظـــر الدولي على العراق 
خالل عهد الرئيس المخلوع صدام حسين في 

التسعينات.
وتبقـــى المهمـــة األصعب بالنســـبة إلى 
الســـكك الحديد، تأمين الوصول إلى سوريا 
أو الموصل، المعقل الرئيسي السابق لتنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق، إذ تعرضت وفقا 
للمسؤول ”محطات وسكك ومعدات وجسور 
وقنوات“ والخطوط المؤدية إليها، إلى ”دمار 

يصل إلى 90 بالمئة“.
كما تواجـــه عمليات إعادة تأهيل شـــبكة 
ســـكك الحديد معوقات أخـــرى، بينها تواجد 
أطفال بين العائالت التي تعيش في مســـاكن 
عشوائية بنيت في مواقع قرب مناطق امتداد 
ســـكك الحديد. وال ينقطع هـــؤالء األطفال عن 
رمي القطار بالحجارة، ما يؤدي إلى تكســـير 

النوافذ البلورية.

يقترن اسم الدواعش بالدمار، لكن احلياة لن تتوقف رغم حتطيمهم للبنية التحتية في كل 
البلدان التي حلوا بها، فاإلنســــــان ينهض بعد كل كبوة ميّر بها وإثر كل مصيبة حتّل به، 
ذلك ما يفعله العراقيون ينهضون ببطء بدافع إرادة احلياة، وهم اليوم يســــــمعون صافرة 
القطار إيذانا بانطالق الرحالت بني بغداد والفلوجة كمرحلة أولى، ليتوسع إصالح شبكة 

سكك احلديد في عموم البالد من جديد.

كابول تختنق بسكانها الفقراء
[ إعادة التنظيم العمراني للعاصمة األفغانية يمنح النساء حق الملكية

كابول مدينة العشوائيات

قطارات جديدة لسكك قديمة

التفتيش إجراء روتيني في كل المحطات

الوصول في الموعد

من مكتظ ككت تظهر إذ ديدة ش واحدمراني ا قرن ا ع مط منذ ر، األشج وخصوص
والعشرين.

وتحــــاول الحكومــــة أن تفــــرض بعــــض 
العمران  حركــــة  في  التنظيم 
يقول  العشوائي، 
قصــــّي 

شرين ا
يعيــــش في كابــــول اليوم أكثــــر من أربعة
ماليين نســــمة، وبعــــد أكثر مــــن أربعة عقود
من الحــــروب واالضطرابات ما زالت حدودها
تّتســــع فــــي التــــالل المجــــاورة لتســــتوعب
و ز ب ر و روب

النازحيــــن الجــــدد الفاّرين مــــن المعارك في
هؤالء ويعيــــش  مناطقهــــم. 
أحيــــاء فــــي  النازحــــون 
حديثا ُبنيت  فقيرة 

ي

خّطة أي  دون 
ي ي يب

قطار بغداد يطلق صافرته األولى 

باتجاه الفلوجة
[ رحلة قصيرة على أنقاض ركام خلفته الحرب

[ مهمة صعبة لتأمين الوصول إلى سوريا أو الموصل

ة 
ّ
صدور وثائق ملكي

ين 
ّ

عت على المستحق
ّ
وز

في كابول وهرات 

وجالل آباد

مليون دوالر خصصها 

العراق في عام 2016 

لشراء 12 قطارا جديدا من 

الصين
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} يعتقد الكثير من الناس أن االعتداء على 
المرأة يكون إما بالتحرش أو االغتصاب 
أي ما كان فعال جسديا ظاهرا وملموسا، 
لكن ماذا عن الندوب النفسية العميقة أال 

يتتبع أحد آثارها ومخلفاتها؟
المرأة كائن يحمل العديد من 

المتناقضات قوية وضعيفة، ذكية وغبية، 
رصينة ومجنونة، مؤدبة ورعناء، وليس 

معنى ذلك أنها تعاني انفصاما في 
الشخصية بل كل ذلك مزيج يكّون أنوثتها 

لكنه يصطدم بنواميس مجتمعية تبيح 
وتحرم وهو ما يجعلها تقع عمدا في 

المفارقة وتفقد بوصلتها لتصبح بين هذا 
وذاك ويسهل اصطيادها.

في السابق كانت العالقات تنظم وفق 
جدول مدروس يقوم أساسا على المقابالت 

مع عدد من الفتيات أو الفتيان وفي ذلك 
ال تختلف البنت عن الولد، كالهما يمكن 

أن يقع فريسة طرف يحب الجمع بين عدة 
عالقات عاطفية في آن.

أما اليوم فإن أغلب الشباب وخصوصا 
الذكور يديرون شبكة من العالقات 

االفتراضية وتكاد أقوالهم وأفعالهم 
تتطابق، حيث تبدأ باستمالة األنثى بطرق 

شرعية تقوم على المعسول من الكالم 
والسالم ثم تتدرج إلى تحديد العالقة في 

مدة وجيزة ليرتقي فارس األحالم المغوار 
بحبيبته إلى مصاف الزوجة وتنتقل معها 

أقواله نحو التطرق إلى الحياة الزوجية.
فهل يجوز أن تمتنع الزوجة عن 
زوجها؟ ويدخل الشاب بحبيبته في 

تفاصيل تجعلها مقسمة بين مبادئها 
وأحالمها الوردية، إما أن تذعن وتفتح 

كاميرا جهازها الذكي لتدخل عروسا 
مبجلة إلى عالم حبيبها حتى يمّل منها 
وينقطع عنها بحجة أنهما ارتكبا خطأ 
ال يغتفر، وإّما يكون مصيرها اإلهمال 

وبرودة لم تعهدها من صديقها فتتالشى 
العالقة مع الوقت وكأنها لم تكن من 

األساس. وفي كلتا الحالتين تصاب الفتاة 
بآالم نفسية مبرحة.

ال يعني هذا أن كل الفتيات يقعن في 
شراك أشباه الرجال وال يؤكد هذا أن 

جميع الذكور متشابهون لكن لألسف هذه 

حقيقة صارت واقعا ماثال بكل تمثالته 
وتبعاته.

هناك حجة يركبها الرجال مطية لتبرير 
ذلك وهي أن المرأة عاطفية ينطبق عليها 
قول بشار بن برد ”األذن تعشق قبل العين 

أحيانا“، والرجل بصري بامتياز!
ال أكتب قصة من قصص ألف ليلة 

وليلة بل ما صارت إليه أغلب العالقات 
اليوم بفضل مواقع التواصل االجتماعي، 
فباعتقاد بعض الشباب أن المرأة تحاول 

الهرب من شبح العنوسة بكل السبل 
فيسلك بها طريقا وهمية ويقسم لها بأغلظ 
األيمان أنها الوحيدة المتربعة على عرش 

قلبه فتقع في فخ أكذوبته الصادقة.
الحقيقة أن الفخ الوحيد الذي وقعت 

فيه أغلب الفتيات لم يكن من صنع الشباب 
بل من صنع عوائلهم ومجتمعاتهم، 

تلك األسئلة المتكررة التي ترافق الفتاة 
منذ أن تنتبه فجأة إلى جملة التحوالت 

الطارئة على جسدها من قبيل متى نفرح 
بك؟ ومع مرور الوقت ينقلب السؤال إلى 

”فماش حويجة؟“ بمعنى هل يوجد أحد 
في حياتك؟ ومتى نتذوق قطعة الحلويات؟ 

وأحيانا تصبح هذه التساؤالت همسات 

ونظرات تالحق الفتاة وتتهمها بأنها 
عاجزة عن إيجاد شريك مناسب.

الزواج هذه المؤسسة التي يجهل أغلب 
الشباب اليوم كيفية إدارتها وال يدركون 

كم المسؤوليات المنجرة عنها تقدم الدليل 
القطعي على نجاح المجتمعات العربية في 
المحافظة على تسلسل وترابط نواميسها 

وأعرافها، فهي تمكنت من صنع أجيال 
متطبعة بأفكار مغلوطة تسلسل فتياتها 

بضرورة البحث عن رجل!
أرى أن العنوسة في طريقها إلى 

أن تكون اختيارا وحرية تحفظ للمرأة 
كرامتها، فالمرأة اليوم لم تعد فتاة األمس 

الغضة التي بدأت للتّو في اكتشاف 
جزئيات من جسدها بل امرأة تعيد 

اكتشاف جسدها من جديد وهذا ما ال 
يحاول الشباب من حولها فهمه أو إدراكه 

لذلك تفشل جل العالقات فشال ذريعا.
وكل هذا ال يعني أن المرأة فقط من تقع 
ضحية، فحتى الرجل يكون أحيانا ضحية 

تالعب بمشاعره، وبين هذا وذاك تسقط 
األقنعة واحدا تلو اآلخر، فالتكنولوجيا 

سالح ذو حدين يوفر منصة للخيانة 
وفرصة الكتشافها بيسر وسهولة.

العالقات الفاشلة تدفع املرأة إلى إعادة اكتشاف جسدها
شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش

} واشنطن - كشف بحث أميركي حديث مدى 
صعوبة مـــا تقوم به األمهات، مشـــيرا إلى أن 
األم تبدأ يومها في املتوســـط حوالي الســـاعة 
السادسة وثالث وعشـــرين دقيقة صباحا، وال 
ينتهي عملها إّال على الساعة الثامنة وواحدة 

وثالثني دقيقة.
وشـــمل البحث الذي أطلقته شركة ويلشز 
٢٠٠٠ أّم أميركيـــة ألبناء تتـــراوح أعمارهم بني 
اخلامسة والثانية عشرة، ووجدت أن متوسط 
ســـاعات عمـــل األمهـــات يصل إلى ٩٨ ســـاعة 
أســـبوعيا، وهو ما يعادل العمل في وظيفتني 

ونصف بدوام كامل.
وأفـــادت نتائج االســـتطالع أن متوســـط 
الوقت الـــذي ُميكـــن أن تقضيـــه األم لتعتني 
بنفســـها في حال كانت محظوظة هو ســـاعة 

وســـبع دقائـــق يوميا، مشـــيرة إلـــى أن أربع 
أمهات من أصل عشر ممن شملهن االستطالع 
يشـــعرن بأن حياتهن عبارة عـــن مجموعة من 

املهام التي ال تنتهي طوال األسبوع.
وقالت األمهات اللواتي شملهن االستطالع 
إنـــه بغـــض النظـــر عـــن املتطلبـــات الكثيرة 
التـــي يواجهنهـــا، ميلكن بعض األمـــور التي 
تســـاعدهن، ومن أهم العناصر التي تتضمنها 
قائمة األشـــياء التي تســـاعدهن فـــي احلفاظ 
على ســـالمتهن العقلية، هناك املناديل املبللة 
لتنظيـــف األطفال، واملناديـــل الرطبة، وألعاب 
اآليبـــاد، والبرامـــج التلفزيونيـــة املخصصة 
لألطفـــال، وخدمة طلبات الوجبات الســـريعة 
مثل الوجبات الرئيســـية والقهوة، ومساعدة 

األجداد وجليسات األطفال.

