
} لندن - صبت كلمات العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز إلـــى الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب مياها بـــاردة علـــى تصعيد 
إعالمي واقتصادي غير مسبوق يحاول النيل 
مـــن المملكة العربية الســـعودية إثـــر اختفاء 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وبدأت جهود الســـعودية تؤتي ثمارها في 
مواجهة حرب تشـــنها وســـائل إعالم إقليمية 
ودولية ومعارك عالقات عامة ضارية، تحولت 
مع الوقت إلى حرب اقتصادية على السعودية.

وشـــكلت لهجة ترامب تراجعـــا في موقفه 
ألول مرة، منذ اختفاء خاشـــقجي في 2 أكتوبر 
الجـــاري، إذ أكـــد، االثنيـــن، أن ”عناصر غير 
منضبطين“ قد يكونون وراء مقتل خاشقجي.

ونفـــى العاهل الســـعودي، خـــالل اتصال 
هاتفي مـــع الرئيس األميركـــي، أن يكون على 
علم بمصير الصحافي الســـعودي، الذي أثار 
اختفـــاؤه تكهنات تـــم توظيفها فـــي محاولة 
استهداف شـــخصيات ومؤسســـات سعودية 
نافذة. وأكد الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز أنه 
ســـينتظر نتائج التحقيقات، التـــي يقوم بها 
فريق سعودي باالشـــتراك مع محققين أتراك، 
سمح لهم ألول مرة، االثنين، بالدخول لتفتيش 

مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقال ترامب في تصريح من حدائق البيت 
األبيض ”لقد نفى الملك (سلمان) بشكل حازم 
أن يكـــون علـــى علـــم بـــأي شـــيء (…) ال أريد 
التكهن بمكانه (خاشـــقجي)، إال أنه بدا لي أن 
األمـــر قد يكون حصل علـــى أيدي عناصر غير 

منضبطين. من يعلم؟“.
وأرســـل ترامـــب وزيـــر خارجيتـــه مايـــك 

بومبيو إلى الرياض للقاء العاهل السعودي.
وعلـــى مـــا يبـــدو، فـــإن وســـائل إعـــالم 
ومؤسســـات تضغـــط من أجل إلغاء مشـــاركة 
شخصيات ورؤساء شركات كبرى ومسؤولين 
غربيين في مؤتمر مبادرة االستثمار، المعروف 
باســـم ”دافوس في الصحراء“، والمقرر عقده 

في الرياض.
وقالـــت رويتـــرز إن إلغاء جيمـــي ديمون 
الرئيس التنفيذي لشـــركة جيه.بـــي مورجان 
تشـــيس وبيل فورد رئيس فورد موتور خطط 
حضـــور المؤتمر هذا الشـــهر، ســـيؤدي إلى 
زيـــادة الضغط علـــى شـــركات أميركية أخرى 
مثـــل غولدمان ســـاكس وماســـتر كارد وبنك 

أوف أميركا إلعادة النظر في خططها لحضور 
المؤتمـــر، رغم أن هذه الشـــركات لم تعلن بعد 

انسحابها من المؤتمر.
وســـلطت وكاالت ووســـائل إعـــالم أخرى 
الضـــوء علـــى تراجع ضئيل في ســـعر الريال 

السعودي، وقالت إنه يشهد تراجعا كبيرا.
وبلغ الســـعر المعروض للريال السعودي 
3.7514 للـــدوالر األميركي في الســـوق الفورية 
خـــالل المعامـــالت المبكـــرة االثنيـــن. وقالت 
رويترز إن ذلك هو أضعف مستوى للريال منذ 
يونيو 2017 على وقع ”ضغـــوط على المملكة 

بسبب قضية اختفاء جمال خاشقجي“.
وسلطت رويترز أيضا الضوء على ارتفاع 
تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي، 
وقالـــت إنه وصـــل إلى أعلى مســـتوى في 11 
شهرا االثنين. كما نسبت أيضا إلى مصدرين 
تركيين مجهولين قولهما إن ”الشرطة التركية 
لديها تسجيل صوتي يشير إلى أن خاشقجي 

قتل في القنصلية السعودية“.
وتركز وســـائل اإلعالم كثيـــرا على تفكيك 
الكثير من تفاصيل تداعيات اختفاء خاشقجي 
وتضخيمهـــا وتكرارهـــا، كما تقـــدم تغطيات 

متقطعة تهدف إلى ترك انطباع بأن السعودية 
تعاني من عزلة اقتصادية وسياسية متنامية.

ويقول دبلوماســـيون إنه على المســـتوى 
الرســـمي ثمة قناعة راســـخة فـــي الغرب بأن 
السعودية ما زالت خارج نطاق المأزق، وأنها 
لـــم تضطر بعد إلى الرد عبـــر اتخاذ إجراءات 
دفاعيـــة لتحصيـــن اقتصادها بشـــكل خاص. 
وإذا حدث ذلك، فمن الممكن أن تتأثر الواليات 
المتحـــدة وأوروبـــا بشـــكل ســـريع وفعـــال، 
خصوصا إذا ما شـــهدت أسعار النفط ارتفاعا 

مفاجئا عن المعدل الحالي.
أن  ديفيـــز  روب  الكاتـــب  واعتبـــر 
الســـعودية تتمتع بموقف ممتـــاز من الناحية 
الجيوسياسية واالقتصادية، وهو ما يعطيها 
دورا قويـــا وفعاال في حال ازدادت حدة التوتر 
بينهـــا وبين الواليـــات المتحـــدة والغرب، ال 

سيما بعد التهديد بفرض عقوبات.
وقال ســـيث فرانتزمان، المديـــر التنفيذي 
لمركز الشـــرق األوســـط للتحليل، إن ”أهمية 
المملكة بالنسبة لالستراتيجية األميركية في 
الخليج، خصوصا باعتبارها قوة االرتكاز في 

مواجهة إيران، منحتها الكثير من النفوذ“.

وأضاف ”السعودية جزء من تحالف يضم 
الواليات المتحدة واإلمـــارات أيضا، واإلدارة 
األميركية الحالية تتبنى سياســـة عنيفة تجاه 
إيران، لذلك فإن واشنطن مدينة للرياض أكثر 

من السنوات السابقة“.
ويبـــدو أن هنـــاك انفصاال في فهـــم الثقل 
الطبقـــات  بيـــن  للســـعودية  االســـتراتيجي 
الحاكمـــة في العالم، وبيـــن مكونات المجتمع 
المدنـــي واالقتصادي، التـــي تخضع لضغوط 
كبيرة إلجبارهـــا على اتخـــاذ مواقف معادية 

للسعودية.
علـــى أراض  خاشـــقجي  اختفـــاء  ورغـــم 
تركية، أدرك الرئيس رجـــب طيب أردوغان أن 
القبول بالتعاون مع السعودية في التحقيقات 
القضائية يمثل فرصة يمكن استغاللها لتعزيز 
العالقـــات مع الرياض، متجـــاوزا االختالفات 

في األجندات اإلقليمية.
ومنذ اتصال الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
به، تبنـــت الحكومة التركية لهجـــة هادئة في 
التعامل مع القضية. وأشاد أردوغان في بيان 
بالعالقات بين الدولتين، وأشـــار إلى ســـعي 

أنقرة لتعزيزها.

تهدئة أميركية في قضية خاشقجي بانتظار نتائج التحقيقات

} بغــداد - قالـــت مصـــادر سياســـية رفيعة 
فـــي بغـــداد إن ميل رئيـــس الـــوزراء المكلف 
عـــادل عبدالمهدي إلى رؤية الزعيم الشـــيعي 
مقتدى الصدر بشـــأن ضرورة منـــح دور أكبر 
للتكنوقراط المســـتقل في الحكومـــة القادمة، 
يســـتفز معظم األطراف السياســـية الشيعية 

والسنية والكردية العراقية.
أن أطرافا  وأضافت المصادر لـ“العـــرب“ 
شـــيعية وســـنية وكرديـــة باتـــت تنظـــر إلى 
عبدالمهدي بصفته مرشـــحا للصـــدر، وليس 
مرشـــح التســـوية كما جـــرى االتفـــاق عليه، 
مـــا يدفعها إلى دراســـة إمكانيـــة عرقلة مرور 

كابينته الوزارية في البرلمان.
أن  الماضيـــة  األيـــام  خـــالل  وتســـرب 
عبدالمهدي يفضل منح التكنوقراط المســـتقل 
دورا أكبـــر في حكومته، وهـــي الفرضية التي 

يتبناها الصدر ويروج لها ويدافع عنها.

وكان الصدر أعلن في وقت سابق أن قائمة 
”ســـائرون“ التي يرعاها، تنازلت عن حصتها 
فـــي حكومـــة عبدالمهدي لصالح شـــخصيات 
مســـتقلة يختارها رئيـــس الـــوزراء المكلف، 

داعيا القوائم األخرى إلى أن تحذو حذوه.
وأوضـــح أن تنـــازل  الصـــدر عـــاد  لكـــن 
”سائرون“ عن حصتها من الحقائب الوزارية، 
ال يعنـــي منحها لقوائـــم أخـــرى، ملمحا إلى 
أن إفســـاح المجال أمام عبدالمهدي لتشـــكيل 
كابينته بال إمالءات حزبية، هو شـــرط لنجاح 

الحكومة الجديدة.
وترى األحزاب الشيعية والسنية والكردية 
أن عبدالمهـــدي بـــات يمثـــل رؤيـــة الصـــدر 
السياسية بشأن شكل الحكومة المقبلة، وهو 

ما يهدد مصالحها في السلطة التنفيذية.
وتقـــول المصادر إن قـــادة بعض األحزاب 
الشـــيعية والســـنية يدرســـون إمكانية عرقلة 

التصويـــت علـــى الكابينـــة التـــي يفترض أن 
يقدمها عبدالمهـــدي إلى البرلمان العراقي في 

غضون أسبوعين.
ويقول مراقبون إن السنة واألكراد وغالبية 
أطراف البيت السياسي الشيعي لم يكفوا عن 
المطالبـــة غير العلنيـــة بتوزيـــر التكنوقراط 
الحزبـــي، واتخذوا خط النقد المباشـــر وغير 
المباشـــر لهيمنة تأثير ”ســـائرون“ على قرار 

عبدالمهدي.
ويضيف هؤالء أن معظم القيادات المؤيدة 
لتكليـــف عبدالمهـــدي أصيبـــت بخيبـــة أمل 
شـــديدة، عندمـــا مال إلى رؤيـــة الصدر، وهذا 
بحد ذاته قد يســـرع بانهيـــار تكليفه أو يمنع 

الثقة عنه.
ومـــا لـــم يتـــدارك عبدالمهـــدي الموقـــف 
بمفاوضـــات مـــع زعيـــم منظمـــة بـــدر، هادي 
العامري، لضمان دعمه للكابينة التي سيجري 

عرضهـــا على البرلمان، فإن حظوظه ســـتكون 
في خطر.

ويمكـــن للعامـــري أن يوفر الدعـــم الالزم 
لمـــرور الكابينة المقترحـــة، في حال أقر خطة 

عبدالمهدي.
وتقـــول المصادر إن عبدالمهدي يتجه إلى 
إحداث تغييرات جذرية في خارطة االستيزار، 
تتضمـــن تكليـــف ضابط كبير في المؤسســـة 
العســـكرية، ينحدر من المكون السني، بمهام 
وزيـــر الداخلية، وهـــو ما قد يلقـــى معارضة 
شـــيعية شرســـة، نظرا الحتفاظ الشيعة بهذه 

الحقيبة منذ 2005.
فـــي المقابـــل يعتـــزم عبدالمهـــدي الدفع 
بضابط شـــيعي لتولي حقيبة الدفاع، على أن 
يحتفظ األكـــراد بمنصب رئيس أركان الجيش 
العراقـــي، الذي جـــرت العادة علـــى أن يكون 

ضمن حصتهم خالل الدورات السابقة.

ويمكن لألحزاب السياسية المتضررة من 
خطط عبدالمهدي، أن تســـقط أيـــا من وزرائه 
خـــالل التصويت الفردي، ثـــم تمنح الحكومة 
الثقة، بحقائب تدار عـــن طريق الوكالة، حتى 
يجري التوافق على شـــاغليها، وهو سيناريو 
يرجـــح المراقبـــون حدوثـــه بشـــأن الحقائب 
األمنية، في حال لم يأت المرشـــحون لها على 

هوى الكتل البرلمانية الكبيرة.
ويبـــدو أن عبدالمهـــدي يحـــاول المضي 
بعيـــدا عن التوجهات الســـائدة حيـــن اختار 
أن يعمل من مكتـــب خارج المنطقة الخضراء، 
بعدما رفضت األحزاب الرئيســـية فكرته لفتح 

شوارع المنطقة المحصنة وسط بغداد.
ولم يســـبق ألي رئيـــس حكومـــة أن عمل 
من خارج المنطقـــة الخضراء، التي تضم مقر 
مجلس الوزراء ومقار عدد من الوزارات، فضال 
عن مقار السفارات األجنبية والعربية المهمة.
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دبلوماســـية  مصـــادر  قالـــت  واشــنطن -   {
أميركيـــة إن إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب 
ستكثف من ضغوطها ضد حزب الله على نحو 
يتواكب مع تصاعد العقوبـــات ضد إيران في 

نوفمبر المقبل.
وأعلن وزير العدل األميركي جيف سيشنز، 
االثنيـــن، أن وزارته صنفت خمـــس جماعات، 
بينها حزب اللـــه اللبناني، على أنها جماعات 
للجريمة العابرة للحـــدود وأن تلك الجماعات 
ســـتواجه تحقيقات وإجـــراءات قضائية أكثر 

صرامة.
وأتى حزب الله على رأس الجماعات التي 
أدرجت علـــى الئحة اإلرهاب تركز معظمها في 

أميركا الالتينية.
وقال سيشـــنز إن ”فريقا دوليا متخصصا 
فـــي أنشـــطة تهريـــب المخـــدرات واإلرهـــاب 
األمـــوال،  وغســـيل  اإلجراميـــة  والمنظمـــات 
سيقوم بتحقيقات على المستوى الفردي، كما 
على مســـتوى الشبكات التي تقدم دعما لحزب 

الله“.
وأعلـــن الوزيـــر األميركي أن ”إنشـــاء هذا 
الفريق سيتيح القيام بجهود أكثر دقة وفعالية 
فـــي تحقيق أهدافنا“. وكشـــف أن هذا الفريق 
ســـيقدم بعـــد 90 يوما توصيـــات محددة ”من 
أجل مالحقة هـــذه العصابات“ والقضاء على 

أنشطتها.
واعتبـــر مراقبـــون أن التصنيـــف الجديد 
يهدف إلى شـــل قـــدرات الحزب علـــى التحرك 
في العالم ومّد شـــبكات لـــه خصوصا في دول 

أميركا الالتينية.
وكان الكونغرس وافق على مشروع قانون 

بفرض عقوبات جديدة على حزب الله.
وبحسب مشروع القانون، الذي دخل حيز 
التنفيذ الجمعة، ســـيحظر دخول أي شـــخص 
للواليات المتحدة يقدم دعما ماديا لحزب الله 

بأي طريقة كانت. 
وال ينتظر مشـــروع القانون ســـوى توقيع 

ترامب عليه قبل أن يصبح نافذا.
وتهـــدف العقوبات الجديـــدة إلى الحد من 
قـــدرة حزب اللـــه على جمع األمـــوال وتجنيد 
عناصـــر، والضغط على البنـــوك التي تتعامل 
معه والبلدان الداعمة له، وعلى رأسها إيران.

ويلـــزم القانـــون اإلدارة األميركية بتقديم 
تقرير علني يفصل أصـــول العناصر القيادية 
في حزب الله وشـــركائهم، بمن فيهم أي أفراد 
مـــن الحكومـــة اللبنانيـــة أو حتى مـــن نواب 

داعمين للحزب.
وال تتعلـــق العقوبات بداعمـــي حزب الله 
بشكل مباشر فقط، وإنما تطال الداعمين أيضا 
لـكل من: بيت المـــال وجهاد البناء ومجموعة 
دعـــم المقاومـــة وقســـم العالقـــات الخارجية 
للحـــزب  الخارجـــي  األمـــن  وقســـم  للحـــزب 
وتلفزيـــون المنار وراديو النـــور والمجموعة 

اإلعالمية اللبنانية.

حزب الله على رأس 

عقوبات أميركية جديدة

هل ينهي فتح المعابر عزلة األسد بن كيران يفاقم الخالف داخل حزب العدالة والتنمية المغربي

 

ترقب نتائج التحقيق

ص٢، ١١ص٤

ص١٥

المعماري 
معاذ اآللوسي: 

حكاية زمان ومكان 



} دمشق – شهدت سوريا حدثني الفتني االثنني 
وهما فتح معبر جابـــر- نصيب احلدودي مع 
األردن، ومعبر القنيطرة احلدودي مع اجلوالن 
احملتل، بالتزامن مع تأكيدات من املســـؤولني 
السوريني والعراقيني على افتتاح وشيك ملعبر 

القائم- البوكمال احلدودي مع العراق.
ويشـــكل فتـــح املعابر مع اجلـــوار إجنازا 
سياســـيا بالدرجـــة األولى لروســـيا الداعمة 
الرئيســـية للنظـــام الســـوري والتـــي لعبـــت 
دورا محوريـــا في إجناح هذا املســـار، ويقول 
مراقبون إن اســـتجابة دول اجلوار تعكس في 
واقـــع األمر إدراكهـــا أن نظام الرئيس بشـــار 
األســـد بات املمســـك بزمام األمور في البالد، 
رغم عدم سيطرته على كل األراضي السورية.

وفتـــح معبـــر جابـــر- نصيـــب احلدودي 
الرئيســـي بني األردن وســـوريا صباح االثنني 

بعد نحو ثالث سنوات على إغالقه.
ومبجـــرد فتـــح املعبر تقدمت ســـيارة دفع 
رباعي ســـوداء اللون في اجتاه سوريا، وكان 
يقودها املســـتثمر السوري هشام فليون الذي 
قـــال للمراســـلني الذيـــن واكبوا احلـــدث ”أنا 

سعيد جدا وشعوري ال يوصف“.
وأضـــاف ”كان يجب فتـــح املعبر منذ وقت 
طويل فهو عصب وشريان مهم للدول العربية 
كلها وليس فقط لســـوريا واألردن“. وشـــهدت 
الفترة املاضية مشاورات ماراثونية بني جلان 
مشتركة سورية وأردنية لفتح املعبر احليوي، 
وقـــد أعلنت دمشـــق في أكثر من مناســـبة عن 
موعد لفتحه بيد أن عمان نفت ذلك، األمر الذي 
عزاه البعـــض إلى دواع سياســـية أكثر منها 

فنية.

ويرى مراقبون أن خطوة فتح معبر جابر- 
نصيب الـــذي احتفى به أيضا لبنان، تشـــكل 
مقدمة لتطبيع سياسي في العالقات بني عمان 

ودمشق.
وقال عبدالله، وهو طالب جامعي ســـوري 
في العشـــرينات من العمر يـــدرس في األردن، 
إنـــه ”متحمس جدا“. وأضـــاف ”أنا في املعبر 
منذ الساعة الثالثة فجرا ورغبت في أن أدخل 

بلدي أول الناس“.
وصرح محمد هشـــام، املســـتثمر السوري 
الـــذي يعمل في األردن، ”إنه يوم عيد للشـــعب 
العربي كله. أحببت أن أســـجل اســـمي ألكون 
بـــني أول النـــاس الذيـــن يعبرون هـــذا املعبر 

املهم“.
ومتكن اجليش السوري في يوليو املاضي 
من استعادة السيطرة على معبر نصيب الذي 
أغلق في ٢٠١٥ بسبب املعارك بني هذا اجليش 
وفصائـــل املعارضة، وكذلـــك أغلقت كل حدود 

ســـوريا مع األردن والتي كانت شـــريانا مهما 
القتصاد البلدين. 

ويـــرى مراقبون أنه إلى جانـــب العائدات 
التجارية التي ســـيوفرها معبر جابر- نصيب 
لكال البلديـــن فإن فتحه بالتأكيد يعد رســـالة 
قوية من النظام السوري وداعمته روسيا تفيد 
بأن الوضع في البلد يتجه للعودة إلى ســـابق 

عهده، وأن الصراع بات في أمتاره األخيرة.
ويعتبـــر البعض أنـــه ما كان ســـيتم فتح 
املعبر لوال وجود تأييـــد دولي لهذه اخلطوة، 
خاصـــة وأنهـــا تزامنـــت كذلك مع فتـــح معبر 

القنيطرة احلدودي مع اجلوالن احملتل.
وأعيـــد فتـــح املعبـــر الوحيد بني ســـوريا 
والقســـم احملتل مـــن هضبة اجلـــوالن الواقع 
حتت الســـيطرة اإلســـرائيلية بعد إغالق دام 

أربع سنوات بسبب احلرب.
ويأتي ذلك نتيجـــة اتفاق مت التوصل إليه 
اجلمعة بني األمم املتحدة وإسرائيل وسوريا. 
وقد اجتازت ســـيارتان تابعتان لألمم املتحدة 
الســـياج الـــذي فتـــح أمامهمـــا مـــن اجلانب 

اإلسرائيلي من معبر القنيطرة.
وجرى احتفال صغيـــر هناك، حيث جتمع 
على اجلانب الســـوري العشـــرات من اجلنود 
العســـكرية  الشـــرطة  وعناصـــر  الســـوريني 
الروســـية، باإلضافـــة إلـــى عدد مـــن وجهاء 
القنيطرة. ورفع مسؤول حكومي علما سوريا 

كبيرا على سارية.
وحضـــرت ســـيارات وممثلون عـــن األمم 
املتحـــدة واللجنـــة الدولية للصليـــب األحمر. 
وانتشـــر عدد من عناصر القوات الدولية على 

جانبي الطريق.
وكانـــت القـــوات احلكومية الســـورية قد 
اســـتعادت كل محافظة القنيطـــرة في جنوب 
البالد في يوليو، بفضل اتفاق ثالثي جرى بني 

روسيا والواليات املتحدة وإسرائيل.
وســـيقتصر اســـتخدام املعبر فـــي مرحلة 
أولـــى، بحســـب اجليـــش اإلســـرائيلي، على 
القوات الدولية املوجودة في هضبة اجلوالن. 
وبعـــد أن عادت احلياة إلـــى طبيعتها في 
معبري القنيطرة ونصيب، ســـتكون ســـوريا 
على موعد وشيك مع إعادة افتتاح أبرز املعابر 

مع العراق وهو معبر القائم- البوكمال.
وقـــال وزيـــر اخلارجية العراقـــي إبراهيم 
اجلعفـــري فـــي مؤمتـــر صحافي مـــع نظيره 
الســـوري وليـــد املعلـــم في العاصمة دمشـــق 
االثنـــني إن إغالق املعابر جاء بســـبب ظروف 

استثنائية جراء اإلرهاب وستفتح قريبا.
من جهته أعرب وزير اخلارجية الســـوري 
عن أملـــه في فتح معبر البوكمـــال مع العراق 
قريبـــا وقال ”املصالح املشـــتركة التي تخلقها 
هـــذه املعابر بـــني الشـــعوب هي التـــي تدوم 
ونحن نظرنـــا في مصلحة الشـــعبني األردني 
والســـوري. واآلن ننظر في مصلحة الشعبني 
الســـوري والعراقـــي ونأمـــل في فتـــح معبر 

البوكمال في أقرب األوقات“.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــودة فتـــح املعابر 
مـــع اجلوار هي تطـــور نوعي حتقـــق للنظام 

الســـوري وســـط توقعـــات بـــأن يتـــم البناء 
علـــى هذا الزخم احلاصل الســـتعادة دمشـــق 
عالقاتها الدبلوماســـية مـــع محيطها العربي، 
غير مســـتبعدين عودتها إلى حضن اجلامعة 
العربيـــة، في ظـــل تغير ملموس فـــي مواقف 
العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة. وقـــال وزيـــر 

اخلارجيـــة العراقـــي إن ”الظـــروف اإلقليمية 
والدولية تتغيـــر إيجابيا جتاه ما يحصل في 
ســـوريا والعراق“، داعيا إلى ضـــرورة عودة 

دمشق إلى اجلامعة العربية.
ويقر معارضـــون ســـوريون بوجود تغير 
في املواقـــف من النظام، بيد أنهم يعتبرون أن 

إنهاء عزلته بشكل تام لن يتحقق قبل التوصل 
إلى تسوية نهائية لألزمة السورية.

{اتفـــاق إدلب لم يتحـــدث عن مدة زمنية، وهو ممتد، وسيســـتمر حتى التوصل لحل سياســـي أخبار

نهائي وناجز في سوريا، وهو حل يخضع لقرارات األمم المتحدة}.

أحمد طعمة
رئيس وفد املعارضة السورية إلى أستانة

{الحمالت على الســـعودية تســـتخدم مســـألة الخاشـــقجي كمنصة للنيل مـــن الموقف العربي 

المتماسك في وجه التمدد اإليراني، وإضعاف الممانعة الفعلية لهذا التمدد}.

إلياس الزغبي
قيادي في حتالف قوى 14 آذار اللبناني

الثالثاء 2018/10/16 - السنة 41 العدد 11140

إعادة فتح معابر سوريا احلدودية مع اجلوار خطوة مهمة نحو فك عزلة النظام السوري، 
ــــــث أنهــــــا ما كانت لتتم لوال وجود موافقة دولية، وال يســــــتبعد مراقبون أن يتم اإلعالن  حي
ــــــدول العربية، وإن كان البعض ال يبدو مؤيدا لألمر  قريبا عن عودة ســــــوريا إلى جامعة ال

قبل أن تتم تسوية األزمة سياسيا.

فتح المعابر مع الجوار بداية النهاية لعزلة األسد
[ دمشق على موعد مع فتح معبر البوكمال بعد إعادة فتح النصيب والقنيطرة  [ العراق يحث على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

2

معبر القنيطرة مفتوح أمام القبعات الزرقاء

} دمشــق – قـــال وزير الخارجية الســـوري 
وليـــد المعلم االثنيـــن إن القوات الســـورية 
جاهـــزة لقتال المتشـــددين في إدلب شـــمال 
غرب ســـوريا إذا لم يكن هناك التزام باالتفاق 

الروسي التركي.
وانتهت االثنين المهلـــة المحددة لتخلي 
الفصائـــل الجهادية عن المنطقـــة المنزوعة 

السالح، من دون رصد أي انسحابات منها.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق اإلنسان 
بأنـــه ”لـــم يســـجل أي انســـحاب للمقاتلين 
الجهادييـــن“ من المنطقة التي تشـــمل جزءا 
من إدلب مع ريف حلـــب الغربي وريف حماة 

الشمالي وريف الالذقية الشمالي الشرقي.
وأعلن األربعاء عن سحب السالح الثقيل 
من المنطقة المنزوعة الســـالح، بيد أن هناك 
شـــكوكا في قيـــام الفصائل بإخفـــاء جزء من 
ترسانتها في المنطقة، خاصة وأنه سجل ليل 
الســـبت خرق للهدنة بقذائـــف هاون، مدرجة 

ضمن األسلحة التي وجب تسليمها.
وكانـــت روســـيا وتركيا قـــد توصلتا في 
17 ســـبتمبر إلى اتفاق بشـــأن إنشاء منطقة 

عازلة بعمق 15 ـــ 20 كلم في إدلب يتم ســـحب 
األســـلحة الثقيلـــة منها وأيضـــا إخالء هيئة 
تحرير الشام والفصائل الجهادية التي تدور 

في فلكها لمواقعها هناك.
ويـــرى متابعون أنه في حال رفضت هيئة 
تحرير الشـــام التي تقودها جبهة فتح الشام 
(النصرة سابقا) والتي تبسط سيطرتها على 
ثلثـــي المنطقـــة العازلة، وعلى أكثـــر من 60 
بالمئة مـــن كامل محافظة إدلب، االنســـحاب 

فإن االتفاق معرض لالنهيار.
وقال المعلـــم خالل مؤتمـــر صحافي مع 
نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في دمشق، 
”علينـــا اآلن أن نعطـــي (األمـــر) وقتـــا. نترك 
ألصدقائنـــا الروس الحكـــم عما إذا كان جرى 

تطبيق االتفاق أو ال“.
وأضـــاف ”يجـــب أن ننتظـــر رد الفعـــل 
الروســـي على مـــا يجري هناك، ألن روســـيا 
تراقب وتتابع ومطلوب منها تسيير دوريات 
فـــي المنطقة العازلة“، مضيفـــا ”نقول علينا 
أن ننتظر، وفي الوقت ذاته قواتنا المســـلحة 

جاهزة في محيط إدلب“.