هذا وأظهرت دراســـة أميركية ســـابقة أن 
األمومـــة مـــن أهم وأصعـــب الوظائـــف التي 
تتوالهـــا املرأة، وأن األمهـــات ال يحصلن على 
القـــدر الكافي مـــن النوم، وأنهـــن أكثر عرضة 
لإلصابة بـــاألرق وقلة النوم، على عكس اآلباء 
الذيـــن ال تتأثـــر حياتهـــم كثيرا داخـــل املنزل 
بســـبب األطفال الذيـــن تتولـــى احتياجاتهم 

في الغالب األمهات. وتشـــعر النســـاء اللواتي 
لديهـــن أطفال بالتعب خالل أيام الشـــهر أكثر 

من نظيراتهن الالتي ليس لديهن أطفال بعد.
وأوضحـــت املشـــرفة على الدراســـة كيلي 
سوليفان، أســـتاذة مســـاعدة في علم األوبئة 
فـــي كلية جيان- بينغ هســـو للصحـــة العامة 
فـــي جامعة جورجيا اجلنوبيـــة أن  ”كل طفل 
في البيـــت زاد من احتمـــاالت حرمان األم من 
النوم بنسبة ٥٠ باملئة، ولم يكن لألطفال تأثير 
على اإلطالق على عدم حصول الرجال على ما 

يكفيهم من النوم“.
وبينت نتائج الدراســـة أن أمهات األطفال 
الصغار يشـــعرن بالتعب ١٤ يوما في الشـــهر، 
مقارنـــة مـــع ١١ يوما لألشـــخاص الذين ليس 

لديهم أطفال في املنزل. 

أكد باحثون أن ترك كمية كبيرة من بقايا وجبة الطعام، من املرجح أن يشجع الكثيرين، على تناول وجبات خفيفة غير صحية، 
أو السماح ألنفسهم بأن يزيدوا من كمية الطعام التي يتناولونها في الوجبات الالحقة. أسرة

} نيويورك - شددت منظمة األمم المتحدة على 
أن الوصـــول إلى اإلجهاض اآلمـــن والقانوني 
وكذلك إلى الخدمـــات والمعلومات ذات الصلة 
يعد من الجوانب األساســـية للصحة اإلنجابية 

للمرأة.
وفـــي بيـــان مشـــترك، قالـــت لجنـــة األمم 
المتحـــدة المعنية بالقضاء علـــى التمييز ضد 
المرأة ولجنة حقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة، 
إن الحصول على هذه الخدمات شـــرط أساسي 
لضمـــان حقـــوق اإلنســـان للمرأة فـــي الحياة 
والصحة والمســـاواة أمام القانون، والحماية 
المتســـاوية للقانون، وعدم التمييز، والسالمة 
الجســـدية، والتحـــرر مـــن التعذيـــب وســـوء 

المعاملة.
ودعت منظمـــة العفو الدوليـــة إلى وجوب 
توقـــف الحكومـــات عـــن اســـتخدام القوانين 
الجنائية مـــن أجل التحكم بحياة األشـــخاص 
الجنسية واإلنجابية، مشيرة إلى وجود عوائق 
عديـــدة تحول دون التمتع بالحقوق الجنســـية 
واإلنجابية، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات 
ويكمن  والمعلومـــات،  والتعليميـــة  الصحيـــة 

التمييز في صلب هذه المشاكل.
ونبهت إلى أنه غالبا ما يؤول قرار التحكم 
فـــي حيـــاة المـــرأة الجنســـية واإلنجابية إلى 
أيـــادي اآلخريـــن مـــن قبيـــل األزواج، ووالدي 
زوجها وأفراد أســـرتها أو الجماعات الدينية، 

وال شك أن لذلك تبعات كارثية طبعا.

وعبرت رئيسة لجنة حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة تيريزيا ديغينير عن قلقها البالغ من أن 
”معارضـــي الحقـــوق اإلنجابية واالســـتقاللية 
غالبا ما يشـــيرون بشـــكل نشـــط ومتعمد إلى 
حقـــوق اإلعاقة فـــي محاولـــة لتقييـــد أو منع 

وصول المرأة إلى اإلجهاض اآلمن“.

وأوضحت قائلة ”هذا يشـــكل ســـوء تفسير 
التفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة إذ 
تعتبر حقوق اإلعاقة والمساواة بين الجنسين 
عنصرين من نفس معايير حقوق اإلنسان التي 

ال ينبغي أن تفسر على أنها متضاربة“.
ومن جانبها، قالت رئيســـة اللجنة المعنية 
بالقضاء على التمييز ضد المرأة داليا لينارتي 
إن ”هـــذه واحـــدة من أكثـــر القضايـــا إلحاحا 
والتي تؤثر على النســـاء والفتيات، وال ســـيما 
الالتي لديهن إعاقات“. ودعت الدول إلى ضمان 
حصول النساء على الرعاية الصحية الجنسية 
واإلنجابية دون التعرض ألي شـــكل من أشكال 
التمييـــز، ووضع اســـتقاللية المـــرأة في مركز 
السياســـة ووضع القوانين المتعلقة بخدمات 
الصحـــة الجنســـية واإلنجابية، بمـــا في ذلك 

رعاية اإلجهاض.
ومن األمور الحاســـمة أيضا، كما أشـــارت 
الخبيرتان، أن يتمتع جميع النساء، بما في ذلك 
النســـاء ذوات اإلعاقة، بالحماية من اإلجهاض 
القسري، ومنع الحمل أو التعقيم ضد إرادتهن 

أو دون موافقتهن المستنيرة.
وقالت اللجنة المعنية بحقوق األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة في وقت ســـابق إن الـــدول كثيرا 
ما تخفق في الوفـــاء بالتزاماتها في ما يتعلق 
بالنســـاء والفتيات ذوات اإلعاقـــة، وتعاملهن 
أو تســـمح بمعاملتهن ككائنـــات عاجزة مثيرة 
للشـــفقة، مـــع إخضاعهـــن لألعمـــال العدائية 
واإلقصـــاء، بـــدال مـــن تمكينهـــن مـــن التمتع 

بحقوقهن وحرياتهن اإلنسانية األساسية.
وأشـــارت إلى أن هناك ثالثـــة مجاالت قلق 
رئيســـية في ما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات 
اإلعاقـــة، أولهـــا العنف الجســـدي والجنســـي 
والنفسي الذي قد يكون عنفا مؤسسيا أو عنفا 
بين أشـــخاص يليه فرض قيـــود على الحقوق 
الجنســـية واإلنجابية، بما في ذلـــك الحق في 
المعلومات وســـبل االتصـــال المتاحة، والحق 
في األمومة ومســـؤوليات تنشـــئة األطفال؛ ثم 

التمييز المتعدد األشكال.
والحظـــت اللجنـــة أن النســـاء والفتيـــات 
بحاجـــة إلـــى االعتراف بهـــن كأفـــراد يتمتعن 
بذات الحقـــوق التي يتمتع بهـــا اآلخرون لكي 

يتخذن القـــرارات المتعلقة بحياتهن، مشـــيرة 
إلى أن ”النســـاء ذوات اإلعاقة كثيرا ما تجري 
معاملتهـــن كما لو أنه ليســـت لهـــن، أو ينبغي 
أال تكون لهن، ســـيطرة على حقوقهن الجنسية 

واإلنجابية“.
وأكدت أن النســـاء والفتيات ذوات اإلعاقة 
معرضات بشكل خاص لخطر التعقيم القسري، 
في حيـــن أن األمهـــات ذوات اإلعاقة معرضات 

على األرجح لحرمانهن من أطفالهن.
أن  الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  وأوضحـــت 
الحقوق الجنسية واإلنجابية تعني أنه ينبغي 
أن نكون قادرين علـــى اتخاذ قراراتنا الخاصة 
بأجســـادنا والحصـــول على معلومـــات دقيقة 
حيال هذه المســـائل، باإلضافـــة إلى الحصول 
علـــى الخدمات بالصحة الجنســـية واإلنجاب، 
ومن بينها وســـائل منع الحمل، واختيار متى 

نتزوج ومن نتزوج
وأن نقرر ما إذا أردنا أطفاال وكم عددهم.

وأضافت ”كما تعني هذه الحقوق أن حياتنا 
ينبغي أن تكون خالية من العنف الجنســـي بما 
في ذلك االغتصاب وتشويه األعضاء التناسلية 
لإلنـــاث (ختـــان اإلنـــاث) والحمـــل باإلكـــراه 

واإلجهاض القسري والتعقيم القسري“.
وأشـــارت إلـــى أن الكثيـــر مـــن الجماعات 
الحكومـــات، واألمم  تمـــارس ضغوطـــا علـــى 
الدوليـــة  الهيئـــات  مـــن  وغيرهـــا  المتحـــدة، 
واإلقليميـــة، كي تحـــد من الحقوق الجنســـية 
واإلنجابيـــة، وتدفع هـــذه التوجهات جماعات 
مصالـــح جيدة التنظيـــم والتمويل بما في ذلك 

المؤسسات الدينية التي تتمتع بنفوذ واسع.
وشدد مدافعون على حقوق النساء والبنات 
ذوات اإلعاقـــة علـــى ضـــرورة حصولهن على 
المعلومـــات عن حقوقهن حتى يتمكن من صنع 
قراراتهن بأنفســـهن. ومن الواجـــب توعيتهن 
بشـــأن اآلليـــات واألدوات الموجـــودة من أجل 
تأميـــن هـــذه الحقـــوق والمطالبـــة بتحقيقها 
فعال. مع ضرورة توفير المعلومات في أشـــكال 

ميسورة ومفهومة.
ونبهـــوا إلى ضرورة تزويد النســـاء ذوات 
اإلعاقـــة بالوســـائل الضروريـــة لتمكينهن من 
ممارســـة هـــذه الحقوق، مـــع اتخـــاذ التدابير 
إللغـــاء التمييـــز ضدهن فـــي جميـــع القضايا 
المتصلة بحقوقهن الجنســـية واإلنجابية، في 
جميع الحاالت، وبذلك سوف يسود حق المرأة 
في االحتفاظ بسيطرتها على جسمها وهويتها 

الجنسية. وشددوا على ضرورة اعتبار التعقيم 
القسري واإلجهاض اإللزامي من أشكال العنف 
الممارس بحق النســـاء، وعلى كافة الســـلطات 
إدانة هذه الممارسات بشدة وإزالتها، ألنها قد 
ترقـــى إلى التعذيب أو المعاملة الال إنســـانية 
أو المهينـــة، ولذا تجـــب مكافحتهـــا ومعاقبة 

مرتكبيها.
ووفقـــا ألحـــكام (المـــادة 23) مـــن اتفاقية 
حقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة، للنساء ذوات 
اإلعاقـــة اللواتي بلغن ســـن الـــزواج الحق في 

الـــزواج وإقامة أســـرهن على أســـاس رضاهن 
التـــام الذي ال إكراه فيـــه، والحق في االنخراط 
فـــي أنواع أخرى مـــن العالقات التـــي تنطوي 
على عيش حياة مستقرة مع الشريك. وللنساء 
ذوات اإلعاقة القـــدرة على اختيار عدد األطفال 
الذين يتمنين إنجابهم، بينما يجب أن يتمتعن 
بإمكانيـــة الحصول على معلومـــات عن تنظيم 
األســـرة واإلنجاب والتمتع بالحق في الحفاظ 
علـــى خصوبتهـــن علـــى قـــدم المســـاواة مع 

اآلخرين.

حــــــذرت خبيرتان حقوقيتان باألمم املتحــــــدة من التراجع واالرتداد عــــــن احترام املعايير 
الدولية حلقوق اإلنسان مبا يهدد حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة، مبا في ذلك 

النساء ذوات اإلعاقة.

[ ذوات اإلعاقة معرضات لخطر التعقيم واإلجهاض القسري  [ قرارات المرأة الجنسية واإلنجابية غالبا ما تكون بأيادي اآلخرين
األمم املتحدة تحذر من تراجع حقوق الجنس واإلنجاب لدى النساء

عوائق عديدة تحول دون التمتع بالحقوق الجنسية واإلنجابية
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وظيفة األمهات تعادل العمل في وظيفتني ونصف بدوام كامل

النساء ذوات اإلعاقة كثيرا ما تجري 
معاملتهـــن كمـــا لـــو أنـــه ينبغي أال 
تكون لهن، سيطرة على حقوقهن 

الجنسية واإلنجابية

 ◄

جمال

} تتعرض األظافر إلجهاد شـــديد بفعل 
االســـتعمال المتكـــرر لطـــالء األظافـــر، 
خاصة جـــّراء حـــرارة الصيـــف، حيث 
ســـريعا ما يتغير لونهـــا وتصبح أكثر 

ُعرضة للتقصف.
وينصـــح فنـــان التجميـــل األلماني 
باتريـــك مالدينغـــر بإجـــراء ديتوكـــس 
لألظافـــر مـــن وقت إلـــى آخر مـــن أجل 
لهـــا  الفرصـــة  وإتاحـــة  إراحتهـــا، 
رونقهـــا  واســـتعادة  لالستشـــفاء، 
ومظهرهـــا الجـــذاب المفعـــم بالصحة 

والجمال.
وأوضح مالدينغر أن أولى خطوات 

الديتوكس تتمثل في 3 خطوات:
1 - إزالة بقايا الطالء بواسطة ُمزيل 

طالء أظافر يخلو من األسيتون.
2 - إجـــراء حمـــام عصيـــر الليمون 
لمواجهة التغيرات اللونية واســـتعادة 

اللون األبيض لألظافر.
ولهـــذا الغرض ُتضاف نصف ملعقة 
شـــاي مـــن عصيـــر الليمون إلـــى وعاء 
مملوء بماء فاتر، ثم ُتوضع األظافر فيه 
لمدة تتراوح بيـــن 5 و10 دقائق، فيعمل 
الليمـــون علـــى تفتيح  حمض عصيـــر 

األظافر بشكل طبيعي
3 - العناية بجلد األظافر باستعمال 
زيـــت األظافـــر الذي يحتـــوي على زيت 

اللوز مثال.
وللحصول على نتائج ممتازة ُيفضل 
إجراء هذه الخطـــوات قبل النوم، وذلك 
إلتاحة الفرصة لألظافر المتصاص مواد 

العناية جيدا.

ديتوكس األظافر 
يتطلب ٣ خطوات متوســـط الوقـــت الـــذي ُيمكـــن أن 

تقضيـــه األم لتعتنـــي بنفســـها في 
حـــال كانـــت محظوظة هو ســـاعة 

وسبع دقائق يوميا

 ◄



نوفـــاك  الصربـــي  متكـــن   – نيويــورك   {
ديوكوفيتش من الظفـــر بلقب بطولة الواليات 
املتحـــدة املفتوحـــة، آخـــر البطـــوالت األربع 
الكبـــرى لهذا املوســـم، وذلك بعد فـــوزه على 
األرجنتينـــي خوان مارتـــن دل بوترو، ليعادل 
رقـــم األميركي بيت ســـامبراس مع 14 لقبا في 

بطوالت الغراند سالم.
وفـــي املبـــاراة النهائيـــة تفـــوق الصربي 
املصنف سادســـا علـــى منافســـه األرجنتيني 
الثالث بنتيجـــة 6-3، 7-6 (6-4) و6-3، ليحرز 
لقبـــه الثالث في فالشـــينغ ميـــدوز بعد 2011 
و2015، ويحرم منافســـه من لقبـــه الثاني بعد 

.2009
وبذلـــك، يكون الصربي املصنف أول عامليا 
ســـابقا، قد أحرز لقبـــه الثاني الكبيـــر تواليا 
بعد وميبلدون اإلنكليزيـــة في يوليو املاضي، 
متوجا بشـــكل مثالي عودته بعد غياب أشـــهر 
بسبب إصابة وجراحة طفيفة في املرفق. وهي 
املرة الثالثة في مسيرته التي يحرز فيها هذان 

اللقبان في العام نفسه.

وبـــدا التأثر شـــديدا علـــى دل بوترو بعد 
اخلســـارة، علما وأن األرجنتيني عانى بدوره 
في األعوام املاضية من إصابات عدة ال ســـيما 
في الرســـغ، مـــا تطلب إجراء أكثـــر من عملية 

جراحية هددت بإنهاء مسيرته.
وعـــادل ديوكوفيتـــش (31 عامـــا) مع لقبه 
الرابع عشـــر في الغراند ســـالم، رقـــم املعتزل 
سامبراس، واقترب من اإلسباني املصنف أول 
رافاييل نادال (17 لقبا)، والسويســـري روجيه 

فيدرر الثاني حامل الرقم القياسي (20).
وقال ديوكوفيتش متوجها إلى سامبراس 
”أريـــد أن أقـــول بيـــت، أحبـــك، أنـــت مثالـــي 
األعلى“، مضيفـــا ”عندما خضعـــت للجراحة 
(مطلـــع فبرايـــر) فهمت فعال ما مـــر به خوان 
مارتـــن عندما خضع لعمليـــات أبعدته لعامني 

أو ثالثـــة“. وكان ديوكوفيتش يخوض نهائي 
فالشينغ ميدوز للمرة الثامنة، في حني خاض 
دل بوتـــرو النهائـــي الثاني له فـــي نيويورك 

والغراند سالم عموما.
وعـــزز الصربي رصيـــده فـــي املواجهات 
املباشـــرة ضد األرجنتيني البالغ من العمر 29 
عامـــا، بتحقيق فوزه الــــ15 مقابل أربع هزائم 
فقـــط. وكانت هذه املباراة األولى بني الالعبني 
فـــي نهائي بطولـــة كبرى، علمـــا وأن لقاءهما 

األخير قبل نهائي فالشينغ ميدوز 2018.
كما فشـــل دل بوترو في حتقيـــق أول فوز 
لـــه على صديقـــه ديوكوفيتش فـــي البطوالت 
الكبـــرى، وذلك في أربع مواجهات، كان آخرها 
قبل املبـــاراة النهائيـــة، لقاء في ربـــع نهائي 

فالشينغ ميدوز 2012.
وقـــال دل بوترو ”كنت ســـعيدا جدا ألنني 
لعبـــت فـــي النهائي ضد مثلـــي األعلى املذهل 
(..) هـــو يعرف أنه أحد أصدقائي في الدورات 
ويعرف أنه الالعـــب الذي أرغب برؤيته يفوز. 
بالطبـــع أنا حزين للخســـارة إال أنني ســـعيد 

لنوفاك. أنت تستحق الفوز�.
واحتـــاج ديوكوفيتش إلى ثالث ســـاعات 
و19 دقيقة حلسم النهائي الذي أقيم على ملعب 
آرثر آش الرئيســـي، والذي أقفل سقفه بسبب 
هطول األمطار. وقدم الالعبان أداء قويا اعتمد 
بشـــكل أساســـي على تبادل الكرات من اخلط 
اخللفـــي، مع تقدم محدود نحو الشـــبكة زادت 

وتيرته في املجموعة الثالثة.
وحافـــظ كل من الالعبني على إرســـاله في 
األشواط السبعة األولى من املجموعة األولى، 
قبل أن يتمكن ديوكوفيتش من كســـر إرســـال 
دل بوتـــرو في الثامن والتقدم 5-3، مســـتفيدا 
من أول فرصة كســـر في املباراة، حسمها بعد 
تبادل طويل للكرة مع األرجنتيني. وأتى كسر 
اإلرســـال بعد فوز ديوكوفيتـــش بخمس نقاط 
متتالية في هذا الشـــوط، إثـــر تقدم دل بوترو 
بنتيجـــة 40-0. وفـــاز ديوكوفيتش بالشـــوط 

التالي وحسم املجموعة في 44 دقيقة.
وقدم الالعبـــان أداء رائعا فـــي املجموعة 
الثانية التـــي امتدت لســـاعة و36 دقيقة، ولم 
حتســـم ســـوى بشـــوط فاصل بعدمـــا تبادل 
الالعبان كسر اإلرسال، وشكلت عامال حاسما 

في ميل املباراة لصالح الصربي.

{نســـير على الطريق الصحيح، ونملك مجموعة جيدة، ومنتخبنا يقدم مستويات مميزة. المهم 

الحفاظ على نفس الرغبة في االنتصار وتقديم األفضل}.

أشرف حكيمي
الدولي املغربي

{أنا سعيد بالفوز تحت قيادة الجهاز الفني الجديد. حققنا المهم أمام منافس كان في المتناول. 

وفي النهاية واصلنا االنفراد بصدارة المجموعة}.

ماهر الكنزاري
املدرب املساعد للمنتخب التونسي رياضة
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} نيويــورك – انتقـــد رئيـــس رابطة العبات 
كرة المضرب المحترفات ســـتيف ســـايمون 
المعايير المزدوجة في التعامل بين الالعبين 
والالعبـــات، على خلفية الجدل بين األميركية 
ســـيرينا وليامس والحكـــم كارلوس راموس 
خالل نهائـــي بطولة فالشـــينغ ميـــدوز ليلة 

السبت والعقوبات التي فرضت بحقها.
وشهدت المباراة النهائية آلخر البطوالت 
األربع الكبرى، والتـــي انتهت بفوز اليابانية 
ناومي أوســـاكا، جدال واســـعا بين ســـيرينا 
والحكـــم، بدأ بعـــد إنذاره إياهـــا على خلفية 
تلقـــي توجيهـــات مـــن مدربهـــا الجالس في 

المدرجـــات خـــالل المبـــاراة، وصـــوال إلـــى 
تغريمها بنقطة بعد كسرها مضربها، وبعدها 
تغريمها بشـــوط كامل (منح لمنافستها) بعد 

وصفها الحكم بـ“اللص“ و“الكذاب“.
وألمحت الالعبـــة األميركية في مؤتمرها 
الصحافي بعد المباراة، إلى أن العبين آخرين 
سبق لهم أن استخدموا مفردات قاسية بحق 
الحـــكام، إال أنهـــم لم يعاقبوا بالشـــكل ذاته، 
علمـــا أن االتحاد األميركـــي المنظم للبطولة، 
فـــرض األحـــد غرامـــة قيمتها 17 ألـــف دوالر 
على ســـيرينا على خلفية تصرفها. وفي بيان 
أصدره ليلـــة األحد االثنين، اعتبر ســـايمون 

أن مـــا جرى في النهائي ”دفـــع إلى الواجهة 
الســـؤال حول ما إذا كانـــت معايير مختلفة 
تطبـــق على الرجال والنســـاء خـــالل تحكيم 

المباريات“.
المحترفات  الالعبـــات  ”رابطـــة  وأضاف 
تعتبر أنه ال يجـــب أن يكون ثمة أي اختالف 
في معايير التسامح مع المشاعر التي يبديها 
الرجال في مقابل النســـاء، وهي تلتزم العمل 
مـــع (هيئات) الرياضـــة لضمـــان معاملة كل 
الالعبين (من الذكور واإلناث) بالشكل ذاته“. 
وتابـــع ”ال نعتقـــد أن هذا األمـــر حصل ليلة 

األمس (السبت)“.