وتابـــع ”ال ُيمكن أن نســـكت عـــن الوضع 
االنصيـــاع  النصـــرة  رفضـــت  إذا  الراهـــن 
لالتفاق“. وأعاد تأكيد ما أعلنته دمشق سابقًا 
وهـــو أن ”إدلب كأي منطقة في ســـوريا يجب 
أن تعود إلى الســـيادة السورية“، مضيفا أن 
”بعد إدلب سيكون هدفنا شرق الفرات“، وهي 
المنطقة الواقعة تحت ســـيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية، المدعومة من واشنطن.
وأوضـــح ”موضوع شـــرق الفرات حيوي 
وال يمكـــن أن نتنـــازل عنه“. وتســـيطر قوات 
ســـوريا الديمقراطية، التـــي تقودها وحدات 
حماية الشـــعب الكردية، على نحو 30 بالمئة 
من مســـاحة البـــالد، لتكون بذلـــك ثاني قوة 

مسيطرة على األرض بعد الجيش السوري.
وترفـــض دمشـــق نظـــام اإلدارة الذاتيـــة 

والفيدرالية الذي أرسوه في مناطقهم.
وقال المعلـــم ”ال نقبل الفيدرالية وال هذه 
الكلمات التي تخالف الدســـتور الســـوري“، 
بالوعـــود  االســـتمرار  أرادوا  ”إذا  مضيفـــا 
األميركية والوهم األميركي (فـ)هذا شـــأنهم، 

عليهم أن يدفعوا الثمن“.

دمشق تتوعد بمهاجمة إدلب في حال رفض الجهاديون االلتزام باتفاق سوتشي

سوريا تعود معبرا تجاريا 

للعراق واألردن ولبنان
اقتصاد
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بدأ الرئيس املصري عبدالفتاح  } موســكو – 
السيســـي االثنني زيارة إلى موســـكو تستمر 
ثالثة أيـــام، يلتقـــي خاللها نظيره الروســـي 
فالدميير بوتني إلعطاء دفعة جديدة للعالقات 

بني البلدين.
ومع وصول السيســـي إلى روســـيا، أعلن 
الكرملـــني أن الرئيس فالدمييـــر بوتني أصدر 
مرسوما بتوقيع اتفاق حول الشراكة الشاملة 
والتعاون االستراتيجي على أعلى املستويات 

مع مصر.
وينص املرســـوم، الذي ُنشـــر على البوابة 
للكرملني،  القانونيـــة  للمعلومـــات  الرســـمية 
على ”قبول اقتراح وزارة اخلارجية الروسية، 
املتفـــق عليه مع الســـلطات التنفيذية املعنية، 
حـــول التوقيـــع علـــى اتفـــاق بـــني روســـيا 
ومصر، بشـــأن الشـــراكة الشـــاملة والتعاون 
االســـتراتيجي، ومن املستحسن التوقيع على 
االتفاق، املنصوص عليه في هذا املرسوم، على 

أعلى املستويات“.
وتشكل هذه الزيارة التاسعة للسيسي إلى 
روسيا أهمية كبيرة، فالقاهرة وإن جنحت في 
اســـتعادة دفء العالقات مع الواليات املتحدة 
بعد فترة برود أقرب إلى النفور في عهد إدارة 
بـــاراك أوباما، تدرك أهميـــة االنفتاح وتعزيز 
العالقة مع اجلانب الروســـي الذي بات بفعل 
تدخله في ســـوريا رقما مهمـــا في املعادلة في 

املنطقة ال ميكن جتاوزه.
في املقابل تدرك موسكو دور مصر احملوري 
في اخلارطة اجليوسياسية للمنطقة العربية، 

وأنه ســـيكون من املفيد أن تكـــون لها عالقات 
وثيقة معها، خاصـــة وأن لديها طموحات في 

تكريس نفسها رقما مؤثرا هناك.
وبدأ الرئيس املصري أول لقاءاته الرسمية 
في العاصمة الروسية موســـكو، بلقاء رئيس 
املفوضيـــة االقتصاديـــة لالحتـــاد االقتصادي 

األوراسي تيغران سركيسيان.
وبحث الرئيس السيســـي مع سركيسيان 
اتفاقيـــة التجـــارة احلرة بني مصـــر واالحتاد 

االقتصادي األوراســـي، الذي يضم ٥ دول هي 
روسيا وبيالروس وقرغيزستان وكازاخستان 

وأرمينيا.
وسيكون للسيســـي لقاء مع كل من رئيس 
الوزراء دميتـــري مدفيديف ورئيســـة مجلس 
االحتاد الروسي في موســـكو، قبل أن يجتمع 

بنظيره فالدميير بوتني األربعاء.
ويشـــير خبيران مصريان، إلى أن الزيارة 
ســـتركز على أربع نقاط مهمـــة منها التعاون 

العسكري واالقتصادي واألزمات في املنطقة، ال 
سيما سوريا التي تتواجد فيها موسكو بقوة. 
وجرت بني بوتني والسيســـي ٨ لقاءات سابقة 
كان األول خـــالل عام ٢٠١٤ حني زار السيســـي 
موســـكو بصفتـــه وزيـــرًا للدفاع آنـــذاك ثم ٣ 
زيارات رســـمية وهو في ســـدة احلكم، وجرت 
زيارتـــان لبوتني إلـــى القاهرة ولقـــاءان على 

هامش قمتني سابقتني للبريكس والعشرين.
وتنامت عالقات البلدين مع تولي السيسي 
الســـلطة في مصر، خالل يونيو ٢٠١٤، ال سيما 
على مستوى التعاون العسكري، لكن العالقات 
شابها بعض التوتر عقب حتطم طائرة روسية 
تقل سياحا مبنطقة ســـيناء في أكتوبر ٢٠١٥، 
قبل أن تتحســـن قليال بعـــودة حركة الطيران 
الروســـي إلـــى العاصمة القاهرة رســـميا في 
أبريـــل املاضي، لكن حركة الطيران املباشـــرة 
لم تعـــد إلى الوجهات الســـياحية على البحر 

األحمر بشرم الشيخ والغردقة (شرق).
كمـــا أعاد البلـــدان مشـــاورات ”٢+٢“ (بني 
وزيـــري اخلارجيـــة والدفـــاع فـــي البلدين مت 
تدشـــينها عام ٢٠١٣)، عبر اجتماعني فى مايو 
٢٠١٧، ثـــم أبريل املاضي بالقاهـــرة حيث كان 

االجتماع األخير لها في موسكو.
ونقلت وسائل إعالم روســـية بينها وكالة 
ســـبوتنيك عن نائب وزير اخلارجية الروسية 
الرئيـــس  إن  قولـــه  بوغدانـــوف،  ميخائيـــل 
الروسي ســـيناقش مع نظيره املصري مسائل 
التعاون العسكري، واســـتئناف الرحالت إلى 
املنتجعات املصرية، ومشروع الضبعة النووي 

(غـــرب)، واملنطقـــة الصناعيـــة. وقـــال عاطف 
ســـعداوي، اخلبير في مركز األهرام للدراسات 
االســـتراتيجية، إنـــه لم يعد هنـــاك مبرر أمام 
اجلانب الروسي لتأخير إجناز عودة الطيران 
املباشـــر إلى شرم الشـــيخ والغردقة وستكون 

هناك مطالبات بضرورة حسم هذا امللف.
وبخصوص امللف الثاني، أشـــار سعداوي 
إلى أنه يتناول التعاون العسكري سواء شراء 

األسلحة وتبادل اخلبرات.
وبالتزامـــن مع زيـــارة السيســـي انطلقت 
االثنـــني مناورات عســـكرية بـــني البلدين في 

مصر ملكافحة اإلرهاب.
كما تتنـــاول الزيـــارة ”مشـــروع الضبعة 
النـــووي“، الـــذي تســـتعد القاهـــرة إلطالقـــه 
بالتعـــاون مـــع اجلانـــب الروســـي. وفـــي ١٩ 
نوفمبـــر ٢٠١٥، وقعـــت مصر وروســـيا اتفاًقا 
مبدئًيا إلنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية 
فـــي الضبعة، ومتويلها عبر قـــرض بقيمة ٢٥ 
مليـــار دوالر قبل أن يتـــم التوقيع على العقود 
النهائية خالل زيارة بوتـــني األخيرة للقاهرة 

في ديسمبر املاضي.
ولفت ســـعداوي إلـــى أن امللـــف اخلامس 
يتعلق بالتنسيق في القضايا اإلقليمية، وعلى 
رأسها ســـوريا، التي تعد موسكو رقًما صعبا 
فيهـــا ومتلك العديد مـــن مفاتيح احلل خاصة 

في ظل تطابق الرؤى، وكذلك امللف الليبي.
وقريبـــا من هـــذه النقـــاط، يقـــول احمللل 
املصـــري مختار غباشـــي، إن موســـكو محور 

رئيسي ملصر مثل واشنطن.

السيسي في موسكو لتحريك الملفات الراكدة وإعطاء دفعة للعالقة مع روسيا

فتـــح معبر  نصيب مـــا كان ليتم لوال 

وجود تأييد دولـــي، خاصة أنه تزامن 

مع فتح معبر القنيطرة الحدودي مع 

الجوالن املحتل

◄

نقاط االلتقاء أكثر من نقاط االختالف
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أخبار
ف

ّ
[ الميليشيات ترسم الخطوط الحمر إلصالحات رئيس الوزراء العراقي المكل

«يســـتبد بنا الحدث التاريخي الذي يشعل فينا الحماســـة كتعويض عن االنكسارات التي تعقب 

ذلك الحدث في اللحظة التي يتعين علينا أن نبحث عن أسباب االنكسارات لنتخطاها».

ياسني سعيد نعمان
 سفير اليمن لدى اململكة املتحدة

«ال يمكن معالجة أزمات العراق بتســـطيح مشـــاكله وشـــخصنة أزماته، فنحن في خضم أحداث 

جسام عصفت بالمجتمع ونشرت الجهل والعنف وأضعفت الثقة بالقانون».

أثيل النجيفي
محافظ نينوى السابق

رة لعادل عبدالمهدي
ّ

إلغاء إقالة الفياض رسالة مبك

} بغــداد - تشـــمل اإلصالحـــات المنشـــودة 
التي يجري الحديث عنهـــا بكثافة في العراق 
مع تكليف رئيس جديد للحكومة، ترميم هيبة 
الدولة وضبط فوضى الســـالح وتفكيك مراكز 
القرار الموازية واألجســـام شـــبه العســـكرية 
التي تنازعها سيطرتها على األرض وتحّكمها 

بقرارها األمني.
ويصطـــدم إنجـــاز هـــذا الجـــزء الحيوي 
مـــن العملية اإلصالحية المنشـــودة، بســـلطة 
الميليشيات الشـــيعية التي ازدادت قّوة بفعل 
مشاركتها في الحرب على تنظيم داعش ضمن 
الهيكل المعروف بالحشد الشعبي، وما تلّقته 
من تمويل وتســـليح بعضـــه إيراني وبعضه 
اآلخـــر من عتاد وأموال الدولـــة، وأيضا بفعل 
ما حّققتـــه من إنجازات على األرض أكســـبت 
قادتها شعبية لدى بعض الشرائح واألوساط 
ما شّجعهم على تشكيل ذراع سياسية للحشد 
تمّثلـــت بـ“تحالـــف الفتح“، بقيـــادة أحد أبرز 
قادة الميليشـــيات في العراق، هادي العامري 

زعيم منّظمة بدر.
وتّم إضفاء طابع رســـمي علـــى الفصائل 
المشـــّكلة للحشـــد الشـــعبي بإدماجها ضمن 
وإدخالهـــا  العراقيـــة،  المســـّلحة  القـــوات 
صوريـــا تحت إمرة القائد العـــام لتلك القوات 
الـــذي هو رئيس الـــوزراء نفســـه، بينما زمام 
قيادتهـــا الفعلـــي بأيـــدي قادتهـــا األصليين 
غير المســـتعّدين تحت أي ظـــرف للتنازل عن 

ميليشياتهم التي تمّثل سبب قّوتهم.

ويجـــزم متابعون للشـــأن العراقـــي، بأّنه 
ال خيـــار أمام رئيـــس الـــوزراء المكّلف عادل 
عبدالمهـــدي، مهمـــا بلغت قدرتـــه على إنجاز 
إصالحات، سوى أن يتعايش مع الميليشيات، 
وأن يحـــرص على أن ال تتناقـــض إصالحاته 
مع مصالح قادتهـــا. بعد أن أصبح وجود تلك 

التشكيالت أمرا شبه مسّلم به في العراق.

وفي حال تجّرأ عبدالمهدي على المســـاس 
بالميليشـــيات وحاول تفكيكها فإّنه ســـيكون 
مفتقـــرا للدعـــم من غالبية الساســـة الشـــيعة 
النافذين، نظرا لكون هؤالء الساســـة يمتلكون 
ميليشـــيات مســـّلحة، بمن في ذلك رجل الدين 
مقتـــدى الصدر، الذي يعتبر مـــن أكبر داعمي 
رئيس الـــوزراء المكّلف، ويقّدم نفســـه كأكبر 

زعيم إصالحي في العراق راهنا.
وينتقـــد الصـــدر الميليشـــيات وينعتهـــا 
مـــع أّنـــه يقـــود إحداهـــا، وهي  بـ”الوقحـــة“ 
ميليشـــيا ســـرايا الســـالم التي كانت بدورها 
قد شـــاركت في الحرب علـــى داعش، وما تزال 
تمســـك بأجزاء من األراضي التي ساهمت في 

استعادتها من التنظيم.
وتلّقـــى عبدالمهدي رســـالة أولية بشـــأن 
ســـطوة الميليشـــيات وقادتهـــا، مـــن خـــالل 
تمّكـــن فالح الفّياض من العـــودة إلى مناصبه 
الحكوميـــة ومـــن بينها منصـــب رئيس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي الذي كان قد أقيل منه بقرار 
مـــن رئيـــس الـــوزراء المنتهية واليتـــه حيدر 

العبادي.
وأعلـــن االثنيـــن عن صدور قـــرار قضائي 
بإلغاء قـــرار العبادي القاضي بإعفاء الفياض 

من مناصبه وإعادته إلى جميع مناصبه.
وورد في بيان لمكتب الفياض أّن ”محكمة 
القضـــاء اإلداري ألغـــت االثنين قـــرار رئيس 
الـــوزراء المنتهيـــة واليتـــه حيـــدر العبـــادي 
القاضي بإقالة مستشار األمن الوطني ورئيس 
جهـــاز األمن الوطنـــي ورئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي فالح الفياض“ و”قـــررت إعادته إلى 

جميع مناصبه الحكومية“.
وأضـــاف المكتب أن ”مصدرا في المحكمة 
أبلغنا أن اإللغاء جاء على اعتبار أن المســـوغ 
الذي وضعه العبادي إلقالة الفياض غير مقنع 

وال قانوني وال يستند إلى الدستور“.
وكان حيـــدر العبـــادي قـــد أصـــدر، فـــي 
أغســـطس الماضي أمرا بإعفاء فالح الفياض 
من مهامه مستشـــارا لألمن الوطني ورئاســـة 
هيئة الحشد الشـــعبي وجهاز األمن الوطني، 
لجمعـــه بين العمل السياســـي والعمل األمني 

وما يفرضه األخير من تجّرد وحيادية.
ولـــم يســـتغرب مراقبـــون أن ُتنســـف كل 
القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء المنتهية 

واليته، بعد أن خســـر السباق نحو االستمرار 
في منصبه لوالية ثانية. وقال ناشـــط سياسي 
عراقي معّلقا على الحكـــم القضائي لمصلحة 
الفيـــاض إّن ”القضاء العراقي ليس مسيســـا 
فحسب، بل وأيضا هناك شبهات كثيرة تدينه 
بالوالء لشـــخص رئيس الوزراء األسبق نوري 
المالكي بشكل خاص“، ويضيف ذات الناشط 
طالبا عدم ذكر اســـمه ”ألن المالكي قد خســـر 
معظم مقاعده في مجلس النواب فإنه يســـتند 
في وجوده على الدعم الذي يقدمه له الحشـــد 
الشعبي متمثال بشخص هادي العامري الذي 
يقف وراء تعيين فالح الفياض رئيســـا لهيئة 
الحشد الشعبي، إضافة إلى ما يعنيه منصبه 
رئيســـا لجهاز األمن الوطنـــي من خصوصية 
علـــى مســـتوى التســـتر على جرائم الحشـــد 
الشـــعبي. وقد ال تخلو تلـــك الخطوة المغطاة 

بطريقـــة قانونية مـــن محاولة اســـتباقية لما 
يمكـــن أن يقرره رئيس الـــوزراء المكلف عادل 
عبدالمهدي على صعيد إعادة النظر في وجود 
الحشد الذي تفوق أعباؤه المالية على الدولة 
العراقية ما ينفق على الجيش العراقي بالرغم 
من انحسار األســـباب التي أدت إلى إنشائه“، 
ويختم المتحّدث ذاته ”ستكون عودة الفياض 
عقبـــة جديدة فـــي طريـــق عبدالمهـــدي الذي 
تحاول األحزاب شّل قدرته على التحّكم بالقرار 

األمني بدءا من اختياره وزيرا للداخلية“.
وتتحّدث مصادر عراقية عن مساع حثيثة 
تبذلها منظمة بـــدر للحفاظ على منصب وزير 
الداخلية الـــذي يتواله القيـــادي في المنظمة 
قاســـم األعرجي، مقترحة اإلبقـــاء على الوزير 
ذاتـــه، بذريعة ضمان االســـتمرارية في العمل 

األمني.

من شــــــبه املســــــّلم به أّن رئيس الوزراء العراقــــــي املكّلف عادل عبداملهدي ســــــيتعّني عليه 
التعايش مع امليليشــــــيات املسّلحة وعدم املساس بســــــلطاتها من خالل اإلصالحات التي 
يعتزم إجراءها، ذلك أّنه سيكون مفتقرا للدعم في أي محاولة لتفكيك امليليشيات حتى من 

قبل مقتدى الصدر الذي ميتلك بدوره ميليشيا قوية.

 الحشد
ّ
إال

الحوثيون يواصلون 

حملة قمعهم للبهائيني
} صنعــاء - تتجاهـــل ميليشـــيا الحوثـــي 
المســـيطرة علـــى العاصمة اليمنيـــة صنعاء 
الدعـــوات إلى وقف اضطهادها ألبناء الطائفة 
البهائية والذي تمارســـه بشـــكل ممنهج ضّد 
مواطنيـــن يمنيين مـــن أتباع هـــذه الطائفة، 
بتوجيه مباشـــر وعلني من زعيم الميليشـــيا 
عبدالملك الحوثي، بحســـب ما أوردته منّظمة 

حقوقية يمنية.
وأعلنت منظمة ســـام للحقـــوق والحريات 
األهليـــة التي تتخذ من جنيف مقـــّرا لها قيام 
مســـلحي الحوثي، باعتقال الناشـــط البهائي 
عبداللـــه العلفـــي المتحدث الرســـمي باســـم 
الطائفـــة في اليمـــن واقتياده إلـــى جهة غير 

معلومة.
واعتبـــرت المنّظمة في بيـــان أّن ”اعتقال 
الناشط البهائي يوم 11 أكتوبر الجاري تطّورا 
مؤســـفا ضد الطائفة البهائية في اليمن التي 
تتعـــرض لالضطهاد الذي تزايد منذ ســـيطرة 
العاصمـــة صنعاء،  ميليشـــيا الحوثي علـــى 
وتزامن مع حملة إعالميـــة عنيفة قادها زعيم 
ميليشـــيا الحوثي عبدالملك الحوثي في أكثر 

من خطاب متلفز“.
ودعـــت المنظمـــة الحوثيين إلـــى اإلفراج 
الفوري وغير المشـــروط عن الناشط البهائي 
عبداللـــه العلفـــي وكافـــة نشـــطاء الـــرأي من 
الصحافييـــن والسياســـيين المعتقليـــن فـــي 
ســـجون جماعة الحوثي منذ سنوات دون أي 

تهم.
وتشير المعلومات المسّربة إلى وجود عدد 
من البهائيين بينهم ثماني نســـاء وقاصر، في 
سجون الحوثي بالمدينة بتهم ”الرّدة وتعليم 
الديـــن البهائـــي، باإلضافة إلى التجّســـس“، 

حسب بيان سابق لألمم المتحدة.
وكانت منظمـــة العفو الدوليـــة قد حّذرت 
مؤخـــرا من أّن أربعة وعشـــرين مواطنا يمنيا 
ينتمـــون إلـــى الطائفـــة البهائية، قـــد تصدر 
بحقهم أحكام باإلعدام في صنعاء على خلفية 

انتمائهم الديني.
ويدين الحوثيون بالوالء إليران سياســـيا، 
ويطّبقون أيضـــا الكثير مـــن تعاليم منهجها 
المتشـــّدد طائفيا وغير المتسامح دينيا، وهو 

ما يتجّلى في عداء الحركة الحوثية للبهائيين 
والمســـتمّد أساســـا مـــن الموقـــف اإليراني 

المتشّدد إزاءهم.
وذكرت المنظمـــة في بيـــان أن البهائيين 
وبينهـــم ثماني نســـاء وفتاة، قـــد يدانون في 

محكمة بالتجسس لصالح دولة أجنبية.
لكـــن المنظمـــة الحقوقيـــة شـــّددت علـــى 
أن الســـبب الحقيقـــي الحتمال إدانـــة هؤالء 
بالتجســـس والحكم عليهم باإلعدام يعود إلى 

كونهم من أتباع الطائفة البهائية.
وقالت مديرة قسم األبحاث التابع للمنظمة 
في منطقة الشرق األوســـط لين معلوف ”هذه 
اتهامات ملفقة وإجراءات غير عادلة لمحاكمة 

أتباع الطائفة البهائية على خلفية ديانتهم“.
ودعت معلوف إلى إطالق ســـراحهم فورا، 
مطالبة المتمرديـــن الحوثيين المدعومين من 
إيران بوضع حد لتحكمهم بالنظام القضائي.

ونشـــأت الطائفـــة البهائية إبـــان النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. ويتبع أفرادها 
تعاليـــم بهـــاء اللـــه المولـــود في إيـــران عام 
1817. لكـــن طهران تحت حكـــم النظام الديني 
الـــذي أرســـاه آية اللـــه الخميني ســـنة 1979 
تحظر البهائية وتعتبر أتباعها ”جواســـيس“ 

إلسرائيل.
وســـبق لبهائيـــي اليمـــن أن حـــّذروا من 
موجة تحريض حوثية ضّدهم داعين الهيئات 
الدولية إلـــى التضامن معهـــم وحمايتهم من 

االنتهاكات الحوثية بحقهم.
واتهـــم آنـــذاك الناطـــق الرســـمي باســـم 
الطائفـــة البهائية في اليمـــن عبدالله العلفي 
فـــي بيان جماعـــة الحوثي ووســـائل إعالمها 
بأنهـــا ”تضـــرم نـــار الفتنـــة مـــن جديد ضد 
الطائفـــة البهائيـــة، األقليـــة المســـالمة التي 
تتعرض ألبشع أنواع الظلم والقهر والتعسف 

واالنتهاك الوحشي“.
تابعـــة  ”إذاعـــة  فـــإن  البيـــان  وبحســـب 
للحوثيين شـــنت هجوما خبيثا ضد البهائية، 
مبـــّررة ظلم البهائييـــن بافتـــراءات وأكاذيب 
عنوانهـــا الحـــرب الناعمة تغـــرس الكراهية 
فـــي نفوس الطائشـــين ضد أقليـــة أتباعها ال 

يحملون سالحا وال يملكون وسائل إعالم“.

} أبوظبــي - أحـــال النائـــب العـــام بدولـــة 
القضـــاء  إلـــى  بريطانيـــا  متهمـــا  اإلمـــارات 
حملاكمتـــه بتهمـــة الســـعي والتخابر ملصلحة 

دولـة أجنبية.
وقال النائب العام املستشـــار حمد ســـيف 
الشامســـي، االثنـــني، للصحافيـــني إّنه ”متت 
إحالـــة املتهـــم ماثيـــو هيدجيز إلـــى محكمة 
أبوظبي االســـتئنافية حملاكمته عن االتهامات 
املنسوبة إليه بالسعي والتخابر ملصلحة دولة 
أجنبية، ما من شـــأنه اإلضـــرار مبركز الدولة 

العسكري والسياسي واالقتصادي“.
وأضاف ”متت إحالـــة املتهم إلى احملاكمة 
بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات 
القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه، في 
ظل ضمانات كاملة حلقوق املتهم أثناء إجراء 
تلـــك التحقيقـــات، وفقـــا للدســـتور اإلماراتي 
وقوانـــني الدولة، فضـــال عن متابعة ســـفارة 

بريطانيا“.
وذكـــر أّن ”املتهم قدم إلـــى اإلمارات حتت 
غطـــاء باحث أكادميي، وثبت مـــن التحقيقات 
تطابـــق اعترافاته مع املعلومات التي أســـفر 
عنها فحص األجهزة اإللكترونية اخلاصة به، 
ومـــا توصلت إليه معلومات األجهزة األمنية“، 
مضيفـــا أن املتهم مُثل أمـــام هيئة احملكمة في 

حضور ممثلني عن السفارة البريطانية.
وأكد النائب العام أن الدولة وّفرت للمتهم 
محاميا للدفاع عنـــه خالل محاكمته على نفقة 
اإلمارات بعـــد أن عجز عن توكيل محام، وهي 
إحدى الضمانات الدســـتورية حلّق املتهم في 
محاكمة عادلة ونزيهة وشـــفافة طبقا لدستور 

وقوانني دولة اإلمارات.
وأّكد أّن ”املتهم حظي بكافة أوجه الرعاية 
املقـــّررة  والنفســـية  واجلســـدية  الصحيـــة 
للمتهمني الذين جتـــري محاكمتهم على أرض 
الدولة“، موّضحا أنه ُسمَح لعائلته وأفراد من 
سفارة بلده بزيارته واالتصال به حسب ما هو 

مّتبع قانونا.
واجلمعـــة املاضيـــة أوضح وزيـــر الدولة 
اإلماراتي للشـــؤون اخلارجيـــة، أنور قرقاش، 
أّن ســـلطات بالده ناقشت قضية هيدجيز على 
نطاق واسع مع سلطات اململكة املتحدة خالل 

اخلمسة أشهر املاضية.
ووصف في تغريدة على حســـابه بتويتر، 
ما ّمت التوّصل إليه بشأن القضية بأّنه ”كشف 
غيـــر عادي ومحرج عن األصدقـــاء واحللفاء“، 

في إشارة للطابع التجسسي للقضية.
وقال في تغريدته ”مع ترّدد سلطات اململكة 
املتحدة في معاجلة املسألة من خالل القنوات 
املشـــتركة، يجب أن تأخذ اإلجراءات القانونية 

الّالزمة مجراها“.

إحالة بريطاني للمحاكمة 

في اإلمارات بتهمة التخابر

غريفيث يوسع دائرة مشاوراته بشأن مسار السالم اليمني

ن - شمل الحراك الكثيف الذي يقوم به  } عامّ
المبعوث األممي لليمن مارتن غريفيث، تمهيدا 
إلطالق جولـــة محادثات جديدة بيـــن الفرقاء 
اليمنيين، إجراءه لقاء فـــي العاصمة األردنّية 
عّمان مع الرئيس السابق لليمن الجنوبي علي 
ناصر محّمـــد، الذي يصفه البعض بـ“الصوت 
نظرا لمنظوره الخاّص للمســـألة  المختلـــف“ 
الجنوبيـــة، فيما يؤّكد هو ذاتـــه امتالكه رؤية 
للحّل في اليمن، سبق له أن صاغها في مبادرة 

تقّدم بها لمؤتمر ”فالداي“ بموسكو.
ويترجـــم لقاء غريفيـــث- ناصر محّمد، من 
جهـــة مقابلـــة توّجها واضحا لـــدى المبعوث 
األممـــي نحو توســـيع دائرة المشـــتركين في 
مباحثات الحّل الســـلمي للصـــراع في اليمن، 
لتشـــمل إلى جانب ممثلي الحكومـــة اليمنية 
والمتمّرديـــن الحوثييـــن، ممّثليـــن للقضيـــة 
الجنوبيـــة، والذين يضمون في صفوفهم أكثر 
من طرف يحمل كّل منها تصّوره الخاص لحّل 

تلك القضية.

وتجســـيدا لـــذات التوّجـــه، كان غريفيث 
قـــد التقى فـــي العاصمة اإلماراتيـــة أبوظبي، 
برئيس المجلس االنتقالي الجنوبي عيدروس 
الزبيدي الـــذي قالت مصادر يمنيـــة إّنه تلّقى 
وعـــودا واضحـــة بأن يكـــون للمجلـــس الذي 
يرأســـه دور ثابت في الترتيبات المســـتقبلية 
الجـــاري إعدادها لليمـــن بدءا من مشـــاركته 
كطرف رئيســـي فـــي محادثات الســـالم التي 
يعمل غريفيث على عقدها في لندن بعد فشـــله 
في عقد جولة بجنيف مطلع سبتمبر الماضي.