جدل المعايير المزدوجة مع الالعبين يؤجج النقاش 

حول التحكيم

} تونــس – انتـــزع منتخب تونس فوزا ثمينا 
خارج قواعده على حساب سوازيالند، بنتيجة 
(2-0) ضمـــن اجلولـــة الثانيـــة مـــن تصفيات 
بطولة أفريقيا (الكاميرون 2019). وبذلك، حقق 
”نســـور قرطاج“ أول فوز حتت قيـــادة املدرب 
اجلديد فـــوزي البنزرتي، ليســـتعيد املنتخب 
التونســـي صدارة املجموعة العاشرة برصيد 
6 نقاط أمام مصر صاحبة الوصافة بـ3 نقاط.

وأكد املدرب التونســـي لطفي السليمي أن 
منتخب نســـور قرطاج حقق األمر األهم. وقال 
”الفرق بني املنتخبني واضح جدا في الشـــوط 
األول، وظهر أن املنتخب التونســـي أقوى من 
منافسه وسجل هدفني، لألمانة ال بد أن نعترف 
أن سوازيالند منتخب ضعيف، وارتكب أخطاء 

متركز وانتشار باجلملة“.
وتابع ”أرضية امللعب دفعت نسور قرطاج 
إلى االعتمـــاد على اللعب املباشـــر في بعض 
احلـــاالت، وفي الشـــوط الثاني ارتفع نســـق 
املبـــاراة، وأصبـــح منتخب ســـوازيالند أكثر 

شراسة واندفاعا على حامل الكرة“.
وواصل املدرب التونســـي ”فوزي البنزرتي 
أدخـــل فخـــر الديـــن بـــن يوســـف الســـتغالل 
املســـاحات، ومن ثم أصبح املنتخـــب الوطني 

أكثر حتكما في املباراة، رغم التراجع في بعض 
الفتـــرات، كمـــا أن حمدي النقـــاز وعلي معلول 

ساهما في السيطرة الهجومية لفريقهما“.
وأضـــاف ”لقد ســـّبب املنتخب التونســـي 
مشـــاكل أكبـــر للمنافس، واختـــار التحكم في 
مجرى املباراة، وحتقيق انتصار يكفي لتصدر 
مجموعتـــه، وفي الربع ســـاعة األخيرة واصل 
منتخبنا ســـيطرته والتحكم فـــي املباراة أمام 

غياب شبه كامل ملنافسه الذي كان ضعيًفا“.
ورأى البنزرتي بعـــد املباراة أن ”املنتخب 
فرض سيطرته املطلقة على اللقاء منذ البداية، 
ممـــا جعـــل العبـــي ســـوازيالند يتراجعـــون 
ويعجـــزون عـــن اخلـــروج بالكرة من وســـط 
ملعبهـــم، خاصـــة بعـــد أن طبقنـــا الضغـــط 
العالي“، مضيفا ”في الشـــوط الثاني حصلنا 
على أكثر من فرصة للتهديف. أهدرنا اخلروج 

مـــن املباراة بفوز كبيـــر، لكني راض على أداء 
جميع الالعبني“.

واختتـــم الســـليمي بالقـــول ”أول ظهـــور 
للمنتخـــب التونســـي بعـــد كأس العالم، مهم 
جدا، من حيث االنتصار خارج األرض، وتأكيد 
السيطرة على صدارة املجموعة، ولكن ال ميكن 
تقييـــم أداء الالعبني أو املنتخب عموما، نظرا 

لضعف املنافس“.
وبعد أن بدأت التصفيات قبل أكثر من عام 
بالفوز علـــى مصر 1-0 بقيـــادة نبيل معلول، 
حققـــت تونس فوزهـــا الثاني حتت إشـــراف 
مدرب جديد بشـــخص فـــوزي البنزرتي الذي 
خلـــف معلـــول املنتقل إلـــى الدحيـــل القطري 
بعد اخلروج من الدور األول ملونديال روســـيا 
بخســـارتني أمام إنكلتـــرا 1-2 وبلجيكا 5-2، 
وفوز علـــى بنمـــا 2-1 هو الثانـــي لبالده في 

مشاركاتها اخلمس في املونديال.
ويدين ”نســـور قرطاج“، الفائزون باللقب 
القاري مرة واحدة عـــام 2004، بفوزهم الثاني 
وتصدرهم املجموعة مجددا بفارق ثالث نقاط 
أمام مصر، الفائزة الســـبت على النيجر 0-6، 
إلى طه ياسني اخلنيسي، صاحب هدف الفوز 
على مصر في 11 يونيو 2017، ونعيم السليتي 
إذ ســـجال الهدفـــني في الدقيقتـــني 17 و37 من 
املبـــاراة التي أهـــدرت خاللهـــا بالدهما ركلة 
جـــزاء أيضا في الثواني األخيـــرة عبر القائد 
وهبـــي اخلـــزري الذي كان صاحـــب متريرتي 
الهدفني لكنه لم يتوج جهوده بهدف شخصي.

وتقام اجلولة الثالثة في 10 أكتوبر املقبل، 
حيـــث تلعب تونس ومصر بني جمهورهما مع 

النيجر وسوازيالند تواليا.
وعبر املدرب املســـاعد ملنتخب تونس ماهر 
الكنزاري، عن ارتياحه للفوز على ســـوازيالند. 
وقال الكنزاري ”أنا ســـعيد بالفوز، حتت قيادة 
اجلهـــاز الفنـــي اجلديـــد.. حققنا املهـــم اليوم، 
أمـــام منافس كان في املتنـــاول“. وأضاف ”كان 
بإمكاننـــا أن نحقق فوزا عريضـــا، بالنظر إلى 
عـــدد الفرص التي أتيحت لنا.. لكن في النهاية، 
واصلنـــا االنفراد بصـــدارة املجموعة“. وأردف 
”املهم في مثل هذه املقابالت، هو كســـب الثالث 
نقاط، وقد حققنا الهدف املنشـــود، ما سيجعلنا 
نواصـــل املســـيرة بثبـــات، فـــي باقي مشـــوار 

التصفيات“.

} عامن – أعلن االحتاد األردني لكرة القدم أنه 
قـــام بإقالة جمال أبوعابد مـــن تدريب املنتخب 
الوطني (النشامى)، وتكليف مساعده البلجيكي 
فيتال بوركلمانـــز بتولي اإلدارة الفنية للفريق، 
معلـــال ذلك بأنـــه يأتي حرصا علـــى ”مصلحة“ 

املنتخب قبل أشهر من كأس آسيا 2019.
ونقـــل املوقع الرســـمي لالحتاد عـــن أمينه 
العام ســـيزار صوبر قولـــه إن ”االحتاد يتوجه 

بالشـــكر والتقديـــر إلى اجلهـــود التي 
بذلهـــا املـــدرب جمـــال أبوعابـــد خالل 

الفتـــرة املاضية، وفي نفـــس الوقت 
فـــإن االحتـــاد اســـتند في قـــراره 

إلى اعتبـــارات خاصة مبصلحة 
مســـيرة املنتخـــب الوطنـــي في 
هذه املرحلة الهامـــة من اإلعداد 
لنهائيات كأس آســـيا املقررة في 

اإلمارات مطلع العام املقبل“.
وأضـــاف ”تبّلـــغ املـــدرب جمال 

أبوعابـــد بالقـــرار رســـميا ومت توجيه 
الشكر للجهود التي بذلها“.

ويأتي اإلعالن عن إقالة أبوعابد الذي تولى 
مهامـــه فـــي أكتوبـــر 2017، بعد ثالثـــة أيام من 
اخلسارة الودية أمام املنتخب اللبناني 0-1 في 
العاصمة األردنية. ويســـتعد األردن للمشـــاركة 
في كأس آســـيا 2019 التي تستضيفها اإلمارات 
بـــني اخلامس مـــن ينايـــر واألول مـــن فبراير، 

حيـــث أوقعته القرعة فـــي املجموعة الثانية مع 
أستراليا حاملة اللقب، وسوريا وفلسطني.

وأكـــد صوبـــر أن االحتـــاد برئاســـة األمير 
علي بن احلســـني يضع ”حتضيـــرات املنتخب 
الوطني على رأس سلم األولويات بهدف توفير 
كل األجواء املثالية لالســـتحقاق اآلسيوي املهم 

ومبا يتماشى والتوجهات واألهداف“.
وتولى بوركلمانز (55 عاما) مهامه بدءا من 
االثنني، علـــى أن يكون اختبـــاره األول 
مباراة ودية ضد ســـلطنة عمان الثالثاء 

في العاصمة األردنية.
ووجـــه جمال أبوعابد شـــكره 
لألمير علي بن احلســـني رئيس 
االحتاد احمللـــي لكرة القدم على 

ثقته فيه طيلة الفترة املاضية.
وقـــال أبوعابـــد ”نحن نعمل 
وفق رؤية األمير علي ونحترمها، 
وقـــد رأى أهمية حدوث التغيير في 
املرحلة املقبلة، متمنيا التوفيق ملنتخب 

النشامى في نهائيات آسيا“.
واجهـــت  عملـــي  فتـــرة  ”طيلـــة  وأضـــاف 
منغصات كثيـــرة من داخل االحتـــاد وخارجه، 
وآثرنا االســـتمرار على مضض، حيث تسلحت 
بالصبر، ألننا نعمل باحتاد يرأسه األمير علي، 
صاحب الفضل في ما حققته الكرة األردنية من 

إجنازات مشهودة، خالل الفترة السابقة“.

{مصلحة} النشامى تنهي عقد أبوعابد

2019
موعد كأس آسيا التي 

تستضيفها اإلمارات 

بني 5 يناير و1 فبراير 

ويشارك فيها 

األردن

عامل الخبرة يتوج ديوكوفيتش بطال ألميركا المفتوحة

حقق نوفاك ديوكوفيتش لقب بطولة الواليات املتحدة املفتوحة ليتربع على عرش الغراند سالم 
منهيا بذلك اجلدل حول الرقم القياسي في عدد البطوالت الذي كان مسجال باسم األميركي 
بيت سامبراس، فيما بدأ يقترب أكثر من منافسيه رافاييل نادال وروجيه فيدرر األكثر تتويجا 

باأللقاب.