وبشأن فحوى اجتماع عّمان بين المبعوث 
األممـــي ورئيـــس اليمـــن الجنوبي الســـابق، 
فقد“تبادال وجهات النظر بشـــأن وقف الحرب 

وإحالل السالم في اليمن“. 
وتقـــول مصـــادر يمنيـــة إّن الرئيس علي 
ناصـــر محّمـــد يدفـــع باّتجـــاه تشـــكيل وفد 
جنوبـــي موّحـــد ألي مشـــاورات قادمـــة تعقد 
بين الفرقـــاء اليمنيين برعايـــة أممية. ويقّدم 
الرئيـــس الســـابق لليمـــن الجنوبـــي ”نظرة 

وســـطا“ للقضيـــة الجنوبية التي لـــم يعد من 
الممكـــن، بحســـب أغلب المحّلليـــن، تجاهلها 
في أي ترتيبات بشأن مستقبل اليمن. وتتمّثل 
تلـــك النظرة في الدعوة إلـــى يمن اتحادي من 

إقليمين، شمالي وجنوبي.
ويحـــاول صاحـــب هـــذا الطـــرح التوازن 
بيـــن األصـــوات المتنافرة التـــي يدعو بعض 
أصحابهـــا إلـــى فصل الشـــمال عـــن الجنوب 
والعـــودة إلى واقع الدولتيـــن الذي كان قائما 
قبـــل وحـــدة 1990، وال يعتـــرف البعض اآلخر 

سوى بواقع الدولة الواحدة.
وأثيـــرت القضية الجنوبية خـــالل الفترة 
األخيرة، مع استشـــراء الخالفات بين ساســـة 
جنوبيين يمنيين، وحكومة الرئيس المعترف 
بـــه دوليـــا عبدرّبه منصـــور هـــادي المتهمة 
بالفشـــل في إدارة الشـــأن العاّم وجّر ســـّكان 
المحافظـــات الجنوبية إلى أوضاع معيشـــية 

مزرية.
وحضرت هذه الخالفات بحّدة خالل إحياء 
الذكرى الخامســـة والخمســـين لثورة الرابع 
عشر من أكتوبر، وقد انقسمت تيارات جنوبية 
بشـــأن طريقة إحيائهـــا، حيـــث أراد البعض 
تحويلها إلى مناسبة شعبية للتعبير النهائي 
عـــن الرغبة في االنفصـــال وإعالن إحياء دولة 
الجنـــوب، بينما آثـــر البعض اآلخـــر التهدئة 
ومســـايرة الترتيبـــات التي يـــراد القيام بها 

لتحديد مستقبل اليمن ككل.
ويؤمـــن علـــي ناصـــر محّمد باســـتحالة 
حّل األزمـــة اليمنية عســـكريا وبحتمية الحّل 
السياســـي. وقال في حوار سابق مع ”العرب“ 
إن الحل لوضع اليمن اليوم لن يكون عسكريا 
بل سياســـيا وسلميا، وهذا الحل لن ينجح إال 
بمعاجلـــة الملفـــات خطوة خطـــوة، مثل ملف 
القضيـــة الجنوبيـــة، وإرجـــاع هيبـــة الدولة، 
وغيرهمـــا من الملفـــات التي تتطلـــب توافقا 
بين كل األطراف المحلية واإلقليمية والدولية 
المتداخلـــة فـــي الصـــراع اليمنـــي- اليمني، 
مشددا على ضرورة االحتكام إلى لغة الحوار، 

بدال من لغة السالح، التي ال توّلد إال العنف.
ويحـــّذر علـــي ناصـــر محمد الـــذي يرأس 
”المركز العربي للدراســـات االســـتراتيجية“، 
من أي خالفـــات بين األطياف الممثلة للقضية 
الجنوبيـــة والمنضويـــة تحت الفتـــة الحراك 

الجنوبي. أطراف المعادلة لم تكتمل بعد

تبـــادل للخدمات بين هادي العامري 

أحد أقوى قادة الميليشـــيات ونوري 

فـــي  الكبيـــر  النفـــوذ  المالكـــي ذي 

الجهاز القضائي

 ◄

املبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث يحاول تطبيق أسلوب جديد في عملية البحث عن 
مخرج ســــــلمي لألزمة اليمنية يقوم على توسيع املشاورات لتتجاوز ثنائية ”حكومة شرعية 

ومتمّردين“ ولتشمل تيارات وحتى شخصيات ذات حضور وتأثير في املشهد اليمني.



صابر بليدي

} الجزائــر - تســـود الشـــارع الجزائري حالة 
من الذهول والصدمة فـــي ظل غياب ردود فعل 
واضحة من الطبقة السياســـية والمؤسســـات 
الرســـمية في البالد، حول التطـــورات األخيرة 
التي أفضت إلى إحالة خمسة من كبار جنراالت 
المؤسســـة العسكرية، على السجن االحتياطي 
الســـتكمال التحقيـــق معهم، بتهـــم الثراء غير 
المشروع واستغالل وظيفة سامية التي وّجهت 

لهم.
واســـتقبل الشارع الجزائري بذهول شديد، 
قـــرار قاضي التحقيق في المحكمة العســـكرية 
بالبليدة، القاضي بإحالة خمســـة من جنراالت 
المؤسســـة العسكرية على السجن االحتياطي، 
بغية اســـتكمال التحقيق معهم في ملف الثراء 
غير المشروع واســـتغالل وظيفة سامية، وهو 
القرار الـــذي عادة ما يتخذ مـــن طرف القضاة 

عند ثبوت التهم على أصحابها.
وفيما رّحب ناشطون على شبكات التواصل 
المســـؤولين  بإخضـــاع جميـــع  االجتماعـــي، 
لســـلطة القانون وبجهود محاربة الفساد الذي 
ينخر مؤسســـات الدولة، حّذر آخرون من مغبة 
االنحـــراف لتصفيـــة الحســـابات الشـــخصية 
والضيقـــة بيـــن أركان النظام، ومـــن ارتدادات 
محتملة للتطورات األخيرة على استقرار البالد 

وتماسك المؤسسة العسكرية.
وكشـــفت تســـريبات صـــدرت االثنين، عن 
أنه تم اســـتدعاء مدير األمن الســـابق الجنرال 
عبدالغنـــي هامل مـــن طرف قاضـــي التحقيق 
في محكمة البليدة العســـكرية، لالستماع إليه 

بدوره في تهم مماثلة.
وتمت إقالة بن هامل في مطلع شهر يونيو 
الماضي بعد انفجار فضيحة شحنة الكوكايين 
الضخمـــة المحجـــوزة فـــي نهاية شـــهر مايو 
الماضي في ميناء وهـــران بغرب البالد. إال أن 

المصدر اإلعالمي الذي تعـــّود على نقل أخبار 
المؤسسة العســـكرية، لم يرد عنه أي شيء في 
هذا الســـياق، ويبقى مصير بن هامل مجهوال، 
رغم الجـــدل الذي يحيط به، وما يثار حوله من 
ممارســـات فســـاد طالت عائلته ومقربيه، وهو 
ما كّلف شـــقيقه وأحـــد أصهـــاره التنحية من 

منصبهما بعد سقوط الرجل القوي.

وتحـــوز قناة النهـــار الفضائيـــة الخاصة، 
المقربـــة من رئاســـة الجمهورية، على حصرية 
األخبـــار المتعلقـــة بالحـــراك الدائـــر في هرم 
الســـلطة، في حين تتخّلف القنوات الرســـمية 
المملوكـــة للدولـــة علـــى غـــرار وكالـــة األنباء 
الرسمية ومؤسســـتي اإلذاعة والتلفزيون، عن 
االنفراد بمثل هذا األنباء التي لم تتأكد ولم تنف 

من طرف أي بيان رسمي من رئاسة الجمهورية 
أو وزارة الدفاع الوطني. وأشـــار مصدر أمني 
رفض الكشـــف عـــن هويته لـ“العـــرب“، إلى أن 
المحاكمـــة التي أقيمـــت للجنراالت الخمســـة 
يلفها الغمـــوض وعدم الشـــرعية، ألن القانون 
العســـكري يمنـــع محاكمـــة أي ضابـــط داخل 
الناحية العســـكرية التي كان يشتغل فيها، وأن 
قائد الناحية العسكرية األولى حبيب شنتوف، 
وقائـــد الدرك الوطني وحتى مديـــر المالية في 
وزارة الدفـــاع الوطنـــي، يقعـــون تحت وصاية 

الناحية العسكرية األولى (البليدة).
ولفت إلى أن الجنرال حبيب شـــنتوف كان 
إلى غاية قرار إقالته يقود الناحية العســـكرية 
األولـــى، وقائـــد جهـــاز الـــدرك الوطنـــي يتبع 
لنفس الناحية، واألمر نفســـه بالنســـبة لمدير 
المالية في الـــوزارة الوصية الجنرال بوجمعة 
بـــودواور، وهـــو مـــا يعنـــي أن إحالتهم على 
المحكمة العسكرية بالبليدة فيه خرق للقانون.
وكان الجنـــرال عبدالقـــادر آيتـــا وعرابـــي 
(حسان)، الذي كان يقود دائرة محاربة اإلرهاب 
في جهـــاز االســـتخبارات الســـابق، قـــد تمت 
محاكمته في قضاء الناحية العســـكرية الثانية 
(وهران)، وليس في الناحية العســـكرية األولى 
(البليـــدة) التي كان يتبع إليهـــا، وذلك في عام 

2015 ألسباب انضباطية.
وخّيمـــت نهار االثنين حالـــة من الغموض 
الشـــديد، على الوضع الحقيقي للضباط الذين 
تمـــت تنحيتهم في حركة التغييـــرات األخيرة، 
ولم يتضح مصدر الســـلطة التـــي اتخذت قرار 
اإلحالـــة علـــى التحقيـــق، ثـــم األمر بالســـجن 
االحتياطـــي، الـــذي شـــكل صدمة كونـــه قرارا 
غير مســـبوق في مسار المؤسســـة العسكرية، 
ويمثل إدانة أخالقية لها، قياســـا بحجم الثقة 
والوقار الذي يحمله إجمـــاع الجزائريين على 
مؤسســـة الجيش. وبالموازاة مع ذلك تســـتمر 
حالة االستقطاب الحاد في البرلمان الجزائري، 

بسبب األزمة التي دخلت أسبوعها الثالث بين 
رئيسه سعيد بوحجة، والكتل النيابية الداعية 
لتنحيتـــه. ففيما يصر بوحجـــة على البقاء في 
منصبه رغـــم خفض درجـــة الحمايـــة األمنية 
له، والتي قابلها بجولة حوارية في الشـــوارع 
واألحيـــاء القريبة من مبنى البرلمـــان للتأكيد 
على شـــعبيته وعدم خوفه من الشـــارع، عكَس 
المســـؤولين اآلخرين في الدولة، هدد خصومه 
بتنظيـــم وقفـــة أمام مدخـــل الهيئـــة لمنعه من 

االلتحاق بمنصبه.

وبينما كان مقررا استقباله لوفد طالبي في 
المدرســـة الوطنية لمختلف األسلحة بشرشال 
(مدرســـة عســـكرية لتخريج الضباط) تم إلغاء 
النشاط، وهي الخطوة التي اعتبرها مالحظون 
نأيـــا بالنفـــس من طـــرف قيـــادة المؤسســـة 
العســـكرية، وعـــدم جهـــر بموقفهـــا المؤيد له 
فـــي صراعه مع خصومـــه من نـــواب األغلبية 

البرلمانية. 
واســـتدعت قيـــادة حـــزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي الحاكـــم، مســـاء االثنيـــن، مكتبهـــا 
السياســـي لالجتماع في مقر الحزب بضاحية 
حيدرة في العاصمة، لبحث التطورات األخيرة 

في أزمة البرلمان.
وال يســـتبعد أن يتم اللجـــوء لرفع الغطاء 
السياســـي عن ســـعيد بوحجة من أجل إرغامه 
على التنحية، رغم ما تنطوي عليه الخطوة من 
تداعيات على الحزب نفســـه وعلى المؤسسة، 

ألنه يعتبر أقدم مناضل في جبهة التحرير. 

   
محمد بن امحمد العلوي 

} الربــاط – أعـــاد الهجوم الذي شـــّنه األمين 
العـــام الســـابق لحـــزب العدالـــة والتنميـــة 
المغربـــي عبداإللـــه بن كيران على ما يســـّمى 
بـ“تيار االســـتوزار“، الخالفـــات داخل الحزب 

إلى الواجهة.
واتهـــم بن كيـــران في اللقاء الـــذي جمعه 
بشـــبيبة حزب العدالة والتنمية مساء األحد، 

بعض قياديي الحزب بـ“البلطجة“.
وقـــال بن كيـــران، الـــذي كان أيضا رئيس 
الحكومـــة الســـابقة، إنه ”رغـــم كل ما قيل عن 
العدالة والتنمية من فساد، توجد حاالت قليلة 

ال يتعدى عددها السّت“.
وأضـــاف ”بـــدأت نزعـــة المصالـــح تظهر 
عند مجموعة من األشـــخاص الذين يوجدون 
فـــي مواقع المســـؤولية“، محـــذرا من أن هذه 
التصرفات ســـتوصل الحزب إلى ما أصبحت 
عليـــه بعض األحزاب المعروفـــة، التي تعتمد 

مبدأ ”البلطجة“.
ويدخل الستة أشخاص الذين أشار إليهم 
عبداإللـــه بن كيـــران ضمن ما يســـّمى بـ“تيار 
الذي ظهر على خلفية الخالفات  االســـتوزار“ 
التي شـــهدها الحزب بعد إعفائه من تشـــكيل 

الحكومة في مارس 2017.
ومـــن بين هـــؤالء نجيـــب بوليـــف، كاتب 
الدولـــة المكلف بالنقل، ولحســـن الـــداودي، 
الوزير المنتـــدب لدى رئيس الحكومة المكلف 
بالشـــؤون العامـــة والحكامـــة، وعبدالقـــادر 

عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.

وتعـــود بدايـــة االنقســـام داخـــل الحزب 
اإلســـالمي إلى إعفاء العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس لبن كيران من مهمة تشـــكيل 

الحكومة في 16 مارس 2017.
وشـــكل القيادي فـــي الحزب ســـعدالدين 
العثمانـــي الحكومة بمشـــاركة أحزاب كان بن 
كيران يرفض مشـــاركتها، وحّملها مســـؤولية 

عدم تشـــكيله الحكومة. وعقـــب ذلك تصاعدت 
الخالفات وانقســـم الحزب بين مؤيد لحصول 
بـــن كيران على والية ثالثـــة على رأس الحزب 
عن طريـــق تغيير قوانين الحـــزب، ومعارض 
لهـــذا التمديـــد وفي النهايـــة فـــاز العثماني 

بمنصب األمين العام للحزب.
وفي أبريل الماضي أطلق العثماني حوارا 
بهدف معالجة خالفات العدالة والتنمية، لكن 
عـــودة بن كيـــران لمهاجمة تياره تشـــير إلى 
فشـــله. ولم يكتف بن كيران بإحياء الخالفات 
الداخلية للحزب، حيث عاد إلى خالفات نشبت 
بين العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني 

ونجح الطرفان في تطويقها.
واتهم بن كيران وزير الشـــباب والرياضة 
فـــي الحكومـــة الحاليـــة والقيـــادي في حزب 
التجمـــع الوطنـــي لألحـــرار رشـــيد الطالبي 
العلمـــي، بالعمـــل لصالح أجنـــدة تهدف إلى 

تخريب المغرب.
ووصفـــه بعبارات غير الئقة، مشـــددا على 
”أن الـــرد عليـــه كان يجب أن يكـــون أقوى ولو 

كلف ذلك سقوط الحكومة“.
واعتبـــر مراقبـــون هذا الهجـــوم محاولة 
لتبديد جهـــود العثماني فـــي تخفيف التوتر 

داخـــل فريقـــه الحكومـــي. وذهب هـــؤالء إلى 
اعتبـــار أن بن كيـــران تعّمد ”تســـليط الضوء 
بشـــكل خـــاص على حـــزب التجمـــع الوطني 
لألحـــرار بســـبب ما بات يشـــكله مـــن تهديد 
انتخابـــي حقيقـــي علـــى العدالـــة والتنمية، 
خصوصـــا بعـــد فوز أحـــد مرشـــحيه مؤخرا 
بفارق كبير في االنتخابات الجزئية في إحدى 

دوائر مدن الشمال“.
وبلغـــت الخالفـــات ذروتها نهاية الشـــهر 
الماضي، ما أثـــار توقعـــات بإمكانية انفراط 
عقد التحالف الحكومي قبل أن يتم تطويقها.

واألسبوع الماضي، ذكرت تقارير إعالمية 
محليـــة أن االجتمـــاع الـــذي عقدتـــه األغلبية 
الحكوميـــة طوى صفحة الخـــالف بين حزبي 
”العدالـــة والتنمية“ وحـــزب ”التجمع الوطني 

لألحرار“.
ويأتي هجوم بن كيران على تيار االستوزار 
بينما تصاعـــدت الضغـــوط االجتماعية على 

حكومة العثماني.
وأعلنـــت الفيدرالية الديمقراطية للشـــغل 
عزمهـــا تنظيـــم مســـيرات احتجاجيـــة على 
الصعيد الجهوي يوم األحد 28 أكتوبر، تنديدا 
باألوضاع الحالية التي يتخبط فيها المغاربة.

ودعت الفيدرالية جميع العمال المنضوين 
تحت لـــواء النقابة إلى المشـــاركة بكثافة في 
المسيرات الجهوية. وستنطلق هذه المسيرات 
ومكنـــاس  فـــاس  بمحافظتـــي  االحتجاجيـــة 
ومراكش وآســـفي، علـــى أن يتـــم اإلعالن عن 
برمجـــة الجهات األخرى فـــي االجتماع القادم 

للمكتب المركزي الفيدرالي بالبيضاء.
للشـــغل  الديمقراطية  الفيدرالية  وعّبـــرت 
عن اســـتيائها من حصيلة حكومة سعدالدين 
”األوضـــاع  أن  علـــى  مشـــددة  العثمانـــي، 
االجتماعيـــة للشـــغيلة المغربية صارت مقلقة 
جراء السياسات العمومية الفاشلة، باإلضافة 
إلـــى عجـــز الحكومـــة التـــي يقودهـــا حزب 
العدالـــة والتنمية عن تقديم بدائل للمعضالت 

االجتماعية القائمة“.
ويحـــذر مراقبون مـــن انفجـــار اجتماعي 

محتمل في المغرب بسبب تنامي اإلحباط.
وتظاهـــر المئات من المغاربة األحد بالدار 
البيضاء للمطالبة بمحاربة الفساد والرشوة. 
ورفع المشـــاركون في المســـيرة االحتجاجية 
التي دعت إليها ”الجمعيـــة المغربية لحماية 
المال العام“ (غير حكومية)، شـــعارات تطالب 

بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.

بن كيران يعيد الخالفات داخل العدالة والتنمية إلى الواجهة
[ تفاقم الضغوط االجتماعية على حكومة العثماني

[ تساؤالت حول شرعية محاكمة الجنراالت الخمسة الموقوفين  [ الحزب الحاكم يتجه لرفع الغطاء السياسي عن رئيس البرلمان

اختار األمني العام السابق حلزب العدالة 
ــــــة عبداإلله بن كيران شــــــّن هجوم  والتنمي
ــــــش  ــــــه، بينمــــــا تعي ــــــى وزراء حزب الذع عل
ــــــة واتهامات  احلكومــــــة ضغوطا اجتماعي
من قبل املعارضة بالفشــــــل فــــــي االرتقاء 

باألوضاع املعيشية للمغاربة.

أخبار
«مناقشـــة رؤساء الدبلوماسية األوروبيون في لوكســـمبورغ للوضع في ليبيا أتاحت التحقق من 

اإلجماع والقناعة المشتركة على دعم مؤتمر باليرمو».

إينزو موافيرو ميالنيزي
وزير اخلارجية اإليطالي

«الهيئة التونســـية لمكافحة الفساد دون جهاز تقص ال حول لها وال قوة، وهي مجرد هيئة لألمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر}.

سامية عبو
عضو مجلس النواب التونسي

س الجزائريني
ّ

أزمة املؤسسات تثير توج

خطاب شعبوي

تقدم في جهود

 إعادة تشكيل املجلس 

الرئاسي الليبي

} طرابلــس - وافـــق المجلـــس األعلى للدولة 
الليبـــي باألغلبية على إعـــادة هيكلة المجلس 
الرئاسي ليصبح رئيسا ونائبين. وقال عضو 
المجلـــس األعلى للدولة أبوالقاســـم قزيط في 
تصريحات صحافية إن 68 عضوا من أصل 74 

وافقوا على المقترح.
كمـــا وافق المجلس علـــى البند الثالث من 
المـــادة الثانية في المقترح المقدم من مجلس 
النـــواب، حول آليـــة اختيار مجلس ورئاســـة 

الدولة.
وقـــال عضـــو مجلـــس الدولة أبوالقاســـم 
قزيـــط، في تصريـــح لموقع ”بوابة الوســـط“ 
بالموافقـــة  صـــّوت  المجلـــس  إن  المحلـــي، 
علـــى هـــذا البند، وكانـــت نتيجـــة التصويت 
68 صوتـــا مـــن أصـــل 74 عضـــوا حضـــروا 

الجلسة.
ويلـــزم البنـــد أعضـــاء مجلســـي النواب 
والدولة عن كل منطقـــة جغرافية من المناطق 
الجغرافيـــة التاريخيـــة الثالث بعقـــد مجّمع 
واحـــد لعضوية  انتخابـــي النتخاب مرشـــح 
المجلس الرئاسي خالل أسبوعين من تضمين 

االتفاق السياسي المعّدل.
ويشـــير هـــذا البند إلـــى اعتمـــاد أعضاء 
المجلـــس الرئاســـي مـــن مجلســـي النـــواب 
والدولـــة، وينتخـــب مجلـــس النـــواب رئيس 
المجلس الرئاســـي من بين الثالثة المعتمدين 
ويكـــون اآلخران نائبين له. كما يقوم المجلس 
الرئاســـي باختيـــار رئيـــس الحكومـــة خالل 

أسبوع من تاريخ اعتماده، وفق البند.
كما ينص هذا البند على أن يشكل مجلسا 
النـــواب والدولة لجنة للتوافق على المناصب 
الســـيادية خالل أســـبوع من اعتماد المجلس 

الرئاسي.
وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتعديل 
اتفـــاق الصخيرات هو الجزء األول من خارطة 
الطريـــق التي أعلـــن عنها المبعـــوث األممي 
غســـان ســـالمة العـــام الماضي لحـــل األزمة 
الليبيـــة. ورعى المبعـــوث األممي نهاية العام 
الماضـــي مفاوضـــات بيـــن مجلســـي النواب 
والدولة اســـتمرت حتى مطلع العـــام الحالي 
قبـــل أن يقرر غض الطرف عنهـــا بعد اقتناعه 

باستحالة توصلهما إلى اتفاق.
وشـــكلت آلية اختيـــار أعضـــاء المجلس 
الرئاســـي والحكومـــة حجـــر العثـــرة أمـــام 
المفاوضـــات، حيث تمســـك مجلـــس النواب 
باحتـــكار العملية، فيما أصـــر مجلس الدولة 

على المشاركة فيها.
وكان ســـالمة طـــوى صفحـــة المفاوضات 
مقابل االســـتعداد إلجـــراء االنتخابـــات. لكن 
التوتر األمني الذي شهدته العاصمة طرابلس 
الشهر الماضي إضافة إلى تلكؤ مجلس النواب 
في إصدار التشـــريعات الالزمة لالستحقاقات 

االنتخابية، أحيا هذه المفاوضات من جديد.

هجوم بن كيران على تيار االستوزار 

يعكس فشـــل الحوار الداخلي الذي 

أطلقـــه العثمانـــي أبريـــل املاضـــي 

ملعالجة خالفات الحزب 

◄

محاكمة الجنراالت غير شـــرعية ألن 

القانون العســـكري يمنـــع محاكمة 

أي ضابط داخل الناحية العسكرية 

التي كان يشتغل فيها

◄
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} واشــنطن - أكد الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامـــب االثنين، أنه لم يبـــرم اتفاقا مع تركيا 
لرفع العقوبـــات األميركية عنها مقابل اإلفراج 
عن القس األميركي آندرو برانســـون الذي كان 
محتجزا هنـــاك وعاد إلى الواليـــات المتحدة 

مطلع األسبوع.
وقــــال ترامــــب للصحافييــــن فــــي البيــــت 
األبيض ”لم نبرم اتفاقا مع تركيا، مشــــاعري 
اختلفت تجاه تركيا اليــــوم مقارنة باليومين 
الماضييــــن، لدي شــــعور طيــــب للغاية تجاه 
تركيــــا، قبــــل يومين لم يكن هذا هــــو الحال“. 
وقللت أوســــاط سياســــية من ســــقف النتائج 

التــــي يراهــــن الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغــــان علــــى أنها ســــتتحقق فــــي العالقة 
مــــع الواليــــات المتحــــدة بعد إطالق ســــراح 
برانســــون، مشــــيرة إلى أن صفقــــة القس قد 
تهدئ الضغــــوط األميركية على أنقرة لبعض 
الوقت، لكن واشــــنطن لــــن تتوقف عن مطالبة 

الرئيس التركي بتنازالت جديدة.
وبعـــد وقـــت قصير مـــن اإلفراج رســـميا 
عن القس برانســـون، طالب وزيـــر الخارجية 
األميركـــي مايك بومبيو أنقرة بإطالق ســـراح 
أميركييـــن آخرين ال تـــزال تعتقلهم، باإلضافة 
إلى أتـــراك موظفيـــن في بعثات دبلوماســـية 

أميركيـــة بتركيا. وتطالـــب الواليات المتحدة 
تركيا باإلفـــراج خصوصا عن ســـركان غولج 
الـــذي يحمل الجنســـيتين التركية واألميركية 
ويعمـــل عالما في وكالـــة الفضـــاء األميركية 
”ناســـا“ الـــذي حكمت عليه محكمـــة تركية في 
فبراير بالســـجن لمدة سبع ســـنوات ونصف 
الســـنة بتهمة اإلرهاب قبـــل أن يتم تخفيض 
العقوبة في سبتمبر الماضي إلى السجن لمدة 

خمس سنوات.
وتشير األوســـاط التركية إلى أن واشنطن 
لن تغفر ألردوغان محاوالته في إظهار التحدي 
لترامـــب واســـتهداف الـــدور األميركـــي فـــي 

المنطقة بالتحالف مع روسيا وإيران. ويعتقد 
مراقبون أن واشـــنطن ســـتزيد من ضغوطها 
إلجبار أنقرة علـــى مراجعة خطواتها في بناء 
تحالف مع روسيا وإيران، وخاصة االستمرار 
فـــي صفقة صواريـــخ أس400-، الفتين إلى أن 
الواليـــات المتحـــدة ال يمكـــن أن تقبل لعضو 
مـــن حلف األطلســـي أن يكون حليفا لروســـيا 

ومستوردا ألسلحة متطورة منها.
وال يتوقع هؤالء أن يســـاهم إطالق سراح 
برانســـون في تلييـــن مواقف جبهـــة الرفض 
ألردوغان داخل البيت األبيض والتي يتزعمها 

مستشار األمن القومي جون بولتون.

{االتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري االتحاد المسيحي االجتماعي يمكن أن ينتظر أخبار

منهما العمل بشكل متكاتف وسأعمل على ذلك}.

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

{الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامـــب لم يوجـــه أي اتهامات مباشـــرة للرئيـــس فالديمير بوتين 

بالتورط في عمليات اغتيال أو تسميم}. 

دميتري بيسكوف
املتحدث باسم الكرملني
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} لوكســمبورغ - لـــم تتوصل مباحثات مكثفة 
األحـــد في بروكســـل إلى دفـــع املفاوضات بني 
بروكســـل ولندن التي ما زالت تتعثر خصوصا 
بســـبب قضية احلدود اإليرلندية بعد بريكست، 
وذلـــك قبـــل قمـــة أوروبيـــة ســـتفتتح األربعاء 

ببروكسل.
وقال وزير اخلارجيـــة البريطاني جيرميي 
هانـــت االثنني في لوكســـمبورغ ”بالتأكيد إنها 
فترة صعبـــة، هناك مســـألة أو اثنتان معلقتان 
لكنني أعتقـــد أنه بإمكاننـــا التوصل إلى حل“ 

مؤكدا حتقيق ”تقدم مهم“.
وأكد وزير اخلارجيـــة األملاني هايكو ماس 
”نحـــن مســـتعدون لـــكل االحتمـــاالت، ومع أن 
الوقـــت يضغط اآلن نعتقد أنه ال يزال من املمكن 
التوصـــل إلـــى اتفاق بـــني املفوضيـــة واململكة 
املتحدة وسنبذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى 

ذلك في األيام القريبة“.
وسيكون على شـــركاء اململكة املتحدة الـ27 
أن يقـــرروا اخلطـــوات الواجـــب اتباعها خالل 
عشـــاء عمـــل األربعـــاء قبـــل القمـــة األوروبية 
بحضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وأكد املتحدث باســـم املفوضيـــة األوروبية 
مارغاريتيـــس شـــيناس ”نواصـــل العمـــل من 
أجـــل اتفاق، لكـــن عملنا على االســـتعداد لكافة 
فـــي حال غياب  االحتماالت مســـتمر ويتكثف“ 

اتفاق.
ويرجـــح أن تصـــدر عنهم رســـالة مزدوجة 
مفادهـــا أن املفاوضـــات متواصلة، لكن االحتاد 
األوروبـــي عليه االســـتعداد لفرضية فراق دون 
اتفـــاق ”ليس ألن االتفـــاق بات غيـــر ممكن بل 
ألن العد العكســـي بدأ“. وعبـــر وزير اخلارجية 

اإلسباني جوسيب بوريل عن ثقته االثنني قائال 
”لن يحدث أي شـــيء قبل القمة، لـــن يكون لدينا 
اتفاق هذا األســـبوع، لكن ال ينبغي التهويل. ما 
زال هنـــاك وقت، ما زال أمامنا شـــهر، ويصعب 

علي تخيل أننا لن نتوصل إلى اتفاق“.
ويبدي اإليرلنديون قلقا بعد فشل مفاوضات 
نهاية األسبوع؛ حيث قال سيمون كوفيني وزير 
اخلارجيـــة اإليرلنـــدي ”األمر محبـــط ومخيب 
لآلمال مـــن وجهة نظـــر إيرلنديـــة، ألن إيرلندا 
هي البلد األكثر تعرضا النعكاســـات بريكست“، 
موضحا ”بالنسبة إلينا يتعني الوفاء بالتزامات 
قطعت ســـابقا، وهذا ما أردده باستمرار، وما ال 

تتوقف احلكومة اإليرلندية عن ترديده“.
وتعثـــرت املفاوضـــات مجـــددا فـــي نهاية 
األســـبوع املاضـــي بشـــأن صعوبة ضمـــان أال 
يؤدي بريكست إلى عودة احلدود بني جمهورية 
إيرلندا العضو فـــي االحتاد األوروبي وإيرلندا 

الشمالية املقاطعة التابعة للمملكة املتحدة.

وأوضح أحد أعضاء الوفود أن ”املفاوضني 
حاولوا في االجتماعات األخيرة إعداد تصور 
مضيفـــا بلهجة  لكـــن البريطانيـــني رفضوه“ 
حتذير ”هناك مأزق في هذه املرحلة، لكنه ليس 

نهائيا، ويعود إلى البريطانيني أمر حسمه“.
وعقـــد احلـــزب الوحـــدوي الدميقراطـــي 
اإليرلندي الشـــمالي الصغير عمليات التحكيم 
التي يتعني على رئيســـة الـــوزراء البريطانية 

القيام بها للتوصل إلى اتفاق.
وقال املتحدث باسم احلزب حول بريكست 
سامي ويلســـون لصحيفة بلفاســـت نيوزلتر 
أثنـــاء تصويت في البرملان البريطاني ”ال أرى 
أي اتفاق ســـتحصل عليـــه األغلبية“، مضيفا 
”بالتالـــي مـــن املرجـــح أنـــه ســـيكون حتميا 

الوصول إلى سيناريو عدم وجود اتفاق“.
وصـــرح ليـــو فـــارادكار، رئيس الـــوزراء 
اإليرلنـــدي، بأنه يتوقع أن يتـــم التوصل إلى 
اتفـــاق بـــني االحتـــاد األوروبـــي وبريطانيـــا 

بشـــأن خروج األخيرة، في نوفمبر أو ديسمبر 
املقبلني.

وقـــال فارادكار في دبلن االثنني، إنه ال أحد 
يعرف بشـــكل مؤكد متى ميكـــن الوصول إلى 
اتفاقية، مضيفـــا أنه رأى أن من غير احملتمل، 
رغم األصوات املتفائلـــة، أن يتم التوصل إلى 

هذه االتفاقية خالل األسبوع اجلاري.
واستبعد رئيس الوزراء اإليرلندي خروج 
بريطانيـــا في التاســـع والعشـــرين من مارس 
املقبـــل مـــن االحتـــاد األوروبـــي دون اتفاق، 
موضحـــا أن التداعيـــات الكارثيـــة احملتمـــل 

حدوثها لبريطانيا تعارض هذا التصور.
وثمة خطر أن تخرج بريطانيا بهذا الشكل 
فـــي حال لم تتفـــق لندن وبروكســـل على هذه 
اخلطوة في الوقت املناسب، أو في حال رفض 
البرملان البريطاني االتفاقية بهذا اخلصوص، 
ولم يعد أي من هذين االحتمالني مستبعدا في 

الوقت الراهن.

االستعداد لألسوأ يرافق تفاؤل بروكسل بشأن بريكست
[ إيرلندا الشمالية تهدد بعرقلة بريكست في البرلمان البريطاني

ــــــد مــــــن وزراء خارجية دول  شــــــدد العدي
ــــــي االثنني، ُبعيد وصولهم  االحتاد األوروب
إلى اجتمــــــاع في لوكســــــمبورغ، على أن 
التوصل إلى اتفاق مع لندن حول بريكست 
ال يزال ممكنا، إال أن التكتل يســــــتعد في 
الوقت نفســــــه ملواجهة األسوأ أي الطالق 
ــــــدن من دون  ــــــني االحتــــــاد األوروبي ولن ب
ــــــذي ال يحبذه  اتفــــــاق، وهو الســــــيناريو ال

الطرفان.

هايكو ماس:

مستعدون لفشل 

بريكست لكننا سنبذل كل 

ما في وسعنا لالتفاق 

الحدود اإليرلندية مربط الفرس

} برلــني - أشـــادت زعيمـــة اليمين الفرنســـي 
المتطـــرف مارين لوبان االثنيـــن بـ“الدينامية“ 
المتطـــرف  اليميـــن  أحـــزاب  أظهرتهـــا  التـــي 
األحد، خالل االنتخابـــات اإلقليمية في ألمانيا، 

واالنتخابات البلدية في بلجيكا.
وكتبت لوبـــان في تغريدة علـــى تويتر ”إن 
الدينامية التي ميزت البديل أللمانيا في بافاريا 
وفالمـــز بيالنـــغ فـــي المنطقـــة الفلمنكية (في 
بلجيكا) تؤكد على تحـــول مقبل في التوازنات 
السياسية بالبرلمان األوروبي في مايو القادم“ 

خالل االنتخابات األوروبية.
ورأت المرشحة لالنتخابات الرئاسية التي 
جـــرت في فرنســـا عـــام 2017 أن ”األمـــر يتعلق 
أيضا بيوم أحد مبشـــر في أوروبا“، فيما اعتبر 
وحليف  رئيـــس حـــزب ”انهضي يـــا فرنســـا“ 
لوبـــان الســـابق نيكوال دوبون أينيـــان أن هذه 
االنتخابات تكشـــف عن ثالثـــة ”تحديات“ وهي 
”الحـــد من تدفـــق المهاجرين وحمايـــة ثقافتنا 
والعدالة االجتماعية، إضافة إلى حماية البيئة 

وصحتنا كذلك“.
وحـــل حـــزب اليميـــن المتطـــرف البديـــل 
أللمانيـــا المناهض للمستشـــارة أنجيال ميركل 
وللمهاجريـــن في المرتبة الرابعة في انتخابات 
مقاطعة بافاريا (10.6 بالمئة) حيث سيتمكن من 

دخول البرلمان اإلقليمي. 
وعـــاد الحـــزب المعـــادي للهجـــرة ”فالمز 
الفلمنكـــي  للتحالـــف  والمنافـــس  بيالنـــغ“ 

فلمنكيـــون)  قوميـــون  (أن.فـــي.أي،  الجديـــد 
بقوة فـــي االنتخابـــات البلديـــة البلجيكية في 
عـــدد مـــن المـــدن الفلمنكيـــة واحتـــل المرتبة 
الثالثـــة بين األحـــزاب السياســـية النافذة في 
المنطقـــة الفلمنكية خلف الحـــزب الديمقراطي 
المســـيحي.ويراهن اليميـــن الشـــعبوي علـــى 
االنتخابـــات األوروبيـــة المقررة العـــام القادم 

لتقويض مؤسســـات االتحاد وتفكيكه، وهو ما 
حذر منه الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، 
داعيا إلـــى الوحدة ضد المّد اليميني المتطرف 

الذي يهدد الديمقراطية األوروبية.
واتهم نائـــب رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو 
سالفيني األســـبوع الماضي، رئيس المفوضية 
األوروبية بإضعاف أوروبا وعبر عن أمله في أن 

تغير االنتخابات البرلمانية األوروبية في العام 
القادم التركيبة السياســـية في القارة، ما يؤكد 
المخاوف المتنامية من اكتســـاح الشـــعبويين 
النتخابـــات أوروبا بعد أن تمكنوا من الوصول 

إلى السلطة في عدة دول كالمجر.
وقال ســـالفيني ”األشـــخاص أمثال رئيس 
المفوضية جان كلود يونكر ومفوض الشـــؤون 
الماليـــة بيير موسكوفيتشـــي خربـــوا أوروبا 
وبلدنـــا“، مضيفـــا ”نحاول تغييـــر أوروبا هذه 
مـــن الداخـــل ونأمـــل أن تســـاعدنا االنتخابات 
األوروبية المقررة في مايـــو، إذا لم يحدث ذلك 

ستكون األمور في غاية الصعوبة“.
واحتضنت العاصمة التشيكية براغ مؤخرا 
اجتماعـــا مثيرا للجـــدل لقادة أحـــزاب يمينية 
متطرفة فـــي أوروبا، تمســـكوا خاللـــه برفض 
سياســـات االتحاد األوروبي المتبعة في قضايا 
الهجرة والالجئين، فيما دعت لوبان إلى الثورة 
علـــى قوانين االتحـــاد األوروبـــي وتدميره من 

الداخل.
واستغلت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي 
صعود حزب الحرية والديمقراطية المباشـــرة، 
اليميني المتطرف، إلى الحكم في النمســـا، من 

أجل الدعوة إلى تدمير االتحاد األوروبي.
وقالت في كلمة لها ”إن االتحاد األوروبي في 
النفس األخير، وهناك أمل في أننا سنسقط هذه 
المنظمة غير الصحيحة من داخلها، وعلينا أن 

نتصرف كما يتصرف الفاتح“.

انتخابات بافاريا وبلجيكا جرعة دعم جديدة لليمين الشعبوي

د آمال أردوغان في تجاوز العقوبات األميركية
ّ

ترامب يبد

خيبة أمل قد تزيحها االنتخابات القادمة

جوبا تستعد 

لالحتفال بالسالم
} جوبــا - قالت ليلي ألبينو أكول، نائبة وزير 
اإلعالم في دولة جنوب السودان، إن الحكومة 
ســـتقيم احتفاال كبيرا في العاصمة جوبا، في 
30 أكتوبـــر الجاري بمناســـبة توقيـــع اتفاق 
الســـالم بين الحكومة والمعارضة، حيث وقع 
أطراف النزاع االتفاقية في العاصمة اإلثيوبية 

أديس أبابا.
وأوضحـــت ألبينـــو أكـــول ”أعلـــن الرئيس 
سلفاكير ميارديت، عن تكوين لجنة وزارية تحت 
إشراف وزير المالية ســـلفاتوري قرنق مبيور، 
من أجل وضع الميزانيـــة والترتيبات الخاصة 
لالحتفال بتوقيع اتفاقية الســـالم“، مشيرة إلى 
أن الرئيس سلفاكير، وجه لقادة اإلقليم ورؤساء 

الدول دعوات للمشاركة في االحتفال.
وأضافـــت نائبـــة وزيـــر اإلعـــالم ”نتوقع 
يـــوري  أوغنـــدا  مـــن  كل  رؤســـاء  حضـــور 
موســـفيني، وكينيا أوهورو كينياتا، ورواندا 
بول كيغامي، للمشـــاركة في االحتفال، بجانب 

الرئيس السوداني عمر البشير.
زعيـــم  مشـــاركة  أيضـــا  المتوقـــع  ومـــن 
المعارضة المســـلحة ريك مشار، وبقية ممثلي 
جماعـــات المعارضـــة الموقعـــة علـــى اتفاق 

السالم في تلك االحتفاالت.
وفي 5 سبتمبر الماضي وّقع فرقاء جنوب 
الســـودان، فـــي العاصمـــة اإلثيوبيـــة أديس 
أبابا، اتفاقا نهائيا للســـالم، بحضور رؤساء 
دول الهيئة الحكومية للتنمية بشـــرق أفريقيا 

”إيغاد“.
وتضمـــن اتفـــاق الســـالم أيضـــًا ”اتخاذ 
الترتيبـــات األمنيـــة الالزمـــة لجعـــل القوات 
المسلحة بجنوب الســـودان والشرطة وجهاز 
األمـــن ذات طابـــع قومـــي، خـــال مـــن القبلية 
والنزعـــات العرقية، وأن تتخذ كافة اإلجراءات 
الالزمـــة لجمع األســـلحة مـــن المواطنين في 

جميع أنحاء البالد“.
واتفق الطرفان على فتـــرة انتقالية مدتها 
36 شـــهرًا، يتم خاللها تقاسم السلطة وتهيئة 
البالد إلجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة 

كل األحزاب.
وســـيتم، وفق االتفاق، تأميـــن حقول نفط 
في واليـــة ”الوحدة“ (غرب)، التي تشـــهد بين 
الحين واآلخر مواجهات شرســـة بين القوات 

الحكومية والمعارضة المسلحة.

الكوريتان تتفقان على 

ربط خطوط املواصالت

} ســول - اتفقــــت كوريا الشــــمالية وكوريا 
الجنوبية االثنين على البــــدء في ربط الطرق 
وخطوط الســــكك الحديديــــة في خطوة أخرى 
تشير إلى تحسن العالقات، مما أثار مخاوف 
الواليــــات المتحــــدة مــــن احتمــــال تقويــــض 
مسعاها للضغط على كوريا الشمالية للتخلي 

عن برنامجها النووي.
وجاء االتفاق على ربط خطوط المواصالت 
أثناء محادثات في قرية بانمونغوم الحدودية 
فــــي إطار متابعــــة ما اتفــــق عليه فــــي القمة 
الثالثــــة هــــذا العام بين مون جيــــه-إن رئيس 
كوريــــا الجنوبية وكيم جونغ أون زعيم كوريا 

الشمالية والتي عقدت الشهر الماضي.
وقال بيان مشترك أصدرته وزارة الوحدة 
الكورية الجنوبية ”توصل الشــــمال والجنوب 
إلــــى اتفاق بعــــد أن بحثــــا مليــــا خطط عمل 
لتطوير العالقات بيــــن الكوريتين ونقلها إلى 

مرحلة جديدة أعلى“.
وســــبق أن حاولت الدولتان إجراء دراسة 
ميدانيــــة فــــي الشــــمال بعــــد إرســــال خبراء 
جنوبيين وقطار في نهاية أغسطس الماضي، 
غير أنهما لم تتمكنا من ذلك بسبب عدم موافقة 
قيادة قوات األمــــم المتحدة على مرور القطار 

للخط العسكري الفاصل بين الكوريتين.
واتفــــق الجانبــــان على إقامة مراســــم في 
أواخر نوفمبــــر أو أوائل ديســــمبر لالحتفال 
ببدء العمل على ربط خطوط السكك الحديدية 
والطــــرق التي قطعت منذ الحرب الكورية بين 

عامي 1950 و1953.
وأضــــاف البيــــان أن الطرفين ســــيجريان 
خطــــط  علــــى  مشــــتركة  ميدانيــــة  دراســــات 

المواصالت ستبدأ أواخر هذا الشهر.
واتفقا كذلك على بحث إمكانية العمل على 
اســــتضافة مشــــتركة لدورة األلعاب األولمبية 

عام 2032.
الكوريتيــــن  بيــــن  المحادثــــات  وتســــير 
فــــي خط مــــواز للجهــــود األميركيــــة للضغط 
على كوريا الشــــمالية للتخلي عن أســــلحتها 
النووية وصواريخها التي يقول الشــــمال إن 

باستطاعتها ضرب البر الرئيسي األميركي.
وعقد كيم اجتماعا غير مسبوق مع الرئيس 
األميركــــي دونالــــد ترامب في ســــنغافورة في 
يونيو الماضي، فيما يرتب الجانبان الجتماع 
ثان قال ترامب إنه مــــن المرجح أن يعقد بعد 
انتخابــــات التجديد النصفــــي للكونغرس في 

السادس من نوفمبر القادم.
ولكن على الرغم من اجتماع كيم و ترامب 
مــــا زالت الواليــــات المتحدة تنتهج سياســــة 
”ممارسة أقصى ضغط“ لحمل بيونغ يانغ على 

التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.



محمـد حماد

ســـاهم االنفجـــار الديموغرافي  } القاهــرة – 
في مصـــر بالتزامن مع تراجـــع رقعة األراضي 
الزراعية إلى تراجع قدرة الدولة المصرية على 
تأمين االكتفـــاء من المواد األساســـية كالقمح 
واألرز والفول. وتجاوز تعداد ســـكان مصر في 
الوقت الحالي إلى 96.3 مليون نســـمة بالداخل 
في بدايـــة عام 2018، بزيـــادة قدرها 1.5 مليون 
نسمة على بيانات آخر تعداد عام 2017، (فضال 
عـــن 9 مالييـــن مصـــري آخرين يعيشـــون في 

الخارج).
عدد الســـكان الكبير، ليس باألمر المستجّد 
بالنســـبة للدولة المصرية، لكـــن الخطر اليوم 
يكمـــن في أنه لم يعد هناك ما يكفي إلطعام هذه 
األفواه. وأصبحت مصـــر، المنهكة اقتصاديا، 
مضطرة إلى إضافة مصاريف اســـتيراد القمح 
واألزر والفول، على قائمة البضائع المستوردة، 
بعد أن كانت من الدول المصدرة ألغلب المواد 

األساسية على قائمة طعام المصريين.
وتتزايـــد من يـــوم إلى آخـــر الفاتورة التي 
تتحملهـــا مصر من أجـــل أن توفير احتياجات 
المواطنين من القمح، حيـــث تصل احتياجات 
البالد وفق آخر التقديرات الرسمية إلى نحو4.3 
مليارات دوالر قمح سنويا وقابل للزيادة بشكل 
مستمر، كما أصبحت مسألة االنفجار السكاني 
تمّثـــل عبءا علـــى الدولة رغـــم وضعها ضمن 
كل المخططات اإلســـتراتيجية والتي يعتبرها 

مراقبون أشبه بمعجزة صعبة التحقق.

على سبيل المثال، فاتورة استيراد الحبوب 
تقـــدر بـ120 مليار جنيه وقابلـــة للزيادة في كل 
عـــام بســـبب الزيـــادة الســـكانية. وتفاعال مع 
هذا الكابوس المزعـــج، حذر الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، في خطاب ألقاه، الخميس 
الماضي من التهاون مع الزيادة السكنية، بقوله 
إن ”الزيادة الكبيرة في معدل النمو الســـكاني 
تحـــدٍّ لجهود الدولة لتحقيق التقدم المنشـــود، 

وال بد من التعامل معه بالجدية الالزمة“.
فيمـــا أصبحـــت ”القضيـــة الســـكانية من 
الملفـــات المهمـــة التـــي يناقشـــها البرلمـــان 
المصري، بكل توجـــس باعتبارها باتت خطرا 
متصاعدا يهدد بالتهـــام كل معدالت النمو، في 
أكبر بلدان العالم العربي من حيث عدد السكان.

أزمة ديموغرافية شائكة

طبقـــا ألرقام المركـــزي للتعبئة واإلحصاء، 
(منظمـــة إحصائيـــة حكوميـــة)، فـــإن التعداد 
ســـيكون 100 مليون نســـمة قريبا، مع استمرار 
مســـتويات اإلنجـــاب الحاليـــة (3.5 طفـــل لكل 
ســـيدة). وحولـــت هـــذه األزمـــة الديموغرافية 
الشـــائكة، حولت استيراد السلع األساسية في 
مصر إلى مشكلة لدى كل نظام حاكم يسعى إلى 
تدبير الغذاء الالزم لنحـــو مئة مليون مواطن، 
ألنهـــا تســـتنزف جـــزءا أساســـيا مـــن الدخل 

القومي.
وتحرص الحكومة مـــع كل فترة يبدو فيها 
الغذاء شـــحيحا إلـــى التأكيد علـــى أنها تملك 
وفـــرة احتياطيـــة لبضعـــة شـــهور مقبلة، في 
محاولـــة تهدئـــة الناس، واإليحـــاء أنها واعية 
للمســـتقبل، دون أن تقـــدم خططـــا واعية لحل 
األزمـــة مـــن جذورهـــا. ووضع إهمـــال القطاع 
الزراعي مصر في قائمة أكبر الدول المستوردة 
لغذائها، وبعـــد أن كان اإلنتاج يمثل نحو 69.8 
بالمئـــة من الدخل القومي في عام 1961، تراجع 
خـــالل العـــام المالـــي -2017 2018 إلى نحو 13 

بالمئة.
ولـــم تلتفت الحكومات فـــي العقود األربعة 
الماضيـــة إلـــى أن مصر تبلغ مســـاحتها نحو 
مليـــون كيلو متر مربـــع، وأن بإمكانها التركيز 
علـــى عملية اســـتصالح األراضـــي، وتعويض 
الفجوة الكبيرة بين اإلنتاج واالســـتيراد، لكن 
الجميـــع استســـهل الركون إلى الحـــل الثاني 

(االستيراد).
وفي إطـــار تطبيق الشـــعارات التي ُرفعت 
بشـــأن ضرورة تعمير الصحراء وزيادة الرقعة 
الزراعية، فان ما تـــم إصالحه ال يتجاوز بضع 

مئـــات من آالف األفدنة، وتعد أقل بكثير مما تم 
قضمـــه من الرقعة الزراعيـــة التي كانت ممتدة 
في ربوع مصر لحساب التوسع العمراني. كما 
تواجه مصر مشـــكلة كبيرة فـــي نقص المياه، 
سوف تتضاعف في الســـنوات المقبلة، عندما 
يتم االنتهاء من مشروع سد النهضة، ما يجعل 
الزراعـــة مهـــددة بخطـــر حقيقي، ما لـــم تدرك 
الحكومـــة أهمية هذه الحرفـــة، في بلد معروف 

تاريخيا أنه زراعي في األصل.
أفضت الحيـــرة، بين الزراعـــة والصناعة، 
إلى عدم االستمرار في األولى وعدم النبوغ في 
الثانية، والدخول في مرحلة من االرتباك، التي 
قد تهدد األمن القومي للدولة، ألن االعتماد على 
استيراد كل شـــيء هو شهادة فشل للحكومات 
المختلفـــة، التـــي لم تســـتفد من اتســـاع رقعة 

األرض أو زيادة السكان.

أزمة الثروة البشرية

تبدو تركيبة مصر الديموغرافية حالة فريدة 
لمجتمع فتي، ربع ســـكانه من الشـــباب، وثلثه 
تحت ســـن 15 عاما، ورغم ذلك يعـــج بالبطالة، 
ويســـتورد جميع أنـــواع الطعام مـــن الخارج. 
ورصدت الموازنة العامة للدولة نحو 1.4 مليار 
دوالر الستيراد 6.4 مليون طن قمح من الخارج 
لصنع رغيـــف الخبز للمصرييـــن، ووصل دعم 
تصنيعه وتوزيعه نحو 2.4 مليار دوالر. وبذلك 
تدعم قوة مصر االستهالكية اقتصاديات بعض 
دول مثل: كندا وأســـتراليا وروســـيا ورومانيا 
وفرنسا، بوصفها أكبر المستوردين للقمح من 

هذه الدول.
وتتعامـــل الحكومات المصريـــة على مدى 
عقود مـــع ثروتهـــا البشـــرية على أنهـــا أزمة 
تستدعي الخالص منها، فأعدت برامج لتنظيم 
وتحديـــد النســـل، ال أن ذلك أدى إلى فشـــل في 
اســـتغالل ثروة تحولـــت من قـــوة محركة إلى 
مشـــكلة طاحنة، فـــي بلد يعيش عـــدد كبير من 

سكانه في غرفة واحدة.
وأدى ســـوء التخطيـــط إلى اعتبـــار معدل 
النمـــو المتزايد في تلك الثروة على أنه انفجار 
ســـكاني، في بلـــد ال يجد من يعمـــر الصحراء 
الشاســـعة التي تنتشـــر في أجـــزاء كبيرة من 
البالد. وبات الشـــباب المصري يهاجر البالد، 
يعـــرض نفســـه للغرق فـــي البحر المتوســـط، 
أمال في هجرة غير شـــرعية إلـــى إحدى الدول 

األوروبية.
وكّرست السياسات المتالحقة لهذا االتجاه، 
بدءا من عقود الحقـــب الملكية، حيث األراضي 
الزراعية مملوكة لفئات بعينها، ومرورا بكســـر 
تلـــك القواعد مع ثورة يوليو عـــام 1952 والتي 
فتتـــت األراضي الزراعية، دون وضع نظم تعزز 

االتجاه نحو تعمير الصحراء.
ومع تداخل األمور السياسية واالجتماعية 
واالقتصاديـــة، بـــدأ الفالحـــون يتنصلون من 
مهنتهـــم، وتزامـــن ذلك مـــع تراجـــع إنتاجية 
األراضي بشـــكل ملمـــوس، وأصبحت معدالت 
اســـتيراد الغـــذاء تأخذ طريقها للتوســـع، بعد 
دخـــول البالد عصـــر االنفتـــاح االقتصادي مع 
منتصف السبعينات من القرن الماضي، وبناء 
قواعد رأســـمالية رخوة، أخفقت في نقل البالد 

لالقتصاد الحر بصورة حقيقية.

ولـــم تتمكـــن الحكومـــات من بنـــاء قواعد 
صناعيـــة قائمـــة على اإلنتـــاج الزراعـــي، ولم 
يجد المزارع جدوى من االســـتمرار في مهنته، 
وأصبحت األجيال الصاعدة تحلم بالعيش في 

كنف المدينة والفرار من جحيم الريف.
وسطرت تلك الظاهرة روايات أدبية عديدة 
مثـــل ”ميرامـــار“ لألديـــب نجيـــب محفوظ في 
شخصية ”حســـني عالم“ الذي ضجر من حياة 
الريـــف بمحافظـــة البحيرة (شـــمال القاهرة)، 
وفر للعيش في مدينة اإلســـكندرية على البحر 
المتوسط، بحثا عن مشـــروع تجاري، وانتهى 

به الحال إلى شراء ملهى ليلي.
التركيبـــة  مـــن  المراحـــل  تلـــك  وغيـــرت 
القاهرة  العاصمـــة  وأصبحت  الديموغرافيـــة، 
تتصدر المركز األول من حيث الكثافة السكانية، 
وفق تعـــداد الســـكان العام الماضـــي، وتأوي 
وحدها نحو عشرة بالمئة من سكان في البالد. 
كمـــا تراجعـــت أعداد الســـكان فـــي محافظات 
الدلتا (شمال مصر) التي كانت تمتهن الزراعة 

بنســـب كبيرة، وكادت تصل فـــي جنوب البالد 
لنحو 1.5 بالمئة في المتوسط. وتحولت مصر 
التي عرفت بأنها ســـلة غـــذاء العالم في عصر 
الرومان، وكانت تطعـــم العالم من أرضها، إلى 
أكبر مســـتورد للقمح، وأضحت مكونات رغيف 

الخبر مستوردة من الخارج.
وقال حسن الخولي، أســـتاذ علم االجتماع 
بجامعـــة عيـــن شـــمس فـــي القاهـــرة، دأبـــت 
الحكومـــات المصريـــة على تهميـــش الطبقات 
الفقيرة، ويقدم اإلعالم الفالح على أنه ”ساذج“ 
إلى جانب ربط تلك المهنة بالفقر، بعد أن كانت 

مهنة أصحاب األراضي.
هـــذه العنصرية جعلت  وأضاف لـ“العرب“ 
الفالحيـــن يفرون مـــن تلك المهنـــة، من خالل 
بيع األراضي واالتجاه إلى االستثمار العقاري 
وبناء عقارات بالمدن والحصول على ريع ثابت 
منها بدال من مهنـــة الفالحة، وما يزيد من ذلك 
تراجع العائد من تلك المهنة، وزيادة العناصر 

الضاغطة والطاردة.
وكشفت نشرة التوظيف واألجور األسبوعية 
للجهـــاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن 
مهنـــة الزراعـــة (الفالحة) واســـتغالل الغابات 
من أقل المهن دخال في مصر، وســـجل عائدها 
األسبوعي نحو48 دوالرا مقابل 57 ساعة عمل، 

وبمتوسط ثالثة أرباع دوالر في الساعة.