بطل خارق

طريق العالج من هنا

[ الصربي يعادل الرقم القياسي لألميركي بيت سامبراس  [ لقب ثان هذا العام يعزز سجل البطل العالمي العائد من إصابة

لطفي السليمي:

أول انتصار للمنتخب بعد 

كأس العالم وهو مهم جدا 

لمعنويات الالعبين

البنزرتي ينجح في رفع المعنويات بعد خيبة المونديال

ديوكوفيتـــش تعـــادل بلقبه الرابع 

عشـــر فـــي الغراند ســـالم مـــع رقم 

المعتـــزل ســـامبراس، وأصبح قريبا 

من نادال وفيدرر

 ◄

متفرقات

◄ يدرس الدولي املغربي املهدي بنعطية 
اعتزال اللعب مع منتخب بالده والتركيز 

مع بطل الدوري اإليطالي يوفنتوس. ووفقا 
لتقارير إخبارية، فإن بن عطية يفكر في 

االعتزال الدولي بشكل رسمي. وقال موقع 
”كالتشيو ميركاتو“ اإليطالي، إن بنعطية 

رد على ما يثار في وسائل اإلعالم املغربية 
حول غيابه عن املنتخب بسبب إصابة 

يعاني منها. وقال الدولي املغربي ”أريد أن 
أنفي بعض املعلومات املنشورة في بعض 

وسائل اإلعالم املغربية. النادي لم يرسل أي 
تقرير عن إصابتي ألنني لست مصابا“. 

متفرقات



} برشلونة (إســبانيا) – يواصل فريق برشلونة 
اإلسباني توجيه بوصلته نحو البرازيل لتدعيم 
صفوفـــه بعدد مـــن الالعبني الشـــباب أصحاب 

القدرات الفنية واملهارات العالية.
وبحســـب صحيفة ”ســـبورت“ اإلســـبانية، 
فإن برشـــلونة مهتم بالعب خط وسط فالمنغو 
لـــوكاس باكيتا لضمـــه خالل فتـــرة االنتقاالت 
املقبلـــة، لكـــن مواطنه البرازيلي مارســـيلو ظل 

يغريه بالقدوم إلى ريال مدريد.
وشـــارك باكيتا مع املنتخـــب البرازيلي في 
أول ظهور له أمـــام الواليات املتحدة األميركية، 
مؤخـــرا، وكان ضمن خطط تيتـــي للتواجد في 

القائمة النهائية ملونديال روسيا، لكنه خرج في 
النهاية.

ويتميـــز صاحب الـ21 عامـــا بقدراته الفنية 
الكبيرة واســـتخدام كلتا قدميـــه، حيث يعد من 
أبـــرز العبي فالمنغو. ويرتبـــط باكيتا بعقد مع 
فالمنغو حتى ديســـمبر 2020 مع وجود شـــرط 

جزائي بقيمة 50 مليون يورو. 
وتســـعى إدارة فالمنغو لتعديل عقد باكيتا 
ورفع قيمة الشرط اجلزائي إلى 70 مليون يورو 
في ظل اهتمام عدد من األندية األوروبية بضمه.
وكان باكيتـــا علـــى أعتـــاب االنتقـــال هذا 
الصيف إلى باريس ســـان جرمـــان ولكن إدارة 

الفريـــق رفضت رحيله من أجـــل زيادة الصراع 
عليه ورفع سعره.

وفـــي وقـــت ســـابق مـــن الصيـــف اجلاري 
أرســـل البرازيلي مارســـيلو جنم ريـــال مدريد 
اإلسباني مقطعا مصورا إلى باكيتا يطالبه فيه 

باالنضمام إلى امللكي.
وقال مارســـيلو في املقطـــع مخاطبا باكيتا 
”فينيسيوس جونيور ســـوف يلعب مع الفريق، 
ميكنك أيضا فعل ذلك“. وأضاف ”أخي الصغير، 
أنـــا هنا ألمتنى لك النجاح، وآمل أن تكون لديك 
مســـيرة رائعـــة، وأخبـــرت فينيســـيوس بأني 

معجب بيسراك، إنها تستحق الذهب“.

{نتوقع الحصول على المزيد من المعلومات، وســـيتم نقل كل شيء لالعبين وهم من سيقررون رياضة

اللعب من عدمه، وسنرى ما سيحدث بعد االجتماع معهم}.

دافيد أجانزو
رئيس رابطة الالعبني اإلسبان

{لست قلقا من االنتقادات (..) أدرك أن األخطاء تحصل في مباراة، لكن أيضا أدرك ماذا يجب 

أن نفعل حيالها وكيفية العمل مع العناصر الجيدة أيضا}.

روبرتو مانشيني
مدرب املنتخب اإليطالي
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ال يـــزال البرتغالـــي كريســـتيانو  } رومــا – 
رونالدو، مهاجـــم يوفنتوس، يبحث عن هدفه 
األول برفقـــة البيانكونيري منذ انضمامه إلى 

الفريق خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
وجاء انتقال الهداف التاريخي لريال 
مدريد اإلســـباني لفريـــق مدينة تورينو 

بأكثر مـــن 100 مليون يـــورو ليصبح 
الصفقـــة األبـــرز في تاريـــخ بطل 

الدوري اإليطالي.
ومنذ ارتـــداء رونالدو ألوان 
الســـيدة العجـــوز باتـــت أعني 
الكـــرة  علـــى  مســـلطة  العالـــم 
اإليطالية، ومع فشل كريستيانو 

في تســـجيل هدفه األول، يعيش 
البرتغالي حالة ضغط شديدة.

القيمـــة التـــي وصل بهـــا رونالدو 
إليطاليـــا وحالة التألق القصـــوى التي بلغها 
خالل فترتـــه مع الريال، ولدتـــا ضغطا هائال 
علـــى البرتغالي الذي بدأ فـــي إظهار معاناته 

وغضبه داخل ملعب املباراة.
لكن الضغط على رونالدو ليس فقط داخل 
امللعـــب، بل خارجـــه أيضا من خالل وســـائل 
اإلعـــالم التي تســـلط الضوء في كل مناســـبة 

على الغياب التهديفي للدون. 
وبالرغم من املنافع التي حصل وسيحصل 
عليها يوفنتوس مـــن الناحية املادية من وراء 

كريســـتيانو، ومـــن ناحيـــة البطـــوالت التي 
سيســـاهم الـــدون فيهـــا، إال أن صفقته أثرت 

بالسلب على بعض زمالئه.
ويعـــد باولو ديبـــاال أحد النجـــوم الذين 
تضـــرروا مـــن رونالـــدو، فبعـــد أن كان 
أساسيا في الفترة املاضية، عانى بشدة 
من أجل املشـــاركة باملباريات وجلس 
مواجهتـــني  البـــدالء  دكـــة  علـــى 
متتاليتني. وإلـــى جانب ديباال، 
البرازيلـــي  النجـــم  يعانـــي 
دوغـــالس كوســـتا األمرين من 
املشـــاركة بشـــكل أساسي، هو 
اآلخر. ومن الواضح أن تواجد 
رونالـــدو في التشـــكيلة وقدرته 
على األداء في أكثر من مركز، أثرا 

بالسلب على الثنائي.
أن  تؤكـــد  صحافيـــة  تقاريـــر  وخرجـــت 
ماســـيميليانو أليغري، املديـــر الفني للفريق، 
يحـــاول تســـخير اجلهـــود من أجل تســـجيل 
رونالدو ألول أهدافه مـــن خالل االعتماد على 

الكرات العرضية.
وقـــد تـــؤدي محاولـــة اجلميـــع تســـخير 
جهودهـــم من أجل رونالـــدو، فضال عن غياب 
عـــدد من املواهب املتألقة، إلـــى انهيار الفريق 
فـــي املباريـــات املقبلة، نظـــرا العتمادهم على 

العب واحد فقط.

رغبة رونالدو تهدد بإحباط يوفنتوس

} سينســهايم (أملانيــا) – يرى أغلـــب املتابعني 
للقاءي املنتخـــب األملاني األخيرين، خصوصا 
بعد الدعـــوة التي أقرها املـــدرب يواكيم لوف 
لإلصـــالح وظاهـــرة التعويل علـــى العناصر 
الشـــابة، أن هنـــاك العديـــد من الهنـــات التي 
يتوجـــب علـــى املـــدرب األملانـــي إصالحهـــا 
والتعامل معها بحنكة وتدبير. وقال لوف بعد 
مباراة البيرو األخيرة ”أنا ســـعيد ألننا فزنا. 
شـــعرت بأن املنتخـــب كان يرغب فـــي الفوز، 

وقاتل من أجل ذلك حتى النهاية“.
إال أن املدرب األملانـــي أقر بأن منتخبه ”لم 
يقفل املساحات بشكل جيد في اخللف (..) ثمة 
أمور لم تســـر على ما يرام في الشوط الثاني، 
كســـيطرتنا على امليـــدان أو احلاجة للعب في 

العمق. لم نبلغ بعد التوازن الصحيح“.
وحقـــق مدافـــع هوفنهامي نيكو شـــولتس 
بدايـــة مثالية له على الســـاحة الدولية بقيادة 
أملانيا إلى فوز معنـــوي هي في أمّس احلاجة 
إليـــه بعـــد خيبـــة اخلروج مـــن الـــدول األول 
ملونديال 2018، وذلك على ضيفتها البيرو 1-2 
في مباراة دولية ودية أقيمت في سيســـنهامي 

بجنوب غرب البالد.
وأهـــدى املدافع البالغ مـــن العمر 25 عاما 
مدربـــه يواكيـــم لـــوف الفوز بهـــدف، ليحتفل 
األخيـــر بإجناز معادلة رقم جـــوزف هيربرغر 
كأكثر مـــدرب خوضا للمباريـــات مع املنتخب 
األملاني (167 مباراة، حققه مع أملانيا بني 1936 

و1942 ثم أملانيا الغربية بني 1950 و1964).
وبعدما أظهر املانشافت بوادر إيجابية في 
املباراة التي تعادل خاللها اخلميس مع فرنسا 
بطلة العالم دون أهداف ضمن النسخة األولى 
مـــن دوري األمم األوروبية فـــي أول مباراة له 
منذ خيبة التنازل عن اللقب العاملي واخلروج 
من الـــدور األول ملونديال 2018، جنحت أملانيا 
فـــي حتقيق فوزها الثالث فقـــط في مبارياتها 
الـ11 األخيرة التي تضمنت هزميتني وفوزا في 

النهائيات العاملية.
ورأى الالعـــب ماركو رويس أن ”املباراتني 
أظهرتـــا أنـــه علـــى صعيـــد ذهنيـــة الالعبني 
وتنافســـيتنا، حققنا خطوة إلـــى األمام“، في 
حني اعتبر زميله جوليان براندت أن املنتخب 
”ال يزال يعاني من نقص في الثقة، لكن بشـــكل 
عام قدمنا مباراة جيدة. كل فوز يسبب شعورا 

جيدا“.
وهذه املباراة هـــي الثانية فقط مع البيرو 
فـــي تاريخ البلدين، واألولى تعـــود إلى الدور 
األول ملونديال 1970 عندما فازت أملانيا الغربية 
3-1 بفضل ثالثيـــة ”مثالية“ لغيرد مولر الذي 

أصبح ال يزال الالعب الوحيد الذي ســـجل في 
مبـــاراة واحدة في كأس العالـــم ثالثة أهداف 

بالقدمني اليمنى واليسرى والرأس.
وأجرى لوف تعديالت على التشكيلة التي 
تعادلت مع فرنســـا، بدءا من حراســـة املرمى، 
حيث لعب مارك-أندريه تير شـــتيغن أساسيا 
على حســـاب مانويل نوير، فيما لعب شولتس 
ونيـــكالس ســـوله فـــي الدفـــاع على حســـاب 
هوميلس، وإلكاي  وماتـــس  أنطونيو روديغر 
غوندوغان في الوســـط وبرانـــدت على اجلهة 
اليمنى على حساب ليون غوريتسكا وتوماس 

مولر تواليا.
وكان املنتخـــب األملانـــي األفضـــل أداء في 
بدايـــة اللقاء وحصـــل على عدد مـــن الفرص 
دون أن يترجمهـــا إلـــى أهداف، فدفـــع الثمن 
ألن البيرو افتتحت التســـجيل في أول فرصة 
لهـــا عبر لويس إديفينكوال الذي وصلته الكرة 
على اجلهة اليمنى بعد متريرة من كريستيان 
كويفا، فتقدم بها قبل أن يســـددها أرضية من 

زاوية ضيقة على يسار تير شتيغن.