تهميش الفالح

أكـــد الخولي أن عدم كفايـــة الغذاء ولجوء 
مصر إلى االســـتيراد، سببه تهميش الفالحين 
اجتماعيا، األمر الذي دفعهم إلى تعليم أبنائهم 
في مجاالت غير مهنـــة الزراعة، وعدم توريثهم 
تلك المهنة، وتشـــجيعهم علـــى احتراف مهن، 
مثل الميكانيـــكا وأعمال الكهربـــاء والتدريس 
وغيرها، ما تســـبب في تراجع عـــدد العاملين 
بقطـــاع الزراعـــة. وتـــكاد مهنـــة الفالحة على 
وشـــك االنقراض، في ظل انتشار التكنولوجيا 
بمختلـــف أشـــكالها، وكل شـــارع فـــي الريف 
ال يخلـــو من محـــال متعددة لصيانـــة الهاتف 

جديدة  مهـــن  وظهرت  الخلـــوي، 
أكثـــر ربحيـــة وأقل مشـــقة من 
الشـــمس  لهيب  تحـــت  العمل 

المحرقة في األرض.
وتقول المادة 29 في 

الدستور المصري ”الزراعة 
مقوم أساسي لالقتصاد 
الوطني، وتلتزم الدولة 

بحماية الرقعة الزراعية 
وزيادتها، وتجريم 

االعتداء عليها، كما 
تلتزم بتنمية الريف 

ورفع مستوي معيشة 
سكانه وحمايتهم من 

المخاطـــر البيئية، وتعمل علـــى تنمية اإلنتاج 
الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي 

تقوم عليهما“.
ولعل انتشـــار مركبات ”توك تـــوك“، وهي 
ســـيارات بثالث إطارات، في مصر بشكل كبير 
(يوجـــد نحو 2 مليون مركبة منها) ســـاهم في 
عـــزوف العاملين عـــن االتجاه نحـــو الزراعة، 
التـــي تدر ريعا  وشـــراء مركبة الـ“تـــوك توك“ 
صافيا في اليوم يوازي حوالي عشرة دوالرات 

بعد خصم كافة المصاريف.
وأوضح خالد محمود، عامل زراعي ســـابق 
وسائق توك توك حاليا، لـ“العرب“، أنه أصبح 
صاحـــب عمل اآلن ويعمـــل وقتما يرغب، ”كنت 
عامـــال زراعيا وأجيرا عند ناس يتحكمون فيك 
خالل ساعات العمل، األمر الذي كان يضايقني 
كثيرا، فضال عن أنني أعمل لساعات متواصلة 

دون راحة“.
مـــن جهتـــه، أشـــار الدكتور ســـعيد خليل، 
الخبيـــر الزراعي بمركز البحـــوث الزراعية في 
القاهـــرة، إلى أن مصر تعاني من فجوة غذائية 
كبيـــرة فـــي المحاصيـــل االســـتراتيجية، مثل 
القمـــح واألرز والســـكر والفول تصـــل إلى 80 
بالمئة، وال يمكن أن نرجع ذلك في األساس إلى 

الزيادة السكانية فقط.
ولفت لـ“العرب“ إلى أن هناك أسبابا عديدة 
أدت إلـــى انهيـــار الزراعة وعـــدم كفاية الغذاء 
واللجـــوء إلى االســـتيراد على مـــدى أكثر من 
ثالثيـــن عاما مضت، منها عدم وجود سياســـة 
زراعيـــة للدولة منـــذ العـــام 1987 حتى الوقت 
الراهـــن، وغابـــت التنميـــة الزراعيـــة لكل من 
األرض والفالح والتكنولوجيا الزراعية والري، 
وهي المحاور األساسية للسياسة الزراعية في 

أي دولة.
وفقدت مصـــر بوصلة الزراعـــة التعاقدية، 
وتعني حـــث المزارعين على زراعة المحاصيل 
االســـتراتيجية التي ترى الحكومـــة أن البالد 
في حاجة ماســـة لها وعلى أن تتعهد الحكومة 
بشـــراء هذه المحاصيل من الفالحين مباشرة، 

ما يضمن تسويقها مسبقا.
مختلفـــة،  دول  تســـتخدمها  اآلليـــة  هـــذه 
وتضمـــن وصول الدعـــم مباشـــرة للمزارعين، 
من خالل بيع أســـعار األسمدة والمبيدات لتلك 
الزراعات بأسعار مخفضة، ما يشجع الفالحين 

على زراعتها.
كانـــت تلك اآللية معمـــول بها في الماضي 
حينما كانت مصر مركزا لزراعة القطن طويل 
التيلة، وتفاقمت األزمـــة لتتجاوز غذاء 
الحيوانات  وطالت غذاء  اإلنســـان، 

والطيور.
ورغـــم زراعة نحـــو 336 ألف 
فدان من القطـــن العام الحالي، 
إال أن الفالحين لم يتمكنوا من 
مشـــترين  وجود  لعدم  بيعها، 
في مصر أو الخـــارج، نتيجة 
على  قدرتها  المصانـــع  فقدان 
شراء هذه الكميات، األمر الذي 
يؤكـــد غيـــاب االســـتراتيجية 

الواضحة للبالد.
يتعلق األمر أيضا بمحصول 
الذرة الصفراء، ويواجه مشكلة في 
تســـويقه رغم اســـتيراد مصر لنحو 

8.9 مليون طن منه سنويا.
الزراعيـــة  الرقعـــة  تـــآكل  أدى 
نتيجـــة عـــدم نشـــر ثقافـــة تعمير 
الصحـــراء علـــى مدى عقـــود إلى 
علـــى  للبنـــاء  الفالحيـــن  اتجـــاه 
األراضي الزراعية، وتآكلت بشـــكل 

ينذر بخطر يهدد التـــوازن البيئي، وتضخمت 
أسعار العقارات، وتسببت في اتجاه الفالحين 
إلى بناء بيوت ألبنائهم وأحفادهم على الرقعة 
الخصبـــة، وزراعة أراضـــي الدلتـــا المعروفة 
بجودتها بأعمدة خراسانية، ودعت معها زراعة 

النباتات إلى األبد.
قاد هـــذا االتجاه إلـــى عدم كفايـــة اإلنتاج 
الزراعـــي لمواجهـــة طعـــام اإلنســـان وباتـــت 
الحكومة تقوم باســـتيراده من الخارج، وكذلك 
تراجعـــت تربية الطيور وتســـمين الحيوانات، 
مـــا ذهب بجدوى هذه الصناعات، وســـّد فجوة 
اســـتهالك اللحـــوم المتصاعـــدة مـــن خـــالل 

االستيراد أيضا.

وألمـــح خليـــل إلى وجـــود تدخـــل من قبل 
رجـــال األعمال في ما يخص قرارات اســـتيراد 
المحاصيل الزراعية االســـتراتيجية، وبالتالي 
ال يتّم وضع الخطط الالزمة لزيادة المحاصيل 

وتطويرها.
وشـــد خليل علـــى أن عدم وجود سياســـة 
زراعيـــة في مصر، أفضى إلـــى انخفاض أعداد 
العاملين بالزراعة، وتصل نســـبتهم حاليا إلى 
نحو 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، بعد 
أن كانت نسبة الفالحين تبلغ حوالي 51 بالمئة 
في فترة الســـتينات والســـبعينات مـــن القرن 

الماضي.
ورغم امتالك القاهـــرة ألول معهد للبحوث 
الزراعية فـــي المنطقة، غير أنها لم تســـع إلى 
استنباط أصناف محاصيل أكثر إنتاجية وأقل 

استهالكا للمياه.
وقـــال عبداللـــه مباشـــر، خبيـــر االقتصاد 
الزراعـــي، إن مصر تواجه موجة تصحر حاليا 
بســـبب عدم زراعـــة عدد مـــن المحاصيل التي 
تعـــزز من التـــوازن البيئي للتربة على رأســـها 

األرز.
ولفت لـ“العرب“ إلى ضرورة منح الشـــباب 
تسهيالت في استصالح األراضي الصحراوية، 
وتشـــجيعهم على تعمير المـــدن الجديدة التي 
ســـيتم بناؤها على حدودهـــا إلقامة مجتمعات 

عمرانية متكاملة بتلك المدن.
يبـــدو هـــذا التفكيـــر حاضـــرا فـــي أذهان 
غالبيـــة الحكومـــات التـــي تولـــت الحكـــم في 
العقـــود الماضية، لكنها فشـــلت فـــي تحويله 
إلـــى واقع، وكأن هناك من ال يريدون لهذا البلد 
العودة لالســـتثمار في الزراعة، ويستريحون 
لالســـتمرار فـــي جلـــب الســـلع الغذائيـــة من 
الخارج، والرضوخ إلى جماعات ضغط تقبض 

على دفة االستيراد.

االنفجار الديموغرافي في مصر يلتهم موارد الدولة

كل شيء مستورد

[ أرز وقمح وفول مستورد: لم يعد هناك ما يكفي إلطعام األفواه  [ األراضي الزراعية تتراجع وعدد السكان يتزايد

في 
العمق

{الزيادة الكبيرة في معدل النمو السكاني تحدٍّ لجهود الدولة لتحقيق التقدم المنشود، وال بد 
من التعامل معه بالجدية الالزمة}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

{نناشـــد كافة المزارعين بمصر، التوجه بســـرعة للتســـجيل في منظومة {كارت الفالح الذكي} 
وتحديث البيانات الخاصة بهم للتمتع بالمزايا العديدة التي تتيحها المنظومة}.

عزالدين أبوستيت
وزير الزراعة واستصالح األراضي املصري

على عكس بعض البلدان ومنها الصني حتديدا التي تسّلحت بقوتها الدميوغرافية الهائلة 
وجنحــــــت في أن حتول هذا العامل الهــــــام من معرقل إلى محفز للمنافســــــة االقتصادية 
ــــــا، بات االنفجار الســــــكاني في مصر مــــــن العوائق التي حتــــــول دون حتقيق تقّدم  عاملي
االقتصادي منشــــــود لتتحول الطاقة البشــــــرية إلى ملتهم لكل موارد الدولة املالية تقريبا، 
وذلك يعود أساســــــا إما لعجز احلكومات املتعاقبة على حلحلة هذه األزمة الســــــكانية عبر 
وضع تصورات واستراتيجيات وإما بسبب عدم قبول املصريني أنفسهم وضع هذا امللف 
كقضية وطنية باعتبار أن استيراد السلع األساسية بات يستنزف بقوة مدخرات الدولة.
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ارتفاع عدد السكان في مصر ليس 
باألمر املستجد، لكن الخطر اليوم 

يكمن في أنه لم يعد هناك ما يكفي 
الطعام األفواه

العجر عن تأمني االكتفاء الذاتي سببه 
تهميش الفالحني الذين اصبحوا على 

وشك االنقراض

"

ال يخلـــو من محـــال متعددة لصيانـــة الهاتف 
جديدة مهـــن  وظهرت  الخلـــوي، 
أكثـــر ربحيـــة وأقل مشـــقة من
الشـــمس  لهيب  تحـــت  العمل 

المحرقة في األرض.
وتقول المادة 29 في 

الدستور المصري ”الزراعة 
لالقتصاد أساسي مقوم
الوطني، وتلتزم الدولة 

بحماية الرقعة الزراعية 
وزيادتها، وتجريم

االعتداء عليها، كما 
تلتزم بتنمية الريف

معيشة  ورفع مستوي
سكانه وحمايتهم من

ما يضمن تسو
اآلليـ هـــذه 
وتضمـــن وصو
من خالل بيع أس
الزراعات بأسع

على زراعتها.
كانـــت تلك
حينما كانت م
التيلة، و
اإلنس
و

الذر
تســـ
م 8.9

نتيج
الص
اتج
األر

سببه 
على 

عبدالله مباشر:
نواجه موجة تصحر لعدم 
زراعة محاصيل تعزز من 

التوازن البيئي

حسن الخولي:
اإلعالم يقدم الفالح في 

شكل {ساذج} والمجتمع 
يربط المهنة بالفقر

سعيد خليل:
نعاني فجوة استهالكية 
في القمح واألرز والسكر 
والفول بنسبة 80 بالمئة
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في 
العمق

{علـــى األميركييـــن أال يجعلوا من باكســـتان كبش فـــداء إلخفاقاتهم في أفغانســـتان. التزامنا 
بالحرب على اإلرهاب ال مثيل له وال يمكن زعزعته}.

خواجة آصف
وزير اخلارجية الباكستاني السابق

{الوضع االقتصادي واالجتماعي يســـتدعي اإلســـراع في تشـــكيل الحكومـــة هناك تنازالت من 
الجميع بمن فيهم التيار الوطني الحر، والعقد كلها في الطريق إلى الحل}.

سعد احلريري
رئيس احلكومة اللبنانية املكلف

} لندن – دفع رفض باكستان استثمارات الصين 
في البنية التحتية لمشروع ”الحزام والطريق“، 
بكين إلى البحث عن أوراق باكســـتانية تواجه 
بها تـــردد رئيس الوزراء الجديـــد عمران خان 
الذي يعيق المشـــروع الصيني الطموح. وهذه 
الورقة هي الجيش الباكســـتاني الذي أعلن أنه 
لن يقـــدم لألميركيين أكثر مما فعل، في رد على 
تغريدة للرئيس األميركـــي دونالد ترامب اتهم 

فيها  الباكستانيين ”باألكاذيب والخداع�.
تتطلع الصين إلى دعم الجيش الباكستاني 
من أجل إقنـــاع الحكومة بالعـــزوف عن إعادة 
التفاوض بشـــأن مشـــروع الممـــر االقتصادي 
الصينـــي الباكســـتاني، بعـــد أن اقتـــرح وزير 
أن  داود  عبدالـــرزاق  الباكســـتاني  التجـــارة 
الحكومة قد تعلق مشروعات الممر االقتصادي 
الصيني الباكســـتاني لمدة عام، مشيرا إلى أن 
الحكومة الباكســـتانية السابقة تفاوضت على 

شروط مواتية للصين بدال من باكستان.

دعم صندوق النقد الدولي

قال وزير اإلعالم الباكستاني فواد شودري 
”في وقت سابق، كان مشروع الممر االقتصادي 
الصينـــي الباكســـتاني يهـــدف فقط إلـــى بناء 
الطرق الســـريعة، ولكن اآلن قرر رئيس الوزراء 
أنه ســـيتم اســـتخدامه لدعـــم قطـــاع الزراعة، 
وخلـــق المزيد من فـــرص العمل وجـــذب دول 
أجنبية أخرى مثل المملكة العربية الســـعودية 

لالستثمار في البالد“.

ويأتي تصميم رئيـــس الوزراء عمران خان 
على ضمان زيادة الفوائد المستحقة لباكستان 
من االســـتثمارات الصينية فـــي وقت تقلق فيه 
مختلف الـــدول اآلســـيوية واألفريقيـــة من أن 
االســـتثمارات في الحزام والطريـــق في البنية 
التحتية ســـتورطها في الديون وتجبرها على 
التخلـــي عن الســـيطرة علـــى البنيـــة التحتية 
الوطنية المهمة، وفي بعض الحاالت أيضا عن 

أصول وسائل اإلعالم.
ويقـــول محلـــل شـــؤون الشـــرق األوســـط 
جيمـــس دورســـي إن االســـتثمار مـــن جانـــب 
المملكـــة العربية الســـعودية هو أحد الســـبل 
الممكنة لتســـهيل طلب باكســـتان إلى صندوق 
النقد الدولي للمســـاعدة. ويأمل المســـؤولون 

الباكســـتانيون في أن يؤدي حتى هذا االرتباط 
غير الرســـمي بين مشـــروع الممر االقتصادي 
الصيني الباكستاني والسعودية، وهي واحدة 
مـــن أقرب حلفاء الواليات المتحدة في الشـــرق 
األوســـط، إلـــى تخفيـــف قلق واشـــنطن من أن 
أموال صنـــدوق النقد الدولي ستســـتخدم في 
ســـداد الديـــون الصينيـــة. ومع ذلـــك، من غير 
المرجح، وفق دورســـي، أن يمنع ذلك صندوق 
النقد الدولي، المدعـــوم من الواليات المتحدة، 
من المطالبة برفع غطاء الســـرية الذي يحجب 
مـــن  للعديـــد  والماليـــة  التجاريـــة  الشـــروط 
المشـــروعات التي تمولها الصيـــن، والتي لها 
عالقة بمشـــروع الممـــر االقتصـــادي الصيني 
الباكستاني، كشرط مسبق قبل قبول الصندوق 

للمساعدة.
عقب تصريـــح وزير التجارة الباكســـتاني 
بشـــأن تعليق لمدة عام للمشـــاريع فـــي الممر 
االقتصادي الصيني الباكستاني، الجزء الواقع 
في باكســـتان مـــن مبـــادرة الحـــزام والطريق 
الصيني الـــذي يتضمن إحيـــاء طريق الحرير 
التجـــاري القديـــم، زار الجنـــرال قمـــر جاويد 
باجـــوه بكيـــن لتهدئة أي مخـــاوف صينية من 

تعليقات الوزير الباكستاني.
ووطدت باكســـتان العالقات مع الصين في 
الســـنوات األخيرة بعد أن توترت عالقاتها مع 
الواليات المتحدة. وشـــهدت هذه العالقة أسوأ 
مراحلها عندما غّرد الرئيس األميركي قائال ”إن 
الواليـــات المتحدة وبحماقة أعطت باكســـتان 
أكثـــر من 33 مليـــار دوالر من المســـاعدات في 
الســـنوات الــــ15 األخيرة، في حيـــن لم تعطنا 
ســـوى األكاذيب والخـــداع معتقـــدة أن قادتنا 
أغبيـــاء“. وأضـــاف ”إنهـــا تقـــدم مـــالذا آمنا 
لإلرهابييـــن الذيـــن نتعقبهم في أفغانســـتان. 

انتهى األمر!“.
ورد الجنراالت الباكســـتانيون على ترامب 
بنفـــس خطابـــه، حيـــث يعتبـــرون بدورهم أن 
باكســـتان فعلـــت أكثر ممـــا هـــو كاف لتأمين 
أفغانستان المجاورة وهي ال تخاف التهديدات 

األميركية بقطع التمويالت. 
وأطلـــق كمـــال عـــالم الباحث فـــي المعهد 
الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية (روسي)، 
على هذا الموقف مصطلح ’مبدأ باجوه‘، نسبة 
إلى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال 

قمر جاويد باجوه. 
ويبـــدو أن هذا الموقـــف يتحول إلى عقيدة 
في صفوف الجيش الباكســـتاني الذي قرر، في 
خطوة نـــادرة جدا، التعاون مـــع الهند. وينقل 
معهد روســـي عن ضابط باكســـتاني آخر كبير 
اســـمه الفريق عمير رياض، الـــذي ترأس أول 
مجموعـــة اتصـــال رفيعة المســـتوى مع الهند 

بوصفه المديـــر العام للعملية العســـكرية، أن 
”باكســـتان تـــرى مشـــروع الممـــر االقتصادي 
الصيني الباكســـتاني على أنه مشـــروع رئيس 

لمستقبلها االقتصادي“.
 وعّبر رياض عن موقفه المرحب بمشـــاركة 
الهند في هذا المشروع ”الذي يعد أكبر مجهود 
بنية تحتية في باكســـتان“، مضيفـــا أن الهند 
يمكنها ”تقاســـم ثمار التطور المســـتقبلي عن 
طريق تعليـــق األنشـــطة المعادية لباكســـتان 

والتخريب“.
وأعلـــن باجـــوه بنفســـه، خـــالل محاضرة 
نظمهـــا معهد روســـي في 2017، بـــأن ”الجيش 
الباكســـتاني لم يعد يشعر بعدم األمان اآلن، بل 
يشعر بالثقة في مستقبله وهو يرحب بمشاركة 
الهنـــد في مشـــروع البنية التحتية الرئيســـي 
فـــي باكســـتان والممـــر االقتصـــادي الصيني 

الباكستاني“.

مبدأ باجوه

يشير كمال عالم إلى أن ’مبدأ باجوه‘ يعني 
أن الجيش الباكســـتاني يشعر أن أيام الخجل 
والهرولة إلرضـــاء األميركيين وّلت، وأنه ليس 
مجبرا على فعـــل المزيد، بل العالم عليه تقديم 
المزيد. وأوضح باجوه األمر بالقول إنها مهمة 
العالـــم اآلن فعل المزيد لباكســـتان، فهي فعلت 

ما يكفي.
وتشـــي مثل هذه التصريحات بأن الجيش 
الباكســـتاني اكتســـب ثقة أكبر بكثيـــر مقارنة 
بالحالة التـــي كان عليها لما هـــددت الواليات 
المتحدة الرئيس آنذاك برويز مشـــرف بقصف 

باكستان بالقنابل إن لم تستجب لمطالبها. 

صّلبت المعارك عود الجيش الباكســـتاني 
بعـــد 17 عامـــا من الحـــرب على حـــدود البالد 

الغربية والمناوشات على حدودها الشرقية.
وتميل كفة الجيش الباكســـتاني اليوم إلى 
الصين، وأيضا روســـيا، بينمـــا تفقد الواليات 
المتحدة نفوذها في إسالم أباد، التي تشعر أن 

األميركيين لم يقدروا تضحياتها. 
وبعد يوم واحد من تغريدة ترامب، ســـارع 
وزير الخارجية الصينـــي إلى اإلعالن عن دعم 
بالده لمجهود باكســـتان في مكافحة اإلرهاب. 
وبعد أيام من إعالن ترامب تجميد المساعدات 
أعلنت باكســـتان بأنهـــا ســـتجري معامالتها 
التجاريـــة باليـــوان الصينـــي وســـط أخبـــار 
عن اســـتعداد الصيـــن فتح قاعـــدة بحرية في 

باكستان.
هذا الوضع، يشـــير وفق دراسة كمال عّالم، 
إلـــى أن الواليات المتحدة هـــي التي أصبحت 
تحتاج باكستان وليس العكس. وفي األسابيع 
التـــي تلت تغريـــدة ترامـــب، بـــدا واضحا أن 
الواليـــات المتحـــدة هي التي تهـــرول إلرضاء 
باكستان حيث قام كل من وزير الدفاع جايمس 
ماتيـــس وقائـــد القيـــادة المركزيـــة األميركية 
الجنـــرال جوزيف فوتـــل بالتقليل مـــن أهمية 

الضجة اإلعالمية حول ترامب وباكستان.
ورّد الجنـــرال باجـــوه علـــى ”االعتذارات“ 
األميركيـــة، بـــأن ال حاجة للمـــال األميركي، بل 

االحترام هو ما يرغب فيه الباكستانيون. 
 عاشت باكستان ألكثر من عشرية من الزمن 
تحت العقوبات األميركية منذ ’تنقيح برســـلر‘ 
لســـنة 1985 الذي جعل المســـاعدات العسكرية 
واالقتصادية مشـــروطة بقرار رئاســـي سنوي 
بأن باكســـتان ال تملك سالحا نوويا. وفي سنة 

1990 حجـــب الرئيس جورج بـــوش هذا القرار. 
وخالل السنوات (1999 /2001) طورت باكستان 
قدرتها العســـكرية الخاصة بهـــا بالتعاون مع 
الصيـــن وهو ما أفضـــى إلى الطائـــرة النفاثة 
المقاتلـــة جـــي أف- 17 التي عوضت أســـطول 
أف- 16 المتهـــرم. وبالمثل دخلت كل من تركيا 
وروســـيا على الخط لمســـاعدة باكستان على 
اقتناء مروحيات عســـكرية. وكانت الرسالة من 
الجيش واضحـــة: المعـــدات األميركية لم تعد 

الخيار الوحيد لباكستان.
ويشير جيمس دورسي إلى أن من باكستان 
ثانـــي دولة بعـــد الســـعودية تبيعهـــا الصين 
الطائـــرات ذاتية القيـــادة والتقنيات المرتبطة 
بها، كبادرة تجاه القوات المسلحة ذات النفوذ 

السياسي في البالد.
ويقول كمال عالم تشـــتري باكستان بشكل 
نشط معدات من الصين وتصنع المزيد معها“. 
وفي ما يتعلق بالمساعدات العسكرية، تلخص 
كلمات المتحدث باســـم الجيش الباكســـتاني 
اللواء أســـيف غفور وجهة النظر الباكستانية 
حيث يقول ”باكســـتان لم تقاتل من أجل المال 
لكن من أجل الســـالم“. ومن هنا تتضح رسالة 
القيادة العسكرية الباكستانية التي مفادها أن 

الجيش استعاد استقرار باكستان.
وتشـــجع هذه الرســـالة الصين، خاصة مع 
تأكيـــد الجنـــرال قمـــر جاويد باجـــوه على أن 
الروابط العســـكرية بين الصين وباكستان هي 
”العمـــود الفقـــري“ للعالقات بيـــن البلدين، في 
تصريح أطلقه خالل زيارتـــه الصين، وبدا أنه 
رد علـــى ما أثـــاره وزير التجارة الباكســـتاني 
عبدالرزاق داود، من قلق بشـــأن مشروع طريق 

الحرير الصيني.

} بيــروت – تتحـــدث التقارير فـــي العاصمة 
اللبنانية عن أن تحركات الموفدين الفرنسيين 
إلى بيروت في األســـابيع األخيرة، إضافة إلى 
االتصـــاالت التي أجراها الســـفير الفرنســـي 
فـــي لبنان برونو فوشـــيه، قد دفعـــت الرئيس 
الفرنســـي إلـــى الموافقـــة على لقـــاء الرئيس 
اللبنانـــي ميشـــال عـــون علـــى هامـــش القمة 
الفرنكوفونيـــة التي عقدت األســـبوع الماضي 

في يريفان عاصمة أرمينيا.
وتفيد مصادر أن ماكرون طلب حضور وزير 
الخارجية اللبنانية جبران باســـيل خالل لقائه 
ه  بعون، ما اضطر باســـيل إلـــى االلتحاق بعمِّ
بعد جولة قصيرة له في الكويت وعمان ســـّلم 
خاللهـــا زعيمي البلدين دعـــوة لحضور القمة 
واالجتماعية  االقتصاديـــة  التنموية  العربيـــة 

التي تعقد في بيروت في يناير المقبل.
ولم تؤكـــد المعلومات وجود أي تنســـيق 
بين ماكـــرون ورئيس الحكومة المكلف ســـعد 
الحريري ســـبق لقـــاء الرئيســـين الفرنســـي 
واللبناني، غير أن أوســـاطا متابعة تلفت إلى 
أن الحريري يحظى بعالقة خاصة مع الرئيس 
الفرنســـي تعمقـــت أكثـــر منذ تدخـــل ماكرون 
لحل مســـألة اســـتقالة الحريري فـــي الرياض 
فـــي نوفمبـــر مـــن العـــام الماضـــي. وتضيف 
المعلومـــات أن ماكرون الـــذي تجنب الخوض 
في مســـألة تشـــكيل الحكومة باعتبارها شأنا 
داخليـــا، آثر بعث رســـائل واضحة يفهم منها 
ضرورة اإلســـراع بتشـــكيل الحكومة مستندا 

على معطيات صادرة عن عدة عواصم كبرى.
وقالت مصـــادر برلمانية لبنانية إن تحرك 
ماكـــرون انطلق على خلفيـــة مواقف عون من 

حزب الله وسالحه والتي كشف عنها في مقابلة 
مع جريدة لو فيغارو الفرنسية في 23 سبتمبر 
الماضي، ملمحا إلى أن الرسائل الصادرة عن 
بيروت وعلى لســـان أول موقع دســـتوري في 
لبنان تّتســـم بالتناقض والضبابية التي تربك 
المجتمع الدولـــي في كيفية التعامل مع لبنان 
الرســـمي. ولفت ماكرون، وفق هذه المصادر، 
إلـــى أن الجولـــة التي اصطحب فيها باســـيل 
الدبلوماســـيين األجانب لتفقد مواقع بالقرب 
مـــن مطار بيـــروت، قوبلـــت برد فعل ســـلبي 

من قبـــل الكثير مـــن العواصم الكبـــرى التي 
رأت أن الحكومـــة اللبنانية ضّخمت من شـــأن 
كان مـــن الممكن أن ينتهي بمجـــرد أن انتهى 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 
من إلقاء خطابه من على منبر األمم المتحدة.

وكان نتنياهو قـــد اتهم حزب الله بتخزين 
صواريـــخ وتطويرهـــا في مواقـــع بالقرب من 
المطـــار. ويبـــدو أن المجتمع الدولـــي لم يعر 
مزاعـــم نتنياهـــو اهتمامـــا كبيـــرا، واعتبرها 
روتينية في سعيه الدائم الستعطاف المجتمع 

الدولي. وتقول األنبـــاء إن ماكرون نقل أجواء 
دولية رأت في مناورة وزير الخارجية اللبناني 
واعُتبـــرت  الدبلوماســـيين  أحرجـــت  ســـقطة 

استفزازا، ال سيما ضد اإلدارة األميركية.
وقالـــت معلومـــات من باريـــس إن ماكرون 
أراد تذكيـــر الثنائـــي عون بـــأن مؤتمر الدول 
استند على  المانحة لمســـاعدة لبنان ”سيدر“ 
سياســـة النـــأي بالنفـــس التي أعلنـــت عنها 
الحكومة اللبنانيـــة. وأضافت هذه المعلومات 
أن ماكـــرون طلـــب أن يكون ذلـــك واضحا من 
قبـــل الحكومـــة اللبنانية المقبلـــة باعتبار أن 
األمر قاعدة أساسية من قواعد ”سيدر“. ورأت 
أوســـاط لبنانية أن رسالة ماكرون كانت دقيقة 
وواضحـــة وهي في األصـــل موجهة إلى حزب 
الله لوقف تدخله في نزاعات المنطقة، ال سيما 

في سوريا واليمن.
ورغم أن اللقـــاء أخذ طابعا دوليا لم يدخل 
فـــي التفاصيل اللبنانية، إال أن المراقبين رأوا 
أن لهـــذه القمة رســـائل حادة قيلـــت، بحضور 
باســـيل، مطالبة باإلسراع في تشكيل الحكومة 

وتجاوز العقد الداخلية التي ال تنتهي.
وقـــرأ المراقبـــون فـــي لبنان فـــي مواقف 
باســـيل قبـــل أيـــام تخبطـــا واضحـــا متأثرا 
بمضمـــون االجتماع مع ماكـــرون، وأن الرجل 
يسعى بصعوبة إلى مغادرة مواقفه المتشددة، 
وأنه يسعى إلى الظهور بمظهر المعرقل حتى 
الدقيقـــة األخيرة والظهـــور بمظهـــر المعاند 

للمزاج الدولي المتعلق بحزب الله.
وكانـــت المعلومـــات قد قالـــت إن ماكرون 
نصح عون وباســـيل بعـــدم تحـــدي الواليات 
المتحـــدة وعـــدم االبتعـــاد كثيرا عـــن مواقف 

واشنطن ال ســـيما تلك المتعلقة بإيران وحزب 
الله. وأضافت هذه المعلومات أن ماكرون لفت 
إلى أن حـــزب الله يجاهـــر بامتالكه صواريخ 
بعيدة المدى وأنه ال طائل لبيروت في نفي ذلك 

أو تبريره.

مســـألة إعادة النازحين الســـوريين والتي 
يطالب بهـــا عون كما وزير الخارجية باســـيل 
ال يمكـــن أن تجـــري بمعزل عن ســـياق دولي، 
وأن الحـــرص على ذلك يتطلـــب أن يصدر عن 
حكومة لبنانية تمثل لبنان ما يستدعي تشكيل 

الحكومة.
وتؤكـــد مصادر لبنانية أن رســـائل ماكرون 
ســـمعت بقوة في بيروت وساهمت في حلحلة 
العقـــد بحيث بدأت وســـائل اإلعـــالم المحلية 
تتـــداول التشـــكيلة الحكوميـــة المحتملـــة مع 

توزيع دقيق للحقائب وأسماء الوزراء.
وقالـــت إن الحريري كثـــف اتصاالته التي 
شملت القوات اللبنانية لحل العقدة المسيحية، 
طالمـــا أن كافة المعطيات تتحـــدث عن حلحلة 

أنجزت بشأن العقدة الدرزية. 

رهان صيني على الجيش الباكستاني لدعم مبادرة الحزام والطريق

رسائل حادة من باريس إلى الرئيس اللبناني لردع حزب الله

طريق الحلم الصيني في باكستان بيد الجيش

دعم فرنسا مرهون بتحجيم دور حزب الله

[ الجنرال باجوه يسن عقيدة دفاعية جديدة: باكستان قدمت أكثر مما هو كاف لألميركيين والمستقبل مع الصين 
رد اجليش الباكستاني على انتقادات الرئيس األميركي دونالد ترامب لبالدهم وحديثه عن 
العقوبات بأن على واشنطن أال تستخدمها كبش فداء لفشل اجليش األميركي في احلرب 
في أفغانســــــتان، وأن باكستان قدمت أكثر مما هو كاف لتأمني أفغانستان املجاورة وهي 
ال تخــــــاف التهديدات األميركية بقطع التمويالت، كما أنهــــــا لن تقدم أكثر مما قدمت، في 
موقف أطلق عليه املعهد امللكي البريطاني للدراسات الدفاعية (روسي) اسم ”مبدأ باحوه“ 
في إشــــــارة إلى اجلنرال قمر جاويد باجوه، القائد القوي للجيش الباكســــــتاني، الذي بدا 
أنه مييل نحو كفة الصني التي تتطلع إليه بدورها  للتأثير على موقف احلكومة الباكستانية 

اجلديدة بشأن مراجعة مشروع طريق احلرير.

ماكرون يوجه رسائل حادة قيلت، 
بحضور باسيل، مطالبة باإلسراع 

في تشكيل الحكومة وتجاوز العقد 
الداخلية التي ال تنتهي

كمال عّالم:
الواليات المتحدة هي التي 

أصبحت تحتاج باكستان 
وليس العكس



} ليس اخلالف على تشكيل احلكومة في 
لبنان هو بسبب تنازع على حصرية السالح 

بيد الدولة أو عدم حصريته، وال يتصل 
أيضا مبدى تطبيق سياسة النأي بالنفس 

جتاه األزمات اإلقليمية في العالم العربي أو 
عدم تطبيقها، وال اخلالف هو على مطلب 
انسحاب مقاتلي حزب الله من األراضي 

السورية أو عدم انسحابهم، فاحلكومة التي 
ينهمك أطراف السلطة بحجز مقاعدهم في 

قاطرتها لم تقلع بعد، وعملية التأليف لم 
تزل عرضة ملطالب متنافرة في احلصص 

بني أطراف سياسية عدة، ورغم تصريحات 
التفاؤل التي أطلقت خالل األشهر اخلمسة 

املاضية من عمر التأليف، إال أن عربة 
احلكومة ال تزال متوقفة من دون أي 

موعد نهائي، إّما للتأليف وإما العتذار 
رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري عن 

استمراره في محاوالت التأليف.
االنقسام واخلالف لم يعد متصال 

بقضايا من قبيل ما رفعت قوى 14 آذار 
(التي كانت وتالشت) من شعارات السيادة 
واالستقالل ووضع سالح حزب الله حتت 

سلطة الدولة، أو ما كانت تعلنه قوى 8 
آذار التي يختصرها فعليا حزب الله عن 

بقاء سالح املقاومة ومنع املساس به حتى 
قيام الدولة العادلة والقوية، كما كان يردد 
مسؤولو حزب الله، رغم إدراك اجلميع أن 
ال قيام لدولة قوية عادلة، مع بقاء ثنائية 
السالح الشرعي وغير الشرعي، وثنائية 

الدولة والدويلة.
لم تعد تلك القضايا هي ما يعيق تشكيل 
احلكومات، أو يؤخر تأليفها كما كان يحصل 
في السنوات السابقة ومنذ عام 2005، حيث 

كانت اجلهود تنصب حينذاك، على إيجاد 
التسوية املالئمة جلميع األطراف في صيغة 

البيان احلكومي، أما اليوم فال الرئيس 
احلريري يطالب بحّل لسالح حزب الله وال 

رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع، يطالب بانسحاب 
حزب الله من سوريا أو تطبيق القرارات 
الدولية املتعلقة بهذا الشأن، رغم ذلك لم 

ينعكس هذا التنازل السيادي من قبل من 
كانوا ضمن الفريق السيادي في السلطة، أو 
ما كان يسمى قوى 14 آذار، تسهيال لعملية 

إدارة شؤون الدولة وتأليف احلكومة.
يعلم اجلميع أن ما سمي ”التسوية“ 
التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيسا 
للجمهورية قبل عامني، تضمنت وضع 

امللفات اخلالفية ذات البعد اإلقليمي جانبا، 
أي سالح حزب الله ومشاركته في احلرب 
السورية. ومت ذلك على قاعدة أن اخلالف 

حولها هو ما كان يعطل تسيير شؤون 
املواطنني، ولكن رغم حتييد هذه القضايا 

السيادية، بقي احلال على ما هو عليه، 
جلهة العجز عن تشكيل احلكومة، بل حتى 
في تسيير شؤون الدولة باحلد األدنى من 

احلرص والكفاءة واملسؤولية، ومع تهميش 
العناوين السيادية برزت شراهة عالية لدى 

القوى السياسية في السلطة لالستحواذ 

على ما طالت أيديهم من املال العام. فعندما 
يتم تهميش احلياة السياسية في عناوينها 
الوطنية، أو يتم التواطؤ على حتييدها، كما 
حصل في لبنان مع وصول ميشال عون إلى 
رئاسة اجلمهورية، تصاب احلياة السياسية 

بخلل جوهري، وتختل لصالح مسارات 
مختلفة في الصراع، يختصرها التنازع على 
احلصص سواء في احلكومة أو في ظاهرة 
التوظيفات غير القانونية وغير املبررة في 

القطاع العام، لتصبح املنافسة حول من 
يستطيع أن يدخل عددا أكبر من محازبيه 
أو أتباعه إلى الوظيفة العامة، ودائما مع 

تغييب معيار الكفاءة وعبر اإلطاحة مبعيار 
املساواة بني املواطنني، وبتعزيز معيار 
احملسوبية في القطاع العام، الذي بات 
مثقال بعشرات اآلالف من املوظفني غير 

املنتجني ومترعا بالفساد، ومكلال بالعجز 
عن القيام بدوره.

ليس هذا فحسب، فمع غياب احلياة 
السياسية أو تغييبها، تنهمك القوى 

السياسية بالبحث عن مغامن عبر الصراع 
على الصفقات في قطاع الكهرباء أو 

النفط، وصوال إلى النفايات التي ال تزال 
تشكل مثاال صارخا في تقاسم منافعه عبر 

التلزميات املشبوهة، وبابتداع مشاريع 
وهمية أو غير قابلة للتنفيذ، بل مشاريع 
هدفها أن تفاقم األزمة، من أجل أن يبقى 

ملف النفايات مصدرا من مصادر نهب 

اخلزينة العامة. حتى اجلامعة اللبنانية، 
وهي اجلامعة العامة، باتت عرضة لالنتهاك 

مبا يخلُّ مبستواها األكادميي، وحتولت 
من جامعة تخضع إلى حّد بعيد لسلطة 
أكادميية، إلى مجال لتقاسم النفوذ بني 

أقطاب السلطة، فالتعيينات في اجلامعة 
فضال عن الدخول إلى فضائها األكادميي، 

يقرره معيار احملاصصة ال الكفاءة وال 
السيرة العلمية أو األكادميية، وهو ما 
جعلها تفقد دورها األكادميي والوطني 

حلساب تقاسم الكليات والفروع بني القوى 
احلزبية السلطوية والطائفية.

هذا غيض من فيض احلياة السياسية 
اللبنانية، التي صارت أسيرة منطق 

احملاصصة وتقاسم املنافع، بعد تغييب 
كامل للقضايا الوطنية الكبرى التي تتصل 

مبفهوم الدولة والهوية الوطنية ووحدة 
الشعب.

فعندما يجري تهميش السيادة 
وتهشيمها، ويتّم اإلقرار بذلك وتقبله من قبل 

أطراف السلطة، وعندما تصبح الدعوة إلى 
تولي القوى العسكرية واألمنية الرسمية 
حماية الدولة خيانة وطنية، وعندما تتّم 

عملية نهب املال العام من قبل أطراف السلطة 
وبشكل منظم ومدروس ومقصود، وعندما 

يصبح شرط املواطنة ليس االلتزام مبوجبات 
القانون، بل االستزالم ألطراف السلطة وعلى 
حساب القانون هو معيار املواطنة، فإن كل 

ذلك وغيره سيجعل الدولة في وضعية مختلة 
ومنتهكة ومسلوبة اإلرادة.

وإذا كان البعض في لبنان اعتبر، واهما 
أو بفعل االستسالم، أن ثمة إمكانية لبناء 

الدولة في ظل تغييب مفاهيم وشروط 
أساسية لقيام أّي دولة وتقدمها، فإنه ال بّد 

أنه أدرك اليوم أن ذلك ليس صحيحا بل 
مدّمرا ملا تبقى من الدولة. فالدولة ال تستمر 

ولن تصمد إذا بقيت أسيرة الثنائيات الدولة- 
الدويلة، أو السالح الشرعي- السالح غير 
الشرعي، بل في أسر ثنائية الوالء للوطن 

والدولة- الوالء للخارج، في بلد تسمح 
سلطته بأن يحكمها من يعتبر أن والءه لدولة 
خارجية (كما هو حال حزب الله) يتقدم على 

انتمائه ووالئه لدولته ووطنه، فتلك هي 
الكارثة التي ال مجال لتفاديها وهذا ما يعانيه 

لبنان اليوم.
من دون العودة إلى الثوابت األساسية 

للدولة ومقتضيات االنتماء للوطن، ومن 
دون قيام حياة سياسية على شرط السيادة 

واالستقالل ووحدة الشعب، فإن العجز 
لن يقتصر على عدم القدرة على تشكيل 

حكومة فحسب، بل سيكون كفيال باالنهيار 
السياسي واالجتماعي فضال عن االنهيار 

املالي واالقتصادي الذي بات وشيكا كما يقّر 
أهل السلطة في لبنان أنفسهم قبل املواطنني 
الذين يعلمون ويشعرون كيف يضيق عليهم 

اخلناق.
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{الكويـــت ترفـــض الحملة التـــي تهدف إلى اإلســـاءة للمملكـــة العربية الســـعودية والنيل من 
المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستوى العربي واإلسالمي والدولي}.

أنس خالد الصالح
نائب رئيس الوزراء الكويتي

التسوية الرئاسية لم تحصن لبنان بل تنذر بانهياره

من دون العودة إلى الثوابت األساسية 
للدولة، ومن دون قيام حياة سياسية 
على شرط السيادة واالستقالل فإن 

العجز لن يقتصر على عدم القدرة على 
تشكيل حكومة، بل سيكون كفيال 

باالنهيار السياسي واالجتماعي

علي األمين
كاتب لبناني

عقدة 25 يناير المحّيرة في كل المواسم
} منذ سنوات، ال أشاهد التلفزيون 

بفضائياته احلكومية واخلاصة احملكومة 
بتحالف رجال املال مع احلكومة، أشبعني 
نصيبي من متابعة تضليل ال أحتمل املزيد 
منه، ونويت مع هذا القرار أال أنشغل أيضا 

بلغط ميّس 25 يناير 2011، واثقا ومراهنا 
على حكم التاريخ، ليقضي بأنها ثورة أو 
مؤامرة، أو بني بني كما يحلو لعبدالفتاح 
السيسي أن يعلن، فال هو إلى هؤالء وال 

إلى هؤالء، إذ تشي تصريحاته وأصداؤها 
املتناسخة، في كل مرة، بأن الثورة ُعقدة 
نفسية أصابت البعض، وتستعصي على 
التجاهل، وتقاوم محاوالت النحر، وأنها 

بصمودها الرمزي األعزل اليتيم ليست 
نزوة عابرة، وإمنا هي عنوان إلرادة 

شعبية استهدفت التغيير واحلرية والعدل، 
واستقرت حقيقة راسخة حتّير أعداءها، 
فشهداؤها وشهودها أحياء، وشهاداتهم 

موثقة، وأولهم املجلس األعلى للقوات 
املسلحة كيانا وأعضاء. كما أقر دستور 

2014 بأن 25 يناير ”فريدة بني الثورات في 
تاريخ اإلنسانية“، بالتجاور مع 30 يونيو 

.2013
أتابع استهداف ذلك احلدث الكوني 

كلما اقترب شهر يناير، وفي عيد حترير 
سيناء (أبريل)، ومع اقتراب ذكرى 30 يونيو 

2013، وفي ذكرى ثورة يوليو 1952، وفي 
االحتفال بنصر أكتوبر 1973، على لسان 

أكبر رأس في مصر. وبعيدا عن مواسم ال 
يخلو منها شهر طوال العام، أجد يوميا 

تقريبا في صحيفة األهرام صنفا من الكتبة، 
بقايا أرامل حسني مبارك، يهينون شعبا 

انتفض في ”جمعة الغضب“ وما تالها، في 
استئساد يحذر املساس بأي توابع أثمرتها 

30 يونيو 2013 التي ال حتتمل أي نقد 

مباشر أو غير مباشر. أسقط االستهداف 
من ذاكرتي، وال أبالي بخطب رسمية يذيعها 

التلفزيون، ثم انتبهت من خالل يوتيوب 
إلى قول السيسي، اخلميس 11 أكتوبر 2018 

في الدورة التثقيفية التاسعة والعشرين 
للقوات املسلحة، إن ما جرى في عام 2011 
هو ”عالج خاطئ لتشخيص خاطئ“، وكّرر 

الكلمات األربع بنبرة صارمة حادة احلروف.
وال أحتاج إلى مثل هذا التصريح، 

لكي يتأكد لي املوقف الرسمي من الثورة، 
وقد صارت كابوسا ينتهز أي فرصة لرمي 
ذكراها بسهم. واملفارقة أن أسبوعا واحدا 
شهد تناقضا، بني نص ُيتلى، وارجتال في 

جلسة رسمية مفتوحة. ففي يوم األربعاء 24 
يناير 2018 قرأ السيسي بيانا تضمن ”حتية 

تقدير واعتزاز إلى أبناء شعبنا املصري 
العظيم، مبناسبة ذكرى ثورة 25 يناير 

والتي كانت مطالبها النبيلة تسعى لنيل 
احلرية والكرامة اإلنسانية وحتقيق سبل 
العيش الكرمي“. انتهى مفعول هذا البيان 

بعد أسبوع. ففي األربعاء التالي (31 يناير 
2018) خاطب السيسي الشعب، ارجتاال 

من اجتماع مبدينة بورسعيد، مؤكدا أن ما 
حدث قبل سبع سنوات ”مش هيتكرر تاني 
في مصر“، في إشارة إلى جناة البالد من 

مؤامرة عام 2011، وهذا ما يتعارض مع قول 
السيسي قبل خلع الزّي العسكري عام 2014 

إن الشعب قّدم إجنازا عظيما جدا، وكرر 
كلمة ”جدا“، وأنه ”في 25 يناير ملا أحببتم 

(أن) تغيروا الدنيا غّيرتوها“. فهل كانت 
”املؤامرة“ إجنازا؟ وكيف يصير ”عالج 

خاطئ“ إجنازا شعبيا؟ فهل نحن محكومون 
مبن ال ذاكرة لهم؟

رؤية السيسي األولى للثورة تتسق 
مع موقف اجليش. وإذا ادعى أن 25 يناير 

مؤامرة، فهذا يعني أن اجليش ضليع فيها. 
في بيان اجليش الذي ألقاه اللواء محسن 
الفنجري، بعد خلع مبارك، تأكيد على أن 
املجلس األعلى للقوات املسلحة ”يتوجه 

بكل التحية واإلعزاز ألرواح الشهداء 
الذين ضحوا بأرواحهم فداء حلرية وأمن 
بلدهم“. لم ينطق اللواء اجلملة متصلة، 

وإمنا توقف عند كلمة ”الشهداء“، وصمت 
صمتا بليغا، واتخذ وضع ”انتباه“، وشّد 

قامته، ورفع يده بالتحية للشهداء، ثم 
أكمل اجلملة. وفي ظل إدارة حكم املجلس 

العسكري للبالد قال املشير حسني طنطاوي 
رئيس املجلس للشباب ”قمتم بثورة 

عظيمة“. ولم تكن الثورة قد دخلت طور 
التبريد ثم التخوين، فهل مارس املجلس 

العسكري، تفاديا للثورة في صعودها، 
شيئا من التقّية السياسية؟

أما موقف وزير الداخلية حبيب العادلي 
(1997ـ2011) فيسهل تلخيصه بكلمتْي: 

الشيطان يعظ. لو جنحت الثورة الختلف 
قصاص بدأ في 2 يونيو 2012 بالسجن 

املؤبد للعادلي بتهمة ”االشتراك في جرائم 
القتل والشروع بالقتل في جرائم أخرى“؛ 

واالشتراك ”مع مجهولني بطريقة املساعدة 
في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع 
فيه“. ثم انتهى األمر في 29 نوفمبر 2014 
بتبرئته، بعد أن حتول اجلالد من متهم 

إلى شاهد وقاض يتهم، في قاعة احملكمة، 
الداعني إلى التظاهر بالعمالة لدول أجنبية، 

ويزعم انخراط الشعب في مظاهرات 
”ممّولة“. ثم قدم العادلي إلى محكمة 

جنائية عادية أصدرت بحقه في أبريل 2017 
حكما بالسجن املشدد سبع سنوات في 

قضية ”فساد الداخلية“، وألزمته احملكمة 
مع آخرين برّد 195 مليونا و936 ألف جنيه. 

وقال القاضي حسن فريد في نص احلكم 
إن ”املّتهمني باعوا أنفسهم وحتالفوا مع 
الشيطان“. وهرب العادلي ثمانية أشهر 

من تنفيذ احلكم، ثم قبل طعنه على احلكم، 
متهيدا إلعادة احملاكمة.

هذا املسلسل الرتيب أورثنا النسيان 
والالمباالة، ولكن العادلي رجع إلى احملكمة 

يوم األربعاء 10 أكتوبر2018، شاهدا 
في قضية ”اقتحام السجون“ في جمعة 

الغضب. لم يقف اللواء العادلي في وضع 
”انتباه“، بل استعاد قوته السابقة فقدم 
ساقه اليسرى، كما جرت عادة املّثالني 
في نحت التماثيل الصرحية في مصر 

القدمية، وقدم معلومات ال أملك تكذيبها، 
ولكني أقطع بكذب االستدالل بها. قال إن 
90 شخصا من حزب الله وحماس التقوا 
في ميدان التحرير، وأشعلوا النيران في 

سيارات الشرطة، وهذا اتهام جديد يجب أن 
يحاكم العادلي عليه بتهمة تقصير جهازه 

احلديدي في اصطياد شخص واحد من 90 
متسّلال. ومن املستحيل أن يشعل 90 أجنبيا 

ثورة شعبية حاشدة. أما ميدان التحرير 
فلم يتمكن مصري واحد من دخوله قبل 

السابعة مساء 28 يناير 2011 بعد انهيار 
الشرطة. فهل انشغل املتسللون باقتحام 

السجون، أم بإشعال السيارات في ميدان 
يخلو من السجون وأقسام الشرطة؟

وبدال من الشهادة بتقدمي معلومات، 
تدينه بالطبع، قضى العادلي بأن 25 يناير 

”كانت مؤامرة“، وهذا طعن في الدستور 
وفي شرعية السيسي، وإدانة للجيش 

بحماية مؤامرة واإلشادة بها. فهل يجرؤ 
العادلي أو غير العادلي على القول إن 
30 يونيو انقالب مدعوم مبباركة قوى 

خارجية؟

بدال من الشهادة بتقديم معلومات، 
تدينه بالطبع، قضى العادلي بأن 25 
يناير {كانت مؤامرة}، وهذا طعن في 

الدستور وفي شرعية السيسي، وإدانة 
للجيش بحماية مؤامرة واإلشادة بها

سعد القرش
روائي مصري

{عناصر حماس وحزب الله تســـللوا إلى داخل مصر وحاولوا تشتيت القوات المصرية بمهاجمة 
النقاط والكمائن الشرطية، لتسهيل تسلل العناصر األجنبية لمصر}.

حبيب العادلي
وزير الداخلية املصري األسبق
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{العالقـــات بين بغداد وأربيل تتطلب تحقيق التوافق والشـــراكة الحقيقية والتوازن في العالقة 

بين اإلقليم وبغداد}.

مسعود البارزاني
زعيم احلزب الدميقراطي الكردستاني

المحاصصة الناعمة ال تداوي الجرح العراقي
} البداية إعالمية إعالنية واستخدام مفاجئ 
لإلنترنت من قبل رئيس الوزراء املكلف عادل 

عبداملهدي الذي تلقى، عبر موقع إعالمي، 
طلبات أكثر من خمسني ألف عراقي لشغل 
منصب وزير في حكومته املقبلة، صّفيت 

القائمة إلى ستمئة متقدم.
يبدو أن هذه اخلطوة الشفافة لم تلق 

ترحيبا من قبل األحزاب التي لم تتعظ 
من درس الفشل ومعاقبة الناس لها في 

االنتخابات، فيما وجدها آخرون خروجا عن 
القوالب السابقة. وتسّربت أنباء كثيرة على 

أن األحزاب دّست بعض األسماء من خالل 
هذه النافذة للتحايل على الدخول من الباب.

هذه التجربة متزج ما بني اخليال 
السياسي واالعتراف احلقيقي باملأزق 

السياسي وهو هيمنة األحزاب على مسار 
العملية السياسية وحكوماتها، وأن تلك 

األحزاب تّدعي أنها تنازلت عن تسمية 
رئيس الوزراء من داخل أحزابها، ويقال 

إن عبداملهدي ُفرض على األحزاب باتفاق 
بريطاني إيراني ورضا أميركي ومصادقة 

املرجعية الشيعية.
ما يهم هذه األحزاب ليس اإلعالن 

اإللكتروني وإمنا استعادة الهيمنة عبر 
قوائم الوزراء التي قدموها لعبداملهدي 

رغم إعالنهم الشكلي بأنه حّر في االختيار. 
واحلقيقة هي أنهم قبلوا اخلسائر لصالح 

رغبات عبداملهدي غير البعيد عن بيت 
اإلسالم الشيعي، بل هو في قلبه، في 

استوزار عدد محدود من الكفاءات خارج 

األحزاب وبواسطة املوقع اإللكتروني. 
واالحتمال املتوقع هو جتديد صيغة القسمة 

في احلكم بني الكتل الشيعية النافذة، 
اإلصالح والبناء، بأعداد أقل ولكن بفعالية 
أكثر. أي أن تكون الوالية لهاتني الكتلتني 
في ترشيح الوزراء السّنة بعد أن جنحوا 

في ترشيح وانتخاب رئيس البرملان السّني، 
مع احتفاظ األكراد بخصوصيتهم املقبولة 
عبر االحتاد الدميقراطي الكردستاني. فما 

الذي تغّير؟ وأين شعارات هجر احملاصصة 
الطائفية؟

املتغّير شكلي وهو االنتقال إلى 
احملاصصة الناعمة. لم يعترف قادة تلك 

األحزاب بالفشل السياسي، ومقابل مرونتهم 
مع رئيس الوزراء اجلديد لن يقبلوا مبداهمة 
محتملة ألوكار الفساد الرئيسية، وسيتركون 

له العنان في خطابات اإلصالح والتغيير 
واالسترشاد باملرجعية والتوافق مع مقتدى 

الصدر، فقد سبق وأن سمعوا مثل هذه 
اخلطابات في زمن حيدر العبادي، املهّم 
احلفاظ على مرتكزات النظام السياسي 

وبأيديهم.
هذا الذي كان قادة تلك األحزاب يخشونه 

من عزوف الناس عن االنتخابات املزّورة، 
لكنهم حافظوا على السلطة في حدودها 
الدنيا، وهذا ما كان يخشونه من حركة 

االحتجاج الشعبي في بغداد وجميع 
احملافظات خاصة انتفاضة أهل البصرة على 
تلك األحزاب التي قدمت إجنازاتها في عطش 

الناس وجوعهم وبطالتهم.