لكـــن رد األملان جاء ســـريعا عندما خســـر 
الدفاع البيروفي الكرة خارج منطقته فخطفها 
ماتيـــاس غينتر ثم وصلـــت إلى طوني كروس 
الـــذي مررهـــا إلى جوليـــان برانـــدت، فلعبها 

األخير بحنكة فوق احلارس بدرو غاليسي.
وبقيـــت النتيجة على حالهـــا حتى نهاية 
الشـــوط األول، ولـــم يتغير الوضـــع في بداية 
الثاني الذي شـــهد دخـــول يوليان دراكلســـر 
بـــدال مـــن ماركـــو رويـــس وروديغـــر علـــى 
حســـاب بواتينغ، وذلك رغم الفـــرص العديدة 
وأولهـــا للبيـــرو التي كانت قريبـــة من التقدم 
مجددا لوال تألق تير شـــتيغن في وجه رأسية 

بدرو أكوينو.
ثـــم انتقل اخلطـــر بعد الركنيـــة التي تلت 
الهجمـــة البيروفية إلى اجلهـــة املقابلة عندما 
انطلق أصحاب األرض بهجمة مرتدة ســـريعة 
انتهـــت بتمريرة من براندت إلـــى تيمو فيرنر 
الذي حاول أن يلعب الكرة فوق احلارس لكنها 
علت العارضـــة، رد عليها جيفرســـون فارفان 

مبحاولة فوق العارضة.
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} مدريــد – بعـــد أن اســـتهل مســـيرته فـــي 
بطولـــة دوري األمم األوروبية بفوز مهم خارج 
قواعـــده (1-2) علـــى إنكلتـــرا، يدخل املنتخب 
اإلســـباني اختبارا صعبا آخر الثالثاء، عندما 
يســـتقبل وصيفة بطل العالـــم كرواتيا، الذي 
اخلســـارة فـــي آخر مواجهة  أذاق ”املاتادور“ 

جمعتهما.
وعلى الرغم من انتهاء هذه املباراة لصالح 
املنتخب الكرواتي إال أن اإلسبان يتفوقون في 

إجمالي املواجهات املباشرة بينهما.
وســـبق أن التقـــى املنتخبـــان فـــي ســـت 
مناســـبات مـــن قبل، كانـــت اليد العليـــا فيها 
إلســـبانيا التي عرفت طعم االنتصار في ثالث 
مواجهـــات مقابل اثنتـــني للمنتخب البلقاني، 

بينما خرجت مواجهة بنتيجة التعادل.
وزار اإلســـبان شـــباك كرواتيا سبع مرات 
مقابـــل 6 اهتـــزت فيها شـــباكهم. بينما التقى 
املنتخبان رســـميا فـــي مواجهتني، تســـاوت 
فيهما الكفتـــان بانتصار لكل طرف وكانتا في 
آخر نسختني من بطولة األمم األوروبية ”يورو 

2012 و2016“.
ويعود تاريخ أول مواجهة بني الطرفني إلى 
23 مارس 1994، حيث كان يقود إســـبانيا فنيا 
حينها املـــدرب املخضرم خافييـــر كليمينتي، 
وانتهى اللقاء الذي حمل الصبغة الودية بفوز 

كرواتيا بثنائية نظيفة.

وبعد خمس ســـنوات وحتديدا في 5 مايو 
1999، عـــاد املنتخبـــان لاللتقـــاء وجها لوجه 
وديا، ومتكنت إســـبانيا في تلـــك املرة من رد 

خسارة اللقاء األول بنتيجة (1-3).
بينما كانت املبـــاراة الوحيدة التي أقيمت 
داخل األراضـــي الكرواتية في 23 فبراير 2000 
علـــى ملعب (بوجلد) مبدينة ســـبليت وانتهت 

بشباك نظيفة لكال الطرفني.
وغابـــت املواجهات بينهما حتى عادت من 
جديد في 7 يونيو 2006، في مباراة حتضيرية 
ملونديـــال 2006 بأملانيـــا، والتـــي أقيمت على 
وانتهـــت  سويســـرا،  فـــي  (جنيـــف)  ملعـــب 
بهدفني لواحـــد. أما أولى  بفـــوز ”املاتـــادور“ 
املواجهات الرســـمية بني املنتخبني فكانت في 

بطولة األمم األوروبية ”يورو 2012“ في بولندا 
وأوكرانيا فـــي دور املجموعات وانتهت بفوز 
آخر إلســـبانيا بهدف قاتل ســـجله خيســـوس 
نافـــاس قبل النهايـــة بدقيقتـــني. وكان املدير 
الفني لبطل أوروبا آنذاك املخضرم فيســـنتي 
ديل بوســـكي، ليســـتكمل اإلســـبان مسيرتهم 
الناجحة في البطولـــة ويحافظون على اللقب 

برباعية تاريخية في شباك إيطاليا.
وتوقف مسلســـل تفوق إســـبانيا في آخر 
مناســـبة جمعتها بكرواتيا والتي كانت ضمن 
بطولة األمم األوروبيـــة األخيرة ”يورو 2016“ 
بفرنســـا، ضمن دور املجموعـــات أيضا، حيث 
متكـــن ”الناريون“ مـــن انتزاع الفـــوز بهدفني 

لواحد وصدارة املجموعة أيضا.
وها هو مسلســـل املواجهـــات القوية بني 
املنتخبني مســـتمر حيث ســـيلتقي املنتخبان 
في اختبار رســـمي قوي ببطولـــة دوري األمم 
األوروبيـــة علـــى ملعـــب ”مارتينيـــز فاليرو“ 

مبدينة إلتشي.
وسيســـعى لويـــس إنريكي، املديـــر الفني 
حصـــد  مواصلـــة  إلـــى  إســـبانيا،  ملنتخـــب 
االنتصـــارات لتثبيـــت أقدامـــه فـــي مســـتهل 
مســـيرته مع ”ال روخا“ بعد فوزه على إنكلترا. 
وفي املقابل، ســـيكون اللقـــاء مبثابة الظهور 
األول لكرواتيـــا بعد اإلجنـــاز التاريخي الذي 
حتقق في مونديال روسيا 2018 األخير وحصد 

املركز الثاني خلف فرنسا.
وحتت أنظار املدرب لويس إنريكي استمر 
مران اإلســـبان قرابة الساعة ولم ميسح ألحد 
بالتواجد فيه حتى وســـائل اإلعالم. واقتصر 
علـــى تدريبـــات استشـــفائية للعناصـــر التي 
شـــاركت في مباراة إنكلترا، بينما خاض باقي 

الالعبني تدريبات بدنية قوية.
وعلى الرغم من عدم السماح لهم بحضور 
املـــران، إال أن اجلماهير حرصت على التواجد 
فـــي محيـــط امللعب لتحيـــة العبيهـــا واملدرب 
أثنـــاء توجههـــم للحافلـــة، وســـط إجـــراءات 
أمنية مشـــددة. ويدخل إنريكي مباراة كرواتيا 
متطلعا للســـير على خطى من سبقوه جولني 
لوبيتيغي وفيســـنتي ديل بوســـكي وخوسيه 
أنطونيو كاماتشو، بتحقيق االنتصار في أول 

مباراتني مع املنتخب.
ورفـــض تياغـــو ألكانتارا، جنـــم املنتخب 
اإلســـباني، النشـــوة املبالغ فيها بعد حتقيق 
االنتصـــار علـــى إنكلتـــرا فـــي املبـــاراة التي 
جمعتهما مبلعب ”وميبلي. وقال ”نسير خطوة 
بخطوة، تدربنا مع إنريكي ملدة قصيرة ونعلم 

ما يريده، لكن لتطبيق ذلك على أرضية امللعب، 
نحـــن بحاجة للوقـــت“. وأضاف جنـــم بايرن 
ميونيـــخ ”نحن ســـعداء بفلســـفته التدريبية 
وبطريقته في اللعب“. وتابع ”نشـــعر بالرضا 
عن الفوز على منتخب مهم كإنكلترا، وحتقيق 

النقاط الثالث، لقد كانت مباراة رائعة“.
كمـــا أشـــاد تياغو بزميله دافيـــد دي خيا، 
حارس الالروخا ومانشســـتر يونايتد، مشددا 

على ثقة الفريق ككل في قدراته.
مدريـــد  أتلتيكـــو  وســـط  العـــب  وكشـــف 
ومنتخب إســـبانيا ساؤول نييجيز عما طالبه 
به لويس إنريكي خالل مبـــاراة إنكلترا. وقال 
صاحب الهـــدف األول في شـــباك اإلنكليز ”لم 
يطلب مني شـــيئا غريبا، طالبني بالعمل أكثر 
لصالـــح الفريق والوصول لداخل منطقة جزاء 
اخلصم، وأن ُأقدم نفس املســـتوى الذي أظهر 

به مع نادّي“.
ونفـــى صاحب الــــ23 عاما، شـــعوره بأنه 
العب ”هام“ في املنتخب، إذ ذكر بأنه لم يخض 
ســـوى 11 مباراة دوليـــة مع املاتـــدور، بينما 
كشـــف عن رضاه عن الدور الذي يؤديه، قائال 
”ال أحتاج املشـــاركة لدقائق أكثر من أن أجل أن 

أشعر بأهميتي“.
بأنه جاءته  وأقر العب ”الروخيبالنكوس“ 
العديـــد من رســـائل التهنئة علـــى أدائه أمام 
”األســـود الثالثـــة“، ولكنه خـــص بالذكر التي 
جاءته ”من العائلة واألصدقاء، الذين وصفهم 
بأنهـــم دائمـــا يقفـــون بجانبـــه فـــي األوقات 

الصعبة.
ورفـــض ســـاؤول التعليق على مشـــاركته 
احملدودة في مونديال روسيا السابق، واكتفى 
باإلشـــارة بقوله ”إنها ليست اللحظة املناسبة 

للحديث عن املاضي“.
ورغـــم األداء اجليد الذي قدمته إســـبانيا 
أمـــام إنكلتـــرا، إال أنـــه طالب بعـــدم التعجل 
وتثبيـــت األقـــدام أكثـــر فـــي ما هو قـــادم من 
استحقاقات، مبرزا القيمة الفنية الكبيرة خلط 
وســـط كرواتيا منافس إســـبانيا في املواجهة 

املقبلة بدوري األمم األوروبية.
وخص العب إسبانيا في ختام تصريحاته 
الثنائي تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا 
بالثنـــاء، ووصفهما بالالعبـــني ”التاريخيني“ 
ملنتخـــب املاتدور، وأنه بعـــد اعتزالهما اللعب 
الدولـــي، هناك تغيـــر كبير فـــي طبيعة العبي 

الوسط اإلسبان.
وقال فـــي هذا الصدد ”لقد جعالنا األفضل 
فـــي العالم، واســـتحقا أن يتم وضعهما أيضا 
ضمـــن قائمـــة الكبـــار، اآلن نوعيـــة الالعبني 
مختلفـــة. الفلســـفة التي رســـخاها مع لويس 
أراجونيـــس كانـــت بداية حقبـــة ذهبية، ومن 
جانبنا سنحاول حتقيق شيء مهّم، ألن تكرار 

كل هذه اإلجنازات صعب للغاية“.