هناك مساحة كبيرة للمرونة مع عادل 
عبداملهدي يتصرف بها قادة األحزاب، وهم  

يتنّدرون في ما بينهم حول عدم تأثير ذلك 
على مكانتهم ونفوذهم. وال يجد قادة األحزاب 

الشيعية ضررا في تلك العالقة الشخصية 
احلميمة بني رئيس الوزراء وبني رئيس 

اجلمهورية برهم صالح، الذي يتحرك خالل 
هذه الفترة بدينامية إعالمية لتمييز نفسه عن 
سابقه فؤاد معصوم، مع أن محددات الدستور 

تضع لهذا املنصب صفة رمزية ال يتجاوزها 
إلى التنفيذ العملي والذي هو العلة احلقيقية 

في العراق.
العراقيون ليسوا بحاجة إلى من ميأل 

آذانهم بالكالم اجلميل حول وحدة العراق، أو 
سماع الكالم الذي ال يعجبهم حول االنحياز 
املخلص إليران التي خّربت العراق ومازالت 
تخّرب شعبه وتدّمر ثرواته. واملشكلة ليست 

بهذه املقدمات الشكلية املغايرة للتقاليد 
السابقة، إمنا في املواجهة احلقيقية جلهاز 
الدولة العراقية املخّرب من رأسه إلى كعبه 

منذ خمسة عشر عاما.
ألم يعرف عبداملهدي ومعه جميع قادة 
األحزاب بأن الوزارات حتّولت إلى مكّبات 

للمتخلفني املتحّصنني بأحزابهم. وإن كانت 
لدى عادل عبداملهدي حسب البعض مواصفات 

أولية شخصية تشّجع على التفاؤل، فهل 
سيتمكن من اختراق احملاصصة الناعمة أم 

سيتوافق معها. وهل سيتمكن من إحداث 
ثورة سياسية وإدارية من اجلذور ويخّلص 

جهاز الدولة من هذا الوباء املدّمر؟

ليس كافيا أن تطّهر يديك باملعقمات 
والفيروسات متأل احمليط. هناك أولويات 

متهد خلطة اإلصالح العام تبدأ مما لم يقدر 
عليه حيدر العبادي في كشف أخطبوط 

الفساد الذي نهب أموال شعب العراق وإحالة 
الرؤوس إلى القضاء، وغلق جميع النوافذ 

التي يتسلل منها الفاسدون بإجراءات 
مهمة مثل عدم فسح املجال لنشاط اللجان 

االقتصادية احلزبية وتسللها للوزارات، 
وعبداملهدي يعلم أن الوزارات ”الدسمة“ 

تتكالب عليها وتتقاسمها األحزاب والكتل 
السياسية حتت باب االستحقاق االنتخابي.

يدفع قادة األحزاب اآلن مبنتسبيهم 
وأنصارهم ممن تدّربوا على فنون الفساد 

والسرقة إلى مناجم املال بعد أن ضموا 
بعض الزعامات السنية إليهم رغم املأساة 

الكبيرة التي يعيشها أبناء العراق من 
املوصل إلى البصرة. ولعل الترجمة العملية 
خلطوة اإلعالن عن طلب وزراء عبر اإلنترنت 

هي في قدرة عبداملهدي على  إلزام الوزراء 
بفتح الوزارات للمواطنني في املعامالت أو 

التعيينات للكفاءات في مختلف املناصب 
وحتى درجة مدير عام، وحترمي التزكيات 

والوساطات احلزبية.
هذه إجراءات أولية ملنع تفاقم املرض 

على مستوى التحضير لبناء دولة مؤسسات 
إصالحية، أما بخضوعه للعبة اجلديدة في 

احملاصصة الناعمة وتغطية ذلك ببعض 
اإلجراءات الشكلية، فسيكّرر عادل عبداملهدي 

سياسة سلفه حيدر العبادي.

العراقيون ليسوا بحاجة إلى من يمأل 

آذانهم بالكالم الجميل حول وحدة 

العراق، أو سماع الكالم الذي ال يعجبهم 

حول االنحياز المخلص إليران التي خربت 

العراق ومازالت تدمر ثرواته

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} يحقُّ للرئيس األميركي دونالد ترامب 
أن يقول ما يشاء. ما من شيء يحرج 

األميركيني في ما يقوله ترامب إذا ما تعلق 
األمر باآلخرين. الرجل الذي يحكم بقوة 

املال ليس مطلوبا منه أن يكون سياسيا إال 
مبواصفات أميركية. الزالت التي ارتكبها 

ترامب تكشف عن جهله العميق بالكثير من 
احلقائق التاريخية.

طبعا ال ميكن مقارنة جهل ترامب بجهل 
إبراهيم اجلعفري، وزير اخلارجية العراقي 

الذي ال يعرف شيئا عن تاريخ بالده. غير 
أن ترامب هو اآلخر ليست لديه معلومات 

عن العالم الذي يخاطبه. لذلك يرتكب 
هفوات غريبة منها تلك الـ12 دقيقة التي 
قال إن في إمكان إيران أن تسيطر على 

املنطقة فيها.
كان ذلك الرقم قد ضغط على عقله 
الباطني، فلم يجد سواه لتأكيد عظمة 

الواليات املتحدة التي منعت وقوع تلك 
الكارثة.

ترامب كما يبدو ال يعرف شيئا عن 
احلرب العراقية- اإليرانية التي استمرت 

ثماني سنوات وانتهت بقبول اخلميني 
بوقف إطالق النار كَمن يتجرع السم حسب 
قوله. لقد ُهزمت إيران ما دام الولي الفقيه 

قد استسلم متجرعا السم إلى خيار إنهائها 
مضطرا. إيران التي يهدد ترامب بها دول 
املنطقة ليست قوية لكي تقوم مبغامراتها 

مثلما ومتى تشاء إال إذا مهدت لها الواليات 

املتحدة الطريق إلى ذلك. وهو ما حدث في 
العراق.

الغزو األميركي الذي وقع عام 2003 هو 
َد الطريق إليران لكي حتتل العراق.  الذي عبَّ
لوال ذلك الغزو ما كان في إمكانها أن تقيم 

لها قواعد عسكرية خارج أراضيها من خالل 
امليليشيات الطائفية التي نشرتها في لبنان 

والعراق وسوريا. كان الغزو األميركي هو 
بوابة األمل بالنسبة للمشروع التوسعي 
اإليراني. ما أسدته الواليات املتحدة من 
خدمة إلى إيران في ذلك املجال ال ميكن 

القفز عليه بيسر. متكنت إيران من املنطقة 
ألن الواليات املتحدة فتحت أمامها أبواب 

التوسع.
فأية 12 دقيقة تلك التي ُيلّوح بها ترامب؟

ميكن ملجنون مثل حسن نصرالله أّال 
يفكر بالعار الذي ميثله وجوده عميال لدولة 
أجنبية حني يتباهى بقوة إيران، من غير أن 
يفكر بلبنان، بلده املستضعف الذي هو جزء 
من املنطقة التي افترض ترامب أن في إمكان 

إيران أن حتتلها في 12 دقيقة.
حني يرّد نصرالله متباهيا بقوة إيران 

التي أقّر بها الرئيس األميركي فإنه ال يفكر 
بلبنانيته، ال لشيء إال ألنه إيراني قلبا 

وقالبا، وألنه سبق له وأن اعترف أنه وحزبه 
ما كانا موجودين لوال متويل اجلمهورية 
اإلسالمية في إيران. إنه واحد من جنود 

الولي الفقيه. هذا هو تعبيره. وكما يبدو 
فإن الظرف العاملي يسمح بأن يكون احلوار 

بني املجانني هو املوقع الذي ميكن من خالله 
معرفة مصير املنطقة. وهو ما ال ميكن أن 

يقود إلى احلقيقة.
فإذا كان ترامب جاهال باحلقيقة فإن 

نصرالله خائن لها.
إيران التي ُيتوقع أن تقودها العقوبات 
االقتصادية األميركية إلى مواجهة أوقات 
عصيبة هي ليست تلك الدولة التي يفخر 

اإلنسان بالوقوف معها. فهي ليست سوى 
لغم ّمت جتهيزه لكي يكون مصدر تهديد دائم 

لألمن واالستقرار في منطقة تزّود العالم 
باجلزء األكبر من الطاقة.

يخطئ ترامب حني يردد معزوفته عن 
فضل الواليات املتحدة في حماية دول 

املنطقة. أوال ألن الواليات املتحدة ال تقوم 
بأكثر من حماية مصاحلها، وثانيا ألنها هي 

املسؤولة بشكل مباشر عن ظاهرة استضعاف 
املنطقة بعد أن سلمت العراق إلى الضياع 

بعد حرب حترير الكويت عام 1991.
أّما حسن نصرالله فإنه ليس سوى واحد 
من فئران املختبر الذي أنشأته إيران بعد أن 

مّهدت الواليات املتحدة لها الطريق للقيام 
بذلك.

لذلك فإن الـ12 دقيقة كانت من املمكن أن 
تكون دهرا، لن تتمكن فيها إيران من املس 

بأمن املنطقة لو لم تعمل الواليات على النفخ 
في الفقاعة اإليرانية التي ستنفجر عّما قريب 
بعد أن يصل التومان إلى احلضيض ويفرض 
نصرالله على اللبنانيني ضريبة حتّمل بقائه.

حوار شيطاني بين ترامب ونصرالله

 نصرالله متباهيا بقوة إيران 
ّ

حين يرد

فإنه ال يفكر بلبنانيته، ال لشيء إال ألنه 

إيراني قلبا وقالبا، وألنه سبق له وأن 

اعترف أنه وحزبه ما كانا موجودين لوال 

تمويل الجمهورية اإلسالمية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} في املواقف الصعبة تظهر شخصية القيادة 
السعودية بصالبتها وقدرتها على جتاوز 
املنعطفات الصعبة، وكلما استعدنا قراءة 
التاريخ السعودي وجدنا هذه القدرة على 
تطويع الظروف ملصلحتها. يقول التاريخ 

إن السعوديني تعرضوا ألكبر عملية إرهابية 
على اإلطالق عندما اقتحم اإلرهابي جهيمان 

العتيبي احلرم املكي عام 1979، ودون تلك 
احلادثة الكبيرة يبدو أن كل احلوادث 

األخرى التي تستهدف السعودية هي أصغر 
وأقل حجما مهما تعاظمت، فتلك احلادثة 
كانت وستبقى أخطر ما ميكن أن يتهدد 

أمن السعودية وسيادتها، وكانت القيادة 
السعودية ستخسر تلك املعركة لوال إميانها 
بقدرتها على االنتصار وهذا ما جرى مع كل 

احلوادث التالية لها.
ال يتجاوز التاريخ السعودي غزو العراق 

للكويت فهو من احلوادث التي ميكن دائما 
االستدالل بها على قدرات القيادة السعودية، 

فلقد أظهر امللك الراحل فهد بن عبدالعزيز 
صبرا وحكمة في احتواء احلادثة وتعامال 
صارما أكدت فيه القيادة السعودية أنها ال 

ميكن أن تتزحزح عن ثوابتها. خاضت معركة 
شرسة وتعرضت ألصناف شتى من الهجوم 
على كافة املستويات فلقد غدر بها األصدقاء 

وثبت معها األوفياء وخرجت منتصرة بعودة 
الكويت إلى أهلها.

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 خاضت 
السعودية واحدة من املعارك الواسعة لم 

تنته حتى وهي تخوض معركة على أرضها 
وهي تواجه هجوما إرهابيا كبيرا من تنظيم 

القاعدة، تكررت العمليات اإلرهابية في 
مختلف املدن السعودية وتعاملت القيادة 

السعودية مبا متتلك من صبر وثبات وتعامل 
أمني وحتشيد وطني داخلي، ولم تتوقف 

تلك املعركة بغير انتصار القيادة السعودية 
وبهزمية الفئة الضالة التي راهنت عليها قوى 

الشر في أن تهزم قيادة سعودية أثبتت أنها 
على مستوى التحديات وإن كانت حتديات 

عسيرة وصعبة.
ولم تكن مرحلة الرئيس األميركي باراك 
أوباما مرحلة عادية عندما غيرت الواليات 
املتحدة حتالفاتها ودعمت تيارات اإلسالم 
السياسي، سنية وشيعية على حد سواء، 

ففيما دعمت ثورات الربيع العربي في 2011 
التي استهدفت إسقاط األنظمة العربية عقدت 

مع إيران االتفاق النووي ومنحتها مليارات 
الدوالرات التي سخرها النظام اإليراني في 
الهجوم على السعودية وإسقاط العواصم 

العربية الواحدة بعد األخرى.
حسمت القيادة السعودية أمرها واتخذت 

القرارات الكبيرة فتدخلت لدعم مملكة 
البحرين، وخاضت املعركة األشرس عندما 

قررت استعادة الدولة الوطنية املصرية فكان 
الدعم املطلق لثورة 30 يونيو 2013 معركة ال 
تقبل القسمة على اثنني، مبا متثله استعادة 

مصر من قبضة اإلخوان املسلمني والقوى 
الداعمة لها وإن كانت الواليات املتحدة، 

فهذه معركة مصير ليس للسعودية وحدها 
بل للعالم العربي الذي كانت أركانه تهتّز 

والنيران تشتعل في كافة زواياه.
لم يكن مستغربا أن تقف القيادة 

السعودية في مواجهة احلملة الشرسة التي 
انطلقت في حادثة اختفاء الصحافي جمال 

خاشقجي بذات القدر من الثبات والصبر 
والقوة، فهذا ما اعتاد عليه السعوديون في 

تاريخهم، فحادثة اختفاء خاشقجي التي 
قامت على أدلة افتراضية وبتوجيه اتهامات 

عبر اختالق روايات ال متلك أرضية مادية في 
تسييس لقضية إنسانية عملت عليها قناة 
اجلزيرة القطرية، إضافة إلى عدد كبير من 

الوسائل اإلعالمية التي كرست االفتراضات 
على أنها أدلة قاطعة، وقد اتضح من خالل 
قضية خاشقجي ما ظل يحدث منذ سنوات 

من غياب املهنية واألجندة املسبقة في وسائل 
اإلعالم التي تدار من قبل جماعة اإلخوان 

املسلمني.
ووظفت املؤسسات كافة طواقم العاملني 
بها لبث التغريدات املزيفة، التي ُيسارعون 
حلذفها بعد أن يكتشفوا أن الكذبة لم يتم 

حبكها بالشكل السليم. وحاولت املؤسسات 
اإلعالمية القطرية والتركية حتويل اختفاء 
خاشقجي إلى قضية تشغل الرأي العام في 

بلدانها، جراء اإلخفاقات احمللية التي متّر بها 
سواء في قطر أو تركيا.

ابتزاز السعودية سياسيا عبر اختالق 
قضية قتل مفترضة واختطاف مفترضة 

وشهادات مفترضة، لن تتجاوز أن حتقق 
أهداف قوى الشر املتربصة بالسعودية، 

فهذه واحدة من املعارك التي تتطلب شجاعة 
في مواجهتها وقدرة غير عادية في التعامل 

معها، حتى وإن ّمت تسخير كل الفضاء 
اإلعالمي لبث السموم وتلبيد األجواء بغيوم 

سوداء، فكل ما يحدثه اإلعالم يبقى مجردا 
من أدلة ويبقى فارغا متى ما غابت تلك األدلة 

املادية القاطعة.
ستتجاوز القيادة السعودية أزمة 

خاشقجي كما فعلت في محطات تاريخية 
أقدم، واألهم في هذا النطاق أن تدرك القوى 

املعادية أن عمود اخليمة العربية سيبقى 
ثابتا لن يهتّز أبدا، ففي هذه الصحراء دولة 

لها وزنها السياسي ورصيدها الكبير من 
املؤمنني بأن السعودية لن تكون وحدها وهي 

تواجه املأزومني واملريدين بها شرا، فمعها 
سيقف األوفياء الذين يحفظون لهذه البالد 
أنها كانت وستبقى مالذا للخائفني الذين 

آمنتهم من خوف وأطعمتهم من جوع.

السعودية ستنتصر في المعركة

القيادة السعودية ستتجاوز أزمة 

خاشقجي كما فعلت في محطات 

تاريخية أقدم، واألهم في هذا النطاق 

أن تدرك القوى المعادية أن عمود 

الخيمة العربية سيبقى ثابتا

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

{ال بـــد من أن يتوافـــق اللبنانيون على موقف ثابت لحماية لبنان عبر اســـتراتيجية دفاعية تأخذ 

باالعتبار هواجس الجميع}.

هادي أبواحلسن
نائب لبناني



} الكويت - قال مدير إدارة اجلمارك الكويتية 
جمـــال اجلـــالوي إن بـــالده تســـعى لزيـــادة 
إيراداتهـــا اجلمركية إلى نحو 2.64 مليار دوالر 
أي بزيـــادة نســـبتها 141 باملئة عن مســـتويات 

السنة املالية املاضية.
”هـــدف  هـــو  املســـعى  هـــذا  أن  وأكـــد 
اســـتراتيجي“ يخضـــع لكثيـــر مـــن العوامـــل 
والظروف لكنه يســـتند إلى عدد من املشـــاريع 

احلالية واملستقبلية التي تبنيها الكويت.
وتشـــير تلـــك التوقعات إلى حجـــم الرهان 
الكويتي علـــى تطوير املوانـــئ وخاصة ميناء 
مبارك الكبير قرب احلدود العراقية، والذي أثار 
توترا شـــديدا في العالقات بـــني البلدين لكنه 

انحسر في الفترة األخيرة.
ويـــرى محللـــون أن موقـــع املينـــاء يؤكـــد 
أن هدفـــه األساســـي خدمة احلركـــة التجارية 
إلـــى األســـواق العراقية، وأن الكويت تســـعى 
من خالله الســـتعادة الـــدور، الـــذي لعبته في 
الثمانينات، كمعبر جتاري رئيسي للعراق حني 

كان منشغال باحلرب مع إيران.
وتقـــول الكويت إنها تســـعى ليكون ميناء 
مبارك الكبير، الذي تبلغ تكلفته التقديرية 3.27 
مليار دوالر، محورا إقليميا للتجارة مع العراق 
وإيران وتركيا وأوروبا، لكن محللني يقولون إن 

العراق هو الهدف شبه الوحيد لتلك اخلطط.
كمـــا تســـعى لتحديـــث املوانـــئ القدميـــة 
ومشـــروع املطـــار اجلديد وتفعيـــل االتفاقيات 
املوقعة مع الصني وإنشـــاء مشروع ”اجلمارك 
مـــول“ ليكون مركزا للتخليـــص اجلمركي على 
مســـتوى الكويت، إضافة لتطوير املنافذ البرية 

والبحرية واجلوية.
وتوقــــع اجلــــالوي أن يزيد مينــــاء مبارك 
الكبيــــر حصيلــــة اجلمارك بنحــــو 330 مليون 

دوالر ســــنويا. وأوضح اجلــــالوي أن الهدف 
القريــــب هو زيــــادة اإليــــرادات اجلمركية إلى 
1.15 مليــــار دوالر فــــي الســــنة املالية احلالية 

التي بدأت في األول من أبريل املاضي.
وأضــــاف أن مؤسســــات الدولــــة األخرى، 
وعلى رأســــها وزارة اخلدمات وهيئة املوانئ، 
تعمل على حتسني وحتديث املوانئ الكويتية 
القدمية نســــبيا وبناء أرصفة جديدة لتحويل 

البالد إلى مركز مالي وجتاري إقليمي.
وتوقع اجلـــالوي أن تســـاهم االتفاقيات 
التجارية واالقتصادية التي وقعتها الكويت 
مع الصني خالل زيارة أمير الكويت الشـــيخ 
صباح األحمـــد اجلابر الصباح إلى بكني في 
شـــهر يوليو املاضي في جعل الكويت مركزا 
لعبور البضائـــع الصينية إلى كثير من دول 

العالم.
وتنفذ الكويت حاليا مشروع مبنى الركاب 
اجلديد مبطار الكويت الدولي بتكلفة إجمالية 
قدرهــــا 4.33 مليــــار دوالر. ومــــن املنتظــــر أن 
يضاعف املشروع الطاقة االستيعابية للمطار 
5 مرات لتصل إلى 25 مليون مســــافر ســــنويا 
مــــن نحو 5 ماليني فقط حاليا، علما بأن العدد 
الفعلي الذي يســــتخدمه املطار أكبر بكثير من 

قدرته االستيعابية.
االتفاقيــــات  أن  إلــــى  اجلــــالوي  وأشــــار 
التي وقعتهــــا الكويت مع الصــــني في يوليو 
ستنعكس إيجابا على حركة التجارة الصينية 
عبر الكويت متوقعــــا أن تزيد هذه االتفاقيات 

من إيرادات اجلمارك.
وقال إن إدارة اجلمارك ســــتوقع عددا من 
االتفاقيــــات مع الصني وهونــــغ كونغ وجنوب 
أفريقيا واملكســــيك وغيرها من الدول لتحقيق 

الربط اآللي حتــــى تكون الكويت مركزا جاذبا 
لعمليات االستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن مشروع اجلمارك مول الذي 
سيتم بناؤه في منطقة الشويخ قرب العاصمة 
علــــى مســــاحة 260 ألف متر مربــــع، وعبر عن 
أمله بأن يبدأ تنفيذ املشــــروع فــــي 2021 وأن 
يكــــون مركــــزا للتخليص اجلمركــــي يضم كل 
الوزارات والهيئــــات املعنية بحيث ال يحتاج 
املســــتورد للذهاب إلى مكان آخر قبل استالم 

بضاعته.
وأكد اجلــــالوي أن اجلمارك اتخذت خالل 
الفترة املاضية عددا من اخلطوات اإلصالحية 
التــــي نتــــج عنها تدفــــق املزيد مــــن البضائع 
واحلاويات ومكنت اإلدارة من زيادة إيراداتها 

اجلمركية.

كما تشمل اإلصالحات عمليات الربط اآللي 
بني اجلمارك وجميع اجلهات احلكومية املعنية 
باإلفـــراج اجلمركـــي، ومنهـــا هيئـــات الزراعة 
واألغذية ووزارة الصحـــة، حيث يتم االحتياج 

إليها في نحو 65 باملئة من عمليات اجلمارك.
وذكـــر أن هـــذه اإلصالحات املســـتمرة منذ 
مايـــو 2017 أثرت إيجابا علـــى ترتيب الكويت 
في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال الذي 
يصدره البنك الدولي، حيث قفزت إلى املركز 96 
بني 190 دولة على املؤشر هذا العام من 102 في 

العام املاضي.
وقـــال اجلـــالوي إن اإلصالحـــات في نظام 
اجلمارك انعكست بشـــكل أساسي على مؤشر 
التجـــارة عبـــر احلـــدود وهو أحد املؤشـــرات 
الفرعية ملؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال. 

وتوقع مزيدا من التحسن في تصنيف الكويت 
على مؤشر البنك الدولي.

وأكد أن الكويت طبقت خطوتني إصالحيتني 
كبيرتـــني ستنعكســـان إيجابا علـــى تصنيفها 
املقبل، أوالهما تطبيق نظام الســـداد اآللي عبر 
التحويل البنكـــي لقيمة الضريبـــة اجلمركية، 
بدال من النظام الســـابق الذي كان يقتصر على 

التحويل عبر بطاقات االئتمان.
أمـــا اخلطـــوة اإلصالحية الثانيـــة فتتمثل 
فـــي أرشـــفة املســـتندات املتعلقة بالشـــركات 
واملخلصـــني اجلمركيني والتدقيـــق عليها آليا 

مبا يعني عدم استخدام األوراق.
وقال اجلالوي إن عدد الشركات التي جرى 
تســـجيلها علـــى النظام اجلديد منذ تشـــغيله 

حتى األول من أكتوبر بلغ 5200 شركة.

} تونــس - امتنعـــت احلكومـــة التونســـية 
فـــي ميزانية العام املقبـــل عن فرض ضرائب 
جديدة ألول مـــرة منذ ســـنوات، رغم ضعف 
مؤشـــرات النمـــو احلالية واســـتمرار تفاقم 
العجز التجاري واالنحدار املستمر في قيمة 

الدينار.
ويتوقـــع محللون أن تخف الضغوط على 
الشـــركات واملواطنني قليال قياسا مبا عانوه 
هذا العام، مع أن هذا األمر يعّد من أهم نقاط 
اخلالف مع صندوق النقد الدولي، حيث تأتي 
الضرائب في ســـياق اإلصـــالح االقتصادي 

الذي تطالب به املؤسسة املالية الدولية.

واجتهت احلكومة إلى التخفيف من عبء 
الضرائــــب بعد زيــــادات مســــتمرة على مدى 
األعوام األخيــــرة، أثــــارت احتجاجات عنيفة 
واحتقانا اجتماعيا واســــعا، فــــي ظل ارتفاع 

أسعار السلع األساسية وبعض اخلدمات.
وكان رئيس احلكومة، يوســــف الشــــاهد، 
قــــد قال في مقابلة تلفزيونية في وقت ســــابق 
هذا العام، إن ”ســــنة 2018 ســــتكون آخر سنة 
صعبــــة علــــى التونســــيني“، لكــــن حكومتــــه 
تتعــــرض لضغوط قوية مــــن املقرضني الذين 
يطالبون بإصالحات ســــريعة خلفض العجز 

في املوازنة.

مـــرارا  احلكومـــة  املســـتثمرون،  وطالـــب 
بتخفيف الضرائب على شركاتهم بشكل سريع 
خشية تعرض أعمالهم للركود وحتى يكون لهم 

حافز من أجل الرفع من نسق أنشطتهم.
وتظهر الوثيقة أنه ســـيتم خفض الضرائب 
في قطاعات الصناعات املعملية والتكنولوجية 
والكهربائيـــة وامليكانيكية  وصناعة النســـيج 
واألدوية مـــن 25 باملئة إلى 13.5 باملئة، ســـعيا 
لتخفيف الضغط على الشركات ودفع االستثمار 

وتوفير املزيد من فرص العمل.
وكانت ميزانية 2018 قد أقرت زيادة نســـب 
الضرائب على السيارات واملشروبات الكحولية 
واالتصـــاالت الهاتفيـــة واإلنترنـــت وأســـعار 
الفنـــادق وغيرهـــا، وزيـــادة ضريبـــة القيمـــة 
املضافـــة بواقـــع نقطة مئوية واحـــدة، وفرض 
ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنســـبة واحد 

باملئة على املوظفني والشركات.

كما زادت امليزانية احلالية الضرائب على 
أرباح البنوك في السوق احمللية إلى 40 باملئة 
من 35 باملئة، فضال عن الرسوم اجلمركية التي 
أقرتها لكبح انفالت الواردات التي كانت سببا 
كبيرا في تبخر ماليني الدوالرات من احتياطي 

البالد من العملة الصعبة.
اجلديـــدة،  امليزانيـــة  مشـــروع  وتضمـــن 
مقترحـــا بالتخفيـــض فـــي نســـبة األداء على 
القيمـــة املضافة املطبقة على خدمات اإلنترنت 
من 19 إلى 7 باملئة، وهو ما سيخول التخفيض 
آليا من أسعار االشتراكات ذات التدفق العالي.
وبحسب وكالة األنباء التونسية الرسمية، 
فإّن هـــذا اإلجراء يهدف إلـــى ضمان االندماج 
االجتماعـــي واحلـــّد من الفجـــوة الرقمية بني 
اجلهات وتأمني النفاذ إلـــى خدمات اإلنترنت 

بأقل كلفة.
واقترحـــت احلكومـــة فـــي امليزانية أيضا 
إعفاء املبالـــغ اخلاصة املوظفة على الرســـوم 
باملـــدارس االبتدائيـــة واإلعداديـــة واملعاهـــد 
الثانويـــة من األداء علـــى القيمة املضافة ومن 
اإلتاوة علـــى االتصاالت وذلك في إطار تطوير 

اخلدمات املدرسية.
ويشـــهد االقتصاد التونســـي اضطرابات 
منذ اإلطاحة بالرئيس األســـبق زين العابدين 
بـــن علي في 2011. وقد قفزت معدالت التضخم 
والبطالة إلى مســـتويات قياسية، مقارنة مبا 

كانت عليه في 2010.
وســـتزيد ميزانية تونس فـــي العام املقبل 
بنســـبة ثمانية باملئة إلى حوالـــي 40.8 مليار 
دينـــار (نحـــو 14.1 مليـــار دوالر). ولم يفســـر 
مشـــروع القانـــون كيف ســـتخفض احلكومة 

العجز مع عدم إقرار أي ضرائب جديدة.
ووفق وكالة رويترز، أشـــارت الوثيقة إلى 
أن تونـــس تســـعى لتحقيق منـــو اقتصادي 

بنسبة 3.1 باملئة مقارنة مع 2.6 باملئة متوقعة 
هـــذا العـــام و1.9 باملئـــة فـــي 2017. وتخطط 
احلكومـــة خلفـــض العجز من نحو خمســـة 
باملئة متوقعـــة هذا العام إلى 3.9 باملئة العام 

املقبل.
ويأتـــي الكشـــف عـــن هـــذه اإلجـــراءات 
اجلديـــدة في امليزانيـــة، بالتزامن مع إصدار 
صندوق النقد الدولي تقريره الشهري للوضع 
االقتصـــادي لتونس، حيث قـــال إن ”انتعاش 
االقتصاد التونسي مستمر ولكنه يسير ضمن 
بيئة صعبة رغم ارتفاع التوترات السياســـية 

واالجتماعية وارتفاع أسعار النفط“.
وأكد صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن اتباع 
السياســـات واإلصالحات ضـــروري حلماية 
االنتعاش املستمر وثبات االستقرار وذلك في 

ظل البيئة الصعبة محليا وإقليميا.
وأشـــار إلـــى أن اإلصالحات تشـــمل دعم 
الطاقـــة، والضوابط الصارمـــة في التوظيف 
واألجـــور في القطاع العـــام بهدف بلوغ كتلة 
األجـــور نســـبة 14 باملئة من النـــاجت احمللي 
اإلجمالـــي، وذلـــك إضافة إلى إصـــالح نظام 
التقاعد مع التشدد النقدي الحتواء التضخم 

الذي بلغ 7.4 الشهر املاضي.
ومـــع ارتفـــاع حجم األجور بشـــكل الفت، 
حيث قـــررت احلكومة اعتماد ثلـــث امليزانية 
اجلديدة لبنـــد أجور موظفـــي القطاع العام، 
بـــات الوضع أكثر صعوبـــة، فضال عن فقدان 
الدينار ألكثـــر من نصف قيمته خالل العامني 
األخيريـــن، األمـــر الذي انعكس علـــى القدرة 

الشرائية للمواطنني.
وتهدف احلكومة من برنامجها اإلصالحي 
القاســـي إلى تقليص معـــدل البطالة بنحو 3 

باملئة ليبلغ 12.4 باملئة بحلول عام 2020.
ويقول البعض إن تفاؤل احلكومة بشـــأن 
انتقـــال االقتصـــاد إلـــى املنطقـــة اآلمنة في 
غضون عامني أو ثالثة أمر شـــبه مســـتحيل، 

في ظل املؤشرات السلبية.
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{اســـتثمار موانئ دبي الجديد لتوســـعة مينـــاء بربرة له فوائد كبيرة لتطويـــر اقتصاد جمهورية 

أرض الصومال. نحن نفكر في أن نكون منافسين لموانئ المنطقة}.