إسبانيا تستعين بالتاريخ لمواجهة كرواتيا 

طوى املنتخب اإلســــــباني صفحة الفوز املهم الذي حققه أمام إنكلترا، السبت املاضي في 
مســــــتهل مشــــــواره ببطولة دوري األمم األوروبية، ليبدأ في التركيز على املواجهة الصعبة 
والتي ستجمعه الثالثاء مبنتخب كرواتيا املنتشي مبرتبة الوصافة في كأس العالم األخيرة.

الماتدور بوجه آخر

على طريق التعافي

[ إنريكي يتطلع إلى السير على خطى أسالفه

تياغو ألكانتارا:

تدربنا مع إنريكي ونعلم ما 

يريده، لكن لتطبيق ذلك 

نحن بحاجة للوقت

تركيز برشلونة منصب على إفشال خطة مارسيلو

رغم البـــوادر اإليجابيـــة ألملاينا بعد 

التعـــادل مـــع فرنســـا، إال أن الفريق  

نجح فقط فـــي تحقيق فـــوزه الثالث 

في مبارياته الـ11 األخيرة

◄
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قامـــت الناشـــطة األميركيـــة  } نيويــورك – 
صوفـــي ســـاندربيرغ بإنشـــاء حســـاب على 
إنســـتغرام للتنديـــد بالتحرش في شـــوارع 
نيويـــورك، وقـــد جنحت مبادرتها في حشـــد 
في  30 ســـيدة بحديقة ”واشـــنطن ســـكوير“ 
نيويـــورك لكـــي يعبـــرن بتعليقاتهـــن حول 
املوضوع على اإلسفلت باستخدام الطباشير 

امللون.
وكلمـــا كان لـــون الطباشـــير براقا أحمر، 
أخضـــر، برتقاليـــا وأصفـــر، كلمـــا كان ذلـــك 
أفضـــل، ألنه ســـيكون جذابا للعني وســـيراه 
النـــاس بصورة أوضح، والهـــدف من ذلك هو 
اســـتخدام هذه الوسيلة للكتابة على اإلسفلت 
تلك التعليقات التي تتردد على مسامع النساء 

يوميا أثناء مرورهن بشوارع نيويورك.
بدأ األمر قبل عامني، عندما طلب أســـتاذ 
بجامعـــة نيويـــورك التي كانت تـــدرس بها 
ســـاندربيرغ، تقدمي فكرة عمل من أجل مادة 
شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي، وتضمنت 
املهمة إنشاء حســـاب على موقع إنستغرام، 
يسمح بالتفاعل مع البيئة والواقع احمليطني، 
 .(Catcallsofnyc@) ومن هنا تولـــدت فكـــرة
علما بأن مصطلح (Catcall) يشـــير في اللغة 
الدارجة اخلاصـــة بنيويورك إلـــى تعليقات 
املعاكســـة غير الالئقة التي تالحق النســـاء 

والفتيات في الشارع.
تضمن احلســـاب حاليا أرشـــيفا لصور 
العبـــارات التـــي تالحق النســـاء يوميا على 
لســـان غرباء. ”إنه أمر في غاية الســـهولة“، 
تعلق جانيت واحدة من املتابعات للحساب، 
موضحة ”عندما يتلو شخص على مسامعك 
عبـــارات غيـــر الئقـــة فـــي الشـــارع، تقومني 
بإرسال رســـالة لصوفي على حسابها بنص 
العبـــارة ومكان الواقعـــة“. وفي احلال تهرع 
هي إلى املكان وتكتب على اإلســـفلت ما قذف 
به الغريب في أذن السيدة بصورة غير الئقة، 
وتضع عالمة هناك كما لو كانت حتدد مسرح 
اجلرميـــة، مؤكدة ”من املهم أن يكون اجلميع 

واعني باملشكلة القائمة“.
وبدعوة من صوفي احتشـــدت في إحدى 
املناســـبات أكثـــر مـــن 30 ســـيدة فـــي قلب 

نيويورك، متســـلحات بالطباشير امللون، من 
أجل توثيق العبارات التي خدشت مسامعهن 
على إسفلت ممرات حديقة واشنطن سكوير، 
ومنها على ســـبيل املثال: ”أهـــال محبوبتي، 
انظـــري إلّي“؛ ”ماذا هنـــاك، هل تعتقدين أنك 
ســـتتعالني علـــّي“؛ ”احتـــاج الليلـــة لبعض 
الغـــرام“. ومتثل الظاهرة شـــكال من أشـــكال 
االحتجـــاج والتنديـــد بهـــذه املمارســـة غير 

املقبولة والتي أصبحت ظاهرة عاملية.
لـــم تكن صوفي تتصور في يوم من األيام 
أن حتقـــق مبادرتها كل هذا االنتشـــار، كل ما 
كانت تطمح إليه هو التنديد عالنية مبشـــكلة 
حقيقية، عانت منها بينمـــا كانت ال تزال في 
اخلامســـة عشـــرة من عمرهـــا، ومتكنت من 
التصدي لها، معربة عن أسفها ألن ”التحرش 
في الشـــوارع أو ما يطلقون عليها املعاكسة 
اللفظية، أصبحت سلوكا مستمرا يتعني على 
النساء مواجهته بشكل يومي“، فيما تضيف 
أن ”الكثيرات منا رضخن واستسلمن بحجة 

أن هذه الســـلوكيات جزء مـــن ثقافتنا، وأنها 
كانت أمرا عاديا“.

وقالت سيدة مكسيكية ”نحن مكسيكيات، 
وبكل أسف يشـــكل التحرش اللفظي بالنساء 
جزءا من ثقافة الشـــارع لدينا. ومن ثم متثل 
هـــذه املبـــادرة وســـيلة رائعة ملكافحـــة هذا 

السلوك“.
وبرغم أنها ال تزال في احلادية والعشرين 
من عمرها، أصبحت صوفي بطلة بالنســــبة 
لكثير من النســــاء في نيويورك، حيث يتابع 
حســــابها على إنســــتغرام حاليا أكثر من 30 
ألــــف ســــيدة تتشــــاركن جتاربهــــن عبر هذه 
املنصة. كما تتواصل معها شابات من جميع 
أنحاء العالم لكي يطلقن مبادرتها في مدنهن 
للتأكيــــد على أن املعاكســــات التي يؤذي بها 
الغرباء أســــماع النســــاء في الشــــارع تعتبر 

حترشا لفظيا ال يجب السكوت عليه.
تضيف نساء أخريات في تعليق لهن على 
املبادرة أنه في بعض األحيان، قد تؤدي هذه 

النوعية من املعاكســـات وغيرها إلى شـــعور 
الســـيدة التـــي تعرضـــت للتحـــرش اللفظي 
بانعـــدام أمان شـــخصي، أو نـــوع من تقليل 
الشأن، خاصة مع حلول فصل الصيف حيث 

ترتدي الفتيات مالبس خفيفة.
مـــن بني هؤالء جني التي تعرضت مؤخرا 
لتعليقات غير مناســـبة طالت ســـاقيها، لهذا 
قامـــت بتســـجيل الواقعة بالطباشـــير على 
األرض واضعة عالمة بجـــوار التعليق الذي 
ســـمعته بألـــوان مختلفة، مضيفـــة أنه ”أمر 
جيـــد جدا، لقد فاجأت نفســـي، في حني كنت 
أتصـــور أن الكتابة على األرض بالطباشـــير 
أمـــر غير الئق، ولكن فكرت في الوقت نفســـه 
في العبارات التي تضطر النســـاء لالستماع 
إليهـــا طـــوال الوقـــت، فأثـــار هـــذا غضبي، 
حينئـــذ توصلت إلى اســـتنتاج مفـــاده: إذا 
كان على النساء االستماع إلى تلك العبارات 
واحتمالها طول الوقـــت فعلى الرجال باملثل 

أن يقرأوها“.

جنحت ناشــــــطة أميركية فتحت حســــــابا 
ــــــى موقع إنســــــتغرام للتنديد بالتحرش  عل
في كســــــب مناصرات من مختلف أنحاء 
ــــــم، شــــــاركنها احتجاجهــــــا بنقل ما  العال
يقال لهن من كالم غير الئق على إســــــفلت 

الشوارع بالطباشير امللون.

حان الوقت ليقرأ الرجال عباراتهم غير الالئقة

} كنُت مولعا بالصيغ الصرفية واخلرائط. 
الصيـــغ الصرفية القتفاء أصـــول الكلمات، 
واخلرائـــط ملعاينـــة وقـــع األحـــداث على 
األمكنـــة. في ســـنوات دراســـتي الثانوية 
شـــاعت كثيرا كلمة ”البلقنة“، إشـــارة إلى 
مشـــاريع التجزئة القائمة على اســـتغالل 
القوميات الصغيرة التي تؤدي إلى نشـــوء 
دول جديـــدة علـــى حســـاب منطقـــة كانت 
موحـــدة فـــي املاضـــي. فعـــدُت أبحث عن 
صيغتهـــا الصرفيـــة، التي قيل لـــي وقتها 
إنها ”فعلنة“. بدا لي في االشـــتقاق ضرب 

من االصطناع.
تذكـــرُت أن تونـــس بعـــد االســـتقالل 
مباشـــرة دشـــنت مســـارا من التونســـة، 
وكان يقصـــد بهـــا أن اإلدارة التونســـية 
مثـــال أصبحت تونســـية، ولم تعـــد تابعة 
لالســـتعمار الفرنســـي، وإن حافظت على 
اللغة والقوانني والتشـــريعات، وال يهم في 

ذلك إن تردت.
كنت أذهب بتلـــك الصيغ الصرفية إلى 
اخلرائـــط باحثـــا عـــن أثرهـــا أو صداها، 
البلقنة ســـادت شـــرق أوروبا، ثـــم جاءت 
”األفغنـــة“ التي طالت الـــرؤوس واملالبس 
والذهنيات، وغادرت آســـيا الوســـطى إلى 
شـــتى أرجاء العالـــم العربي اإلســـالمي، 
بفعـــل صراخ الدعـــاة ودروس الكاســـيت 
وجهـــد املخابـــرات، فاحتاج األمـــر أيضا 
إلى اخلرائط الستجالء االشتقاق والصيغ 

الصرفية وشتى أشكال التردي.
في اخلمســـينات والستينات من القرن 
املاضـــي، كان أهلنـــا في املشـــرق العربي، 
في اجلزيرة العربية ومصر والشـــام مثال، 
يضربون مثال عن الزهو واالعتداد، ويقول 

إن ”فالنا يتبغدد علينا“. 
وفعـــل تبغدد مذكور فـــي معاجم اللغة 
العربيـــة، ويعنـــي االنتســـاب لبغـــداد أو 
الزهو والفخر، وكان املثل، وقتذاك، يشـــير 
إلـــى واقع أن بغـــداد كان يضرب بها املثل 
في العلم والثقافة والثراء وجمال الشوارع 
والســـاحات. واملثـــل املذكـــور هاجـــر مبا 
يضمره من معان إلى أغنية كاظم الســـاهر 

”تتبغدد علينا“.
اليوم لم يعد يحـــّق لبغداد أن تتبغدد، 
بعد أن متت االستعاضة عن مقومات الفخر 
بتوفر شروط التراجع، فتأسلمت الرؤوس 
والعقول والشـــوارع واملالبـــس، ورمبا أن 
تأســـلمها ناجت عن أيرنة أو أمركة، وكلها 
في االشتقاقات الصرفية اللعينة: ”فعلنة“ 
بـــكل ما تخفيه من اصطناع أو فرض واقع 

حال.
لـــم يتوقف األمر على بغـــداد والبلقان 
وأفغانســـتان، بل رمبا ميتّد الحقا إلى أن 
يتحـــول لبنان إلـــى مثال للتردي يســـمى 
مجـــازا لبننة، أو ليبيـــا أو إلى غيرها من 
اخلرائـــط اجلاهـــزة لتقبل تلـــك الصيغة 

الصرفية.
مازلُت مغرما بالصيغ الصرفية وتتبع 
اخلرائط، ولكن التوجـــس يكون دائما من 
تلك الصيـــغ املركبة املفتعلـــة، التي تعبث 
بالفعـــل املجرد وتزيد لـــه حروفا أو وقائع 
تبعثر األثـــر واخلرائط. لـــن يتوقف األمر 
عنـــد البلقنة واألفغنة، بـــل أصبحنا ننتج 
صيغنا الصرفية الســـيئة ثم نتحسر على 
أثرها على واقعنا واخلرائط. لم تعد بغداد 
تتبغدد، وأصبحت التونســـة تعني احلال 
الهجـــني بني العربية والفرنســـية، وتعني 
”خبـــط عشـــواء“ فـــي السياســـة واإلدارة 

واالقتصاد.

صباح العرب

تتبغدد علينا

عبدالجليل معالي

الطباشير األحمر يندد بالتحرش في شوارع نيويورك

} بكــني – أثـــار واجب مدرســـّي بـ“عـــّد مئة 
مليون حّبة أرز“، طلبه معّلم مدرســـة ابتدائية 

من تالميذه، جدال كبيرا في الصني.
وذكرت صحيفة شنغهاي ديلي الصينية، 
أن معلم مادة رياضيات في مدينة فوشـــان 
مبقاطعة غوانغدونغ شـــرقي البالد، طلب 
من تالميذه إجناز واجب مدرســـي بـ“عّد 

مئة مليون حبة أرز“.
وأضافـــت أن املعلـــم طلـــب مـــن 
إلى  منجزاتهـــم  إحضـــار  تالميـــذه 
املدرســـة في اليوم التالي، مشـــيرة 
إلى اندهاش أولياء أمور التالميذ 

من الطلب.

وتصدر طلب املعلم، قائمة األكثر تداوال في 
التواصل االجتماعي بالبالد.

االجتماعي  التواصل  مســـتخدمو  وحاول 
”ويبو“، في الصـــني، إيجاد حلول للتالميذ في 

عد مئة مليون حبة أرز.
وكتب أحد املســـتخدمني فـــي موقع ويبو 
”عّدوا ألـــف حبة أرز فـــي املرحلـــة األولى، ثم 
قيسوا وزنها، بعدها احسبوا وزن مئة مليون 

حبة أرز وفقا لهذا الوزن“.
وقال مســـتخدم آخر ”العام يتألف من 365 
يومـــا، واليـــوم الواحد يتألف من 24 ســـاعة، 
والســـاعة تتألف مـــن 3 آالف و600 ثانية، وفي 
حـــال أجرينا عمليـــة ضرب حســـابية يخرج 

أمامنا رقم 31 مليونا و536 ألف ثانية، أي أننا 
نســـتطيع عد مئة مليون حبـــة أرز، خالل عام 
واحد، بعد عد 3 حبات أرز في الثانية الواحدة، 

من دون إعطاء فترة للطعام أو النوم“.
ودون مســـتخدم آخـــر أيضا ”ســـيتخرج 
جميع تالميذ املدرســـة إلى أن يتم إحصاء مئة 

مليون حبة من األرز“.
وأشـــارت الصحيفة الصينية، إلى أن مئة 

مليون حبة أرز، يصل وزنها إلى طنني.
وبّينت أن املعلم طلـــب من التالميذ إجناز 
واجب من هذا النوع، لدفعهم نحو البحث عن 
مختلف احللـــول، دون أن تقدم تفاصيل حول 

حل هذا الواجب املدرسي الغريب.

معلم صيني يطلب من تالميذه عد مليون حبة أرز

أطلق الفنان حاتم العراقي أغنية حماسية جديدة مواكبة لما يحدث في مدينة البصرة تحمل عنوان {للبصرة 
متعنين} من ألحانه وكلمات الشاعر حسين الشريفي. كما طرح الفنان العراقي األغنية عبر قناته الموسيقية 

الخاصة في موقع اليوتيوب، محمال إياه كل معاني حب الوطن.

@

} نيودهلــي – قرر عريس هنـــدي من مقاطعة 
أوتار براديـــش إلغاء زفافـــه نهائيا والتخلي 
عن عروســـه ألنهـــا تقضي وقتـــا طويال على 
مواقع التواصل االجتماعي، وتطبيق واتساب 

للمراسالت باخلصوص.
وتفيد التقارير أن العريس كان غاضبا من 
إفراط عروسه في استعمال تطبيق املراسالت، 
وكانت املرة األخيرة هي القشـــة التي قصمت 
ظهر البعيـــر، على حـــد تعبيره، فقـــرر إنهاء 
عالقتـــه بها، بعدما عرف أنها كانت منشـــغلة 
مبراســـلة أفـــراد عائلته، لكن العـــروس تنفي 

صحة هذه املزاعم.
ووفقا ملوقع بي.بي.ســـي البريطاني، قالت 
عائلتها إنها كانت مســـتعدة الســـتقبال عائلة 
العريس، وإقامة حفل الزفاف في املوعد املتفق 
عليـــه، ولكنها علمت بحدوث مشـــكلة في آخر 

حلظة، وبعدم حضور عائلة العريس.
وقدم أهل العروس شـــكوى لدى الشـــرطة 
اتهموا فيها أهل العريس مبحاولة االستيالء 
على املهر، الذي تدفعه العروس لعريسها وفق 

العادات والتقاليد الهندية.
وال تعد هذه احلادثة األولى من نوعها التي 
يثير فيها تطبيق واتســـاب جدال في الهند، إذ 
تلقت الشرطة بالغا بقضية مشابهة قبلها ترك 
فيهـــا العريس عروســـه بعد فتـــرة وجيزة من 
زواجهما، قائال إن تعلقها بواتساب ال يطاق.

سالم الشامع

} فـــي بادرة نـــادرة منحت جامعـــة املوصل 
شهادة الدكتوراه في التاريخ احلديث بتقدير 
امتياز لطالب لقي مصرعه وعدد من أصدقائه 
وجنود من اجليش العراقي بصهريج داعشي 

في مدينة املوصل.
وحضرت صورة طالب الدكتوراه حســـن 
علـــي العبيـــدي أثنـــاء مناقشـــة ُأطروحتـــه 
املوسومة (التحوالت السياسية الداخلية في 
اململكة األردنية الهاشمية 1984-2003)، وغاب 
جســـده، فقد كان العبيدي قد قـــدم أطروحته 
إلى كلية التربية للعلوم اإلنسانية في جامعة 
املوصل وبإشراف األستاذ الدكتور أكرم عبد 
علي، لكن العبيدي تقدم، خالل معركة حترير 
املوصل، هـــو وأبناء حيه نحو قوات اجليش 
والقوات األمنية فانطلـــق صهريج للدواعش 
باجتاههم فلقـــي مصرعه مع عـــدد من أبناء 

حيه وبعض اجلنود من اجليش العراقي.
وقـــال الدكتـــور إبراهيم العالف أســـتاذ 
التاريخ احلديث املتمرس في اجلامعة، الذي 
رأس جلنة مناقشـــة األطروحة لـ“العرب“: إن 
الطالب كان قـــد اســـتكمل أطروحته وقدمها 

إلى القسم متهيدا ملناقشتها، وتطوع الدكتور 
عمر ضياء الدين، زميل الطالب الشهيد للدفاع 
عن األطروحة، التي جرت مناقشـــتها في جو 
علمي أوصـــت بعدها اللجنة مبنـــح الطالب 
شـــهادة الدكتوراه بدرجة امتياز، مشيرا إلى 
أن العبيدي كان من املتميزين علميا وأخالقيا 
وأن وفاته واستشـــهاده تعد خســـارة كبيرة 

للمدرسة التاريخية العراقية املعاصرة.
شـــهادة  الطالـــب  منـــح  أن  ويضيـــف 
الدكتـــوراه، بعـــد مصرعه، فضـــال عن كونها 
حالة اعتبارية فهي مفيـــدة ألطفاله من حيث 
واملاليـــة  الوظيفيـــة  واالمتيـــازات  التقاعـــد 
التي ســـيحصلون عليها جراء تغيير درجته 

العلمية من مدرس مساعد إلى مدرس.
وحضر املناقشـــة جمع كبير مـــن الطلبة 
واألهالـــي كما حضرها والـــد الطالب وولده، 
وأعلـــن العـــالف، فـــي نهايـــة املناقشـــة، أنه 
يتبرع باســـتحقاقه املالي عن املناقشة لعائلة 
الطالب، كما وافق كل أعضاء جلنة املناقشـــة 
علـــى التبرع أيضـــا باســـتحقاقاتهم املالية، 
فيمـــا تعهد زمـــالء الطالب في القســـم بطبع 
أطروحته وحتويلها بعـــد إجراء التعديالت، 

التي اقترحتها جلنة املناقشة إلى كتاب.

هندي يطلق زوجته 
المشغولة عنه بالواتساب

طالب يحصل على الدكتوراه بدرجة 
امتياز بعد مقتله في جامعة الموصل
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30 ســـيدة فـــي قلب  ”الكثيرااملناســـبات أكثـــر مـــن أن

– بكــني {
مليون حّبة
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