موسى بيحي عبدي
رئيس أرض الصومال

{العالـــم بحاجة إلـــى تكاتف الجهود إلصالح النظـــام التجاري الحالي وليـــس تدميره. نحتاج إلى 

العمل معا من أجل تخفيف التوتر وحل النزاعات التجارية الراهنة}.

كريستني الغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

جمال الجالوي:

ميناء مبارك الكبير سيزيد 

حصيلة الجمارك بنحو 330 

مليون دوالر سنويا

تونس تمتنع عن فرض ضرائب جديدة في ميزانية 2019

مليار دوالر إيرادات 

الجمارك المتوقعة بحلول 

عام 2030 بزيادة نسبتها 

141 بالمئة

2.62

إصالحات تحفز مناخ األعمال

الكويت تطمح لعودة دورها كمنفذ تجاري للعراق
[ ثورة تطوير الموانئ الكويتية تعد بمضاعفة إيرادات الجمارك  [ خطط طويلة األجل لتعزيز دور الخدمات اللوجستية في االقتصاد

[ تخفيف الضرائب على عدة قطاعات بواقع 11.5 بالمئة  [ الحكومة في مهمة صعبة لمعالجة اختالل التوازنات المالية

جسر إلى السوق العراقية

أكــــــدت تصريحات مدير اجلمارك الكويتية على حجم رهان الكويت على إحداث ثورة في 
نشــــــاط املوانئ. ويرى محللون أن اخلطط الطموحــــــة مليناء مبارك الكبير واملوانئ األخرى 
تشير إلى أن الكويت تسعى الستعادة دورها في الثمانينات كمنفذ بحري رئيسي للتجارة 

العراقية.

الصناعات املعملية
الصناعات التكنولوجية
الصناعات الكهربائية
الصناعات امليكانيكية

صناعة النسيج
صناعة األدوية

قطاعات شملها خفض الضرائب:

◄

◄
◄

◄
◄
◄

صندوق النقد الدولي:

تنفيذ اإلصالحات الهيكلية 

أمر ضروري لضمان إنعاش 

االقتصاد التونسي

ــــــة تونس 2019 أن احلكومة ســــــتخفف ســــــقف الضرائب  كشــــــفت وثيقة ملشــــــروع ميزاني
ــــــب جديدة على  املفروضــــــة على الشــــــركات في بعض القطاعــــــات، ولن تفرض أي ضرائ
األفراد واملؤسســــــات العام املقبل، رغم حاجتها لتعبئة موارد مالية إضافية لتغطية العجز 

وتوفير السيولة لتسيير شؤون الدولة.
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{ثـــروات ليبيا الكبيرة تجعلها قادرة على جذب الشـــركات العالميـــة ورؤوس األموال والخبرات 

األجنبية عند بدء عمليات إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع}.

الصديق الكبير
محافظ املصرف املركزي الليبي

{ســـعر صرف الدينـــار الليبي الـــذي جرى خفضه أمـــام الدوالر وبـــدأت بعض البنـــوك التجارية 

بتطبيقه، ليس ثابتا وسوف يتغير بناء على أوضاع الطلب في السوق}.

أحمد معيتيق
نائب رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني في ليبيا

ن - بثت إعادة فتح معبر جابر نصيب  } عــامّ
بـــني األردن وســـوريا حالـــة مـــن التفـــاؤل في 
األوســـاط االقتصادية والشـــعبية وخاصة في 
املناطق احلدودية القريبة من املعبر في البلدين 
بعد 3 ســـنوات من اإلغالق بسبب احلرب التي 

كانت دائرة على اجلانب السوري.
وبدأت حركة املسافرين عبر املعبر في وقت 
مبكـــر أمس في أعقاب إمتام الترتيبات بشـــكل 
مفاجئ لفتح احلدود رسميا بني اجلانبني، بعد 

ترّدد أردني بشأن كفاءة الترتيبات األمنية.
ونسبت وكالة رويترز لعماد الرياالت، مدير 
املعبر على اجلانب األردنـــي من احلدود، قوله 
إن ”معبـــر نصيب احلدودي ُفتح على الســـاعة 

الثامنة بالتوقيت احمللي“.
وأضـــاف ”نحن جاهـــزون جهوزيـــة تامة 
الســـتقبال املســـافرين وحركة نقـــل البضائع. 
نتوقـــع أن تكون حركة بطيئـــة اآلن في البداية 
لكـــن فـــي األيـــام القادمة ســـوف تنمـــو حركة 

املسافرين وتعود إلى حالتها الطبيعية“.
وقالـــت وكالـــة األنبـــاء األردنية الرســـمية 
(بتـــرا) إن املعبـــر شـــهد حركـــة متواضعة في 
الســـاعات األولى مـــن فتح احلـــدود من خالل 
مغـــادرة البعض من املســـتثمرين إلى اجلانب 
الســـوري، رغم تصريحات سابقة جاء فيها أنه 
لن يســـمح بعودة حركة املرور الطبيعية إال في 

موعد الحق.
ومتتـــد حالـــة التفـــاؤل إلـــى دول أخـــرى 
وخاصـــة لبنان الذي يأمل فـــي القطيعة البرية 
التـــي منعـــت صادراته مـــن العبور إلـــى أبرز 
أســـواقه في منطقة اخلليـــج، وأدت إلى ارتفاع 

تكاليف الشحن وتوقف الكثير من املشاريع.
ومبجـــرد فتـــح املعبر، تقدمت ســـيارة دفع 
رباعي ســـوداء اللون في اجتاه ســـوريا، وكان 

يقودها املستثمر الســـوري هشام فليون، الذي 
قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه ”سعيد جدا 

وشعوري ال يوصف“.
وأكـــد محمد هشـــام، املســـتثمر الســـوري 
الذي يعمـــل في األردن، أنه ”يوم عيد للشـــعب 
العربـــي كله. أحببت أن أســـجل اســـمي ألكون 
بني أول الناس الذيـــن يعبرون هذا املنفذ املهم 

واحلساس لكل الناس“.
ويكتسب معبر جابر نصيب اسمه من بلدة 
جابر على اجلانـــب األردني وبلدة نصيب على 

اجلانب السوري.
وكان مركـــز حدود جابر األردني يضم نحو 
172 مكتبا لتخليص البضائع ويعمل فيه قرابة 
600 موظـــف، ومتر عبره نحو 5 آالف شـــاحنة 
يوميا قبل احلرب في ســـوريا التي اندلعت في 

عام 2011.
وتراجعت حركة التبادل التجاري تدريجيا 
بني اجلارين إلى مســـتويات قياسية إلى حدود 
التوقـــف النهائي بعد أن كانـــت تصل إلى 615 

مليون دوالر سنويا في عام 2010.
وكان األردن قبل احلرب يصّدر عبر احلدود 
مع ســـوريا بضائـــع محلية الصنـــع إلى تركيا 
ولبنـــان وأوروبا ويســـتورد بضائع ســـورية 
مـــن تلك الدول، فضال عن حركة الســـياحة بني 

البلدين.
الرمثـــا  جتـــارة  غرفـــة  رئيـــس  ويقـــول 
عبدالســـالم ذيابـــات إن ”التبـــادل التجاري، 
وحركة الســـفر والبضائع بـــني البلدين كانت 
ممتازة حتـــى عام 2011 وكانت حتقق إيرادات 

مبئات املاليني للدولة األردنية سنويا“.
وأوضح أن أكثر مـــن 4 آالف محل جتاري 
فـــي الرمثـــا كانـــت تعتمـــد علـــى البضاعـــة 

السورية، إضافة إلى ألفي سيارة نقل صغيرة 
تنتقل إلى ســـوريا يوميـــا وتعيش من ورائها 

أكثر من ألفي أسرة.
الســـورية  ”الدولـــة  اســـتعادة  أن  وأكـــد 
الســـيطرة علـــى احلـــدود واملعابر ســـتحرك 
اقتصاديا الرمثا بشـــكل خاص، وســـتنتعش 

األردن بشكل عام“.
وذكرت وكالة األنباء السورية الرسمية أن 
ترتيبات فتح املعبر اكتملت. وتأمل دمشق في 
إعادة تفعيل هذا املمر االستراتيجي وتنشيط 
احلركـــة التجاريـــة مـــع األردن ودول اخلليج 

لتحقيق مردودات اقتصادية.
وقال عبدالله، وهو طالب جامعي ســـوري 
في العشـــرينات من العمر يـــدرس في األردن، 

لوكالـــة الصحافة الفرنســـية، إنـــه ”متحمس 
جدا. أنا هنا منذ الساعة الثالثة فجرا ورغبت 

في أن أدخل بلدي أول الناس“.
وقـــال نقيب أصحاب الشـــاحنات األردنية 
محمـــد خير الداوود، إن ”فتح املعبر يبشـــرنا 
باخلير، فهناك 5 آالف شـــاحنة جاهزة للعبور 

في حال الطلب منها التحميل والدخول“.
وأوضح أن ”البداية ســـتكون مجرد عملية 
تبـــادل للبضائـــع بـــني الشـــاحنات األردنية 
والشـــاحنات الســـورية فـــي املنطقـــة احلرة 
املشـــتركة خوفا من تعرض الشاحنات لألذى 

من املجموعات اإلرهابية“.
وتشير التقديرات إلى أن األردن يسيضيف 
حوالي 650 ألف الجئ ســـوري مســـجلني لدى 

األمم املتحدة، فيما تظهـــر تقديرات احلكومة 
األردنية أن عدد الذيـــن جلأوا إلى البالد يبلغ 
نحو 1.3 مليون منذ اندالع النزاع السوري قبل 

سبع سنوات.
وفاقم إغالق احلدود مع سوريا بعد إغالق 
احلدود مـــع العراق لفترة طويلة، الشـــريكني 
التجاريني األهم بالنســـبة لألردن، من صعوبة 

وضعه االقتصادي.
وتأتي خطوة فتح معبر جابر نصيب فيما 
دخلت دمشـــق في مفاوضات مـــع بغداد لفتح 
معبـــر البوكمال ”فـــي أقرب وقـــت“. ويرتبط 
البلـــدان بثالثة معابر أبرزهـــا البوكمال وهو 
الوحيد، الذي يســـيطر عليه النظام الســـوري 

حاليا.

}  مســقط - أكـــدت بيانات حديثة نشـــرتها 
املجموعـــة العمانيـــة العاملية للوجيســـتيات 
”أســـياد“ أن موانئ السلطنة الرئيسية حققت 
خالل األشـــهر الســـبعة األولى من هذا العام 
منوا في أدائها بنســـبة تزيد علـــى 20 باملئة 

مبقارنة سنوية.
ويرى محللـــون أن هـــذا االنتعاش يفتح 
آفاقـــا جديـــدة للنمـــو االقتصـــادي للدولـــة 
اخلليجية، التـــي دخلت قبل فترة في برنامج 

متكامل إلصالح االقتصاد.
ونقلـــت وكالة األنباء العمانية الرســـمية 
عـــن املجموعـــة قولها في تقريرهـــا، إن ”هذا 
الرقم يعتبر مؤشـــرا كبيرا على النمو املطرد 
واملتواصل للموانـــئ العمانية، والذي يفوق 
معدالت منو األسواق العاملية التي ال تتجاوز 

3.1 باملئة عامليا“.
مناولـــة  حركـــة  أن  البيانـــات  وتظهـــر 
احلاويـــات الـــواردة مليناء صحـــار ارتفعت 
بنســـبة 20 باملئـــة والصادرة منه بنســـبة 26 
باملئة، أما بالنســـبة ملينـــاء صاللة فقد ارتفع 
حجـــم احلاويات الـــواردة عبره بنســـبة 24 

باملئة، والصادرة بنسبة 22 باملئة.
وشـــهد ميناء صاللة زيادة بنحو 2 باملئة 
في حركـــة إعادة الشـــحن وذلـــك رغم توقف 
احلركـــة التجارية فـــي امليناء ملـــدة 10 أيام، 
بســـبب األضرار الناجتة عن األنواء املناخية 
”إعصـــار ميكونو“ في أواخـــر مايو املاضي، 

وقـــد مت التعافي بعد وقت وجيز من األضرار 
والعودة إلى العمل بكامل الكفاءة.

أنشـــطة  جلميـــع  املناولـــة  حجـــم  وكان 
احلاويات في مينـــاء صاللة قبل هذه األنواء 
املناخية، قد ارتفع بنحو عشرة باملئة، وعاود 
امليناء حتقيق النمو بعد اإلعصار بنســـبة 6 
باملئة بدءا من يوليو املاضي، مقارنة بالفترة 

التي سبقت األنواء املناخية.
وقـــال أحمد بـــن محمد الفطيســـي، وزير 
واالتصـــاالت ورئيس مجلـــس إدارة  النقـــل 
مجموعة أســـياد، إن ”النتائـــج هي حصيلة 
جهـــود احلكومـــة فـــي الدفع بعجلـــة تنويع 
االقتصـــاد، والذي تقـــوم املوانئ بـــدور مهم 
في حتقيقه عبر االســـتراتيجية اللوجيستية 

.“2040
ُعمـــان  مركـــز  إنشـــاء  أن  إلـــى  وأشـــار 
للوجيســـتيات جـــاء ليتولـــى مهمـــة تنفيذ 
االستراتيجية، تبع ذلك تأسيس أسياد، التي 

ضمت حتت مظلتها املركز واملوانئ واألصول 
اللوجيستية لتنسيق وتكامل اجلهود.

ووفقـــا لتقرير املجموعة، شـــهدت موانئ 
الســـلطنة منوا متزايدا فـــي ربطها باملوانئ 
العامليـــة، ومتثـــل ذلك في منو حركة الســـفن 
امللحـــوظ بنســـبة 30 باملئـــة فـــي عدد ســـفن 
احلاويات، ومنو بنســـبة 14 باملئة في ســـفن 
البضائـــع العامة، أما نســـبة النمو في حركة 

سفن املواد السائلة فبلغت 28 باملئة.
وقـــال عبدالرحمـــن بن ســـالم احلامتي، 
الرئيس التنفيذي ألســـياد، إن ”املوانئ تشكل 
جزءا أساسيا في سلسلة اإلمداد اللوجيستي 

املتكامل التي تتميز بها السلطنة“.
وأوضح أنه مت عبر موانئ البالد استيراد 
نحـــو 68.5 باملئة من إجمالـــي البضائع ومت 
تصدير نحو 73.5 باملئة من إجمالي الصادرات 
غيـــر النفطية مع نهاية يونيـــو املاضي، مما 

جعلها عصب التجارة في البالد.
وتعمل أســـياد علـــى عدد مـــن املبادرات 
الهادفة لتوســـعة الطاقة االستيعابية ملوانئ 
البـــالد ووضع خطة متكاملة إلنشـــاء خطوط 
مالحية عن طريق شـــركة النقل البحري لربط 

املوانئ بنظيراتها العاملية.
وال تقف اخلطط عنـــد ذلك فقط، إذ تعكف 
املجموعـــة العمانيـــة على أمتتـــة العمليات 
التشغيلية وبناء جيل من الكفاءات العمانية 
القادرة على النهوض بالقطاع اللوجيســـتي 
لرفع مستوى خدمات املجموعة للمستثمرين 

وللمجتمع التجاري.
ويعد تســـهيل حركة التجارة أساســـا في 
تعزيـــز كفاءة املنظومة اللوجيســـتية، ويقوم 
مركـــز ُعمان للوجيســـتيات باإلشـــراف على 
تنفيذ املبادرات بالتعاون الوثيق مع الشركاء 
االســـتراتيجيني فـــي اإلدارة العامة للجمارك 

واجلهات احلكومية والقطاع اخلاص.
وبدأت مسقط في يوليو العام املاضي، في 
إطالق البرنامج التجريبي للتخليص املسبق 
للبضائـــع بهدف رصد وإزالـــة كافة العوائق 
الفنية ووضع حلول للتغلب عليها وتشـــجيع 

القطاع اخلاص للدخول في هذا املضمار.

}  الريــاض – طمـــأن وزير الطاقة الســـعودي 
خالد الفالح، املجتمع الدولي بالتزام بالده في 
تعزيز اســـتقرار أســـواق النفط العاملية. وأكد 
أنه لوال السعودية لوصل سعر النفط إلى 120 

دوالرا للبرميل.
وقـــال إن الســـعودية، أكبر مصـــدر للنفط 
في العالـــم ”قادرة على امتصاص أي صدمات 
في إمدادات النفـــط الدولية… نطمئن املجتمع 

الدولي بأننا شركاء في أسواق النفط“.
وأوضح الفالح في مقابلة مع قناة العربية 
أن ”أســـواق النفط متوازنة، ومن املأمول منو 
مشيرا  الطلب بوتيرة صحية في العام املقبل“ 
إلـــى أنه قد يحـــدث تعطل آخـــر مفاجئ وغير 

مسبوق في اإلمدادات.
مـــع  ســـتعمل  بـــالده  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
املســـتهلكني واملنتجني ”لنصبـــح بنكا مركزيا 
وأن الســـعودية ”ستمتص الصدمات  للطاقة“ 

الناجتة عن أي تعطيالت في املستقبل“.
وقـــال إنه لوال جهود الرياض فإن ”ســـعر 
النفط كان سيعود للمستويات التي كان عليها 
قبل 5 ســـنوات، حني كان يتجـــاوز 120 دوالرا 

للبرميل“.
وكشف أن السعودية تتوقع زيادة إنتاجها 
النفطي في الشهر املقبل من 10.7 مليون برميل 
يوميا فـــي الوقت احلالـــي، مؤكـــدا التزامها 

بتلبية الطلب املتنامي على النفط.
وأضـــاف الفالح خالل مؤمتر آي.أتش.أس 
ســـيرا، أن عوامل كثيرة قد تؤثر على أســـعار 
النفط العاملية لكن الســـعودية وكبار املنتجني 
اآلخرين ســـيواصلون العمل مـــن أجل حماية 

السوق من صدمات األسعار.
اســـتثمرت  الســـعودية  أن  إلـــى  وأشـــار 
”عشـــرات املليارات من الـــدوالرات لبناء طاقة 
فائضة بـــني مليونـــي وثالثة ماليـــني برميل 
يوميـــا على مر الســـنني. ويعـــادل ذلك الطاقة 
اإلنتاجيـــة ملنتجـــني كبـــار“. وقـــال الفالح إن 
الســـعودية تســـتطيع إنتاج 12 مليون برميل 

يوميا.

وتزايد قلق األســـواق من نقص املعروض 
أمس بعـــد أن أظهـــرت بيانات شـــحن فقدان 
إيـــران لنحو نصـــف صادراتهـــا النفطية قبل 

أسابيع من تقييدها بالعقوبات األميركية.
وأشـــارت بيانـــات رفينيتيـــف أيكون إلى 
أن إيـــران صـــدرت 1.33 مليـــون برميل يوميا 
منذ بداية أكتوبـــر اجلاري إلى الهند والصني 
وتركيـــا. ولـــم تظهـــر أي ســـفن تنقـــل النفط 

اإليراني إلى أوروبا.
كمـــا أظهرت بيانـــات مـــن إدارة اجلمارك 
في كوريا اجلنوبية أن البالد لم تســـتورد أي 
كميات من النفط اإليراني في ســـبتمبر، وذلك 

للمرة األولى منذ 6 سنوات.
في هـــذه األثناء قـــال املبعـــوث األميركي 
اخلـــاص بامللـــف اإليراني بريـــان هوك أمس 
إن الواليـــات املتحدة ما زالت تســـتهدف وقف 
صادرات النفط اإليرانـــي متاما وال تتوقع أن 
يكون إلعادة فـــرض العقوبات على طهران في 
الرابع من نوفمبر أي أثر ســـلبي على السوق 

ألنها تتلقى إمدادات جيدة ومتوازنة.
وأضاف أن نشـــاط الصواريخ الباليستية 
اإليرانـــي يجب ردعه وأن اجلهـــود األوروبية 
إلنشاء آلية خاصة للتجارة مع طهران لن جتد 
طلبـــا عليهـــا ألن أكثر من 100 شـــركة أجنبية 

أعلنت عزمها االنسحاب من إيران.
وجتـــري ســـول محادثـــات مع واشـــنطن 
للحصـــول على إعفاء بشـــأن اســـتيراد النفط 
اإليرانـــي، كما تأمل الهند واليابان باحلصول 
على إعفاءات مماثلة، لكن محللني يستبعدون 

ذلك في ضوء التصريحات األميركية.
ويقول محللون إن شركات النفط والصني 
والهند هي آخر مالذ لصادرات النفط اإليرانية 
بعـــد دخـــول املرحلـــة الثانية مـــن العقوبات 

األميركية حيز التنفيذ.
لكنهم يشـــيرون إلـــى أن تداخـــل مصالح 
تلك الشـــركات الكبيرة مع الواليـــات املتحدة 
قد يدفعها للتخلي عـــن النفط اإليراني، مثلما 

فعلت شركة سينوبك الصينية احلكومية.

سوريا تعود معبرا تجاريا للعراق واألردن ولبنان

السعودية تطفئ مخاوفموانئ عمان تفتح آفاقا جديدة للنمو االقتصادي

أسواق النفط العالمية

[ عمان تطمح لتعزيز التجارة والسياحة بعد فتح معبر جابر نصيب  [ المنتجات اللبنانية تتطلع للعودة برا إلى األسواق العربية

 إعادة فتح األبواب المغلقة

منافذ استراتيجية للنمو االقتصادي

بدأت ســــــوريا طريق العودة كمعبر جتاري لألردن وسوريا ولبنان بعد افتتاح معبر جابر 
نصيب مع األردن ودخول دمشــــــق في مفاوضات مع بغداد إلعادة فتح املعابر احلدودية 
فــــــي وقت يأمل لبنان بأن يســــــمح ذلك بفــــــك احلصار البري عن صادراته إلى أســــــواقه 

التقليدية وخاصة في دول اخلليج.
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الواليات المتحدة ما زالت 

تستهدف وقف صادرات 

النفط اإليراني بالكامل

أحمد بن محمد الفطيسي:

النتائج هي حصيلة جهود 

الحكومة في الدفع بعجلة 

تنويع االقتصاد

محمد خير الداوود:

فتح المعبر يبشرنا بالخير، 

فهناك 5 آالف شاحنة 

جاهزة للعبور نحو سوريا

مليون دوالر، حجم التبادل 

التجاري بين األردن وسوريا 

في 2010، وفق بيانات 

رسمية قبل أن يتراجع
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بمقارنة سنوية

خالد الفالح:

لوال جهود السعودية لكان 

سعر النفط قد عاد إلى 

120 دوالرا للبرميل



أمين بن مسعود

والترحـــال  السياســـي  االنتقـــال  يضعنـــا   {
الحزبي الذي قام به حزب التيار الوطني الحّر 
فـــي تونس، مـــن كتلة االئتالف التـــي اختارت 
دعم حكومة يوسف الشـــاهد وتأييد خياراتها 
إلـــى االنصهار التـــام مع حزب نـــداء تونس، 
صلـــب فرضيـــة تفســـيرية واحـــدة مفادها أّن 
المشهد السياسي في تونس ما بعد 2011 هش 
ومضطرب ويســـوده ال فقط انعـــدام الثوابت 
والرؤى والمقاربـــات الكبرى، بل أيضا العجز 
عن رسم مســـار التحالفات قصيرة ومتوسطة 

المدى.
المفارقـــة أّن الحـــزب اختـــار االنتقال من 
ضفـــة إلى ضفة، ومن ســـفينة إلى أخرى، دون 
إجراء الحوار السياسي العميق الذي قد يفسر 
اختيار الشـــاهد في مرحلة أولـــى، واالنقالب 
عليـــه فـــي مرحلـــة ثانية، مـــا يفســـر حقيقة 
االرتجال والتخبط والعشوائية التي تقاد بها 

جملة من األحزاب.
مـــن الواضـــح أّن هنـــاك ”نقلـــة“ يعرفهـــا 
المشـــهد السياســـي التونســـي من السياحة 
الفرديـــة للنواب من حزب إلـــى آخر ومن كتلة 
إلى أخـــرى، وهو أمر كان راجعـــا إلى طبيعة 
المصالـــح الشـــخصية والمطامـــح والمطامع 
الذاتيـــة، إلى ”الســـياحة الجماعية“ من موقع 
إلـــى آخر وهو مـــا يتنزل في جـــزء منه صلب 
الغنائميـــة السياســـية، وفي جـــزء آخر ضمن 
الهوان الفكري والضعف االســـتراتيجي الذي 

بات ينخر الكثير من األحزاب السياسية.
فالنقلـــة الجماعيـــة إن صـــّح التعبير، هي 
تجســـيد لجملة من األسباب واالعتبارات التي 

ال بد من التوقف عندها مليا.
لعل أولها االصطفـــاف األعمى والتراتبية 
الكاملـــة التي تطبع عالقة ”الرجل المؤســـس“ 
والسياســـيين التابعين له،  النـــواب  بشـــبكة 
حيث يوجد والء شـــبه تام للرجـــل األول الذي
اجترح الحزب عبر شـــبكة مصالحه وأســـس 
التنظيـــم مـــن عـــدم، وهـــو تفكير يحيـــل إلى 
”عموديـــة“ و“عبوديـــة ناعمة“ للزعيـــم الملهم 

خلنا بأنه مقتصر على التنظيمات الدينية.
فأن يكون حزبا بمثل التســـويغات المدنية 
التـــي يقدمها عن نفســـه، ثم يكتنـــف في أدائه 
تبعيـــة ووالء ألعلى الهرم السياســـي، يضعنا 
صلب التشـــكيل الهجين لألحزاب السياسية ال 
فقط في مســـتوى الشكل والمضمون بل أيضا 
في مســـتوى العالقات بين الزعامة والقيادات 
السياسية المتقدمة دون تطرق إلى العالقة مع 

القواعد.
وقد يفســـر هـــذا المعطى، الطريقـــة التي 
تم على أساســـها اتخاذ القرار االســـتراتيجي 

باالندماج مع نـــداء تونس، وهي طريقة فردية 
وذاتيـــة تحيـــل الحـــزب إلى غنيمة سياســـية 
وملكية شـــخصية يفعل بهـــا الرئيس ما يريد 
ويشـــتهي دون محاســـبة أو مراقبة من طرف 

الهياكل.
التصـــور  انعـــدام  فهـــو  ثانيهـــا،  أّمـــا 
االستراتيجي لطبيعة المرحلة والتي تقتضي 
التحالفات  ارتســـامات  وجود تخطيط يضـــع 
الفاعليـــن  مـــع  والتباينـــات  والتقاطعـــات 

السياسيين.
فالسياســـة ليســـت فقـــط إدارة التحالـــف 
مـــع األصدقـــاء وإدارة االختالف مـــع الفرقاء، 
ولكنها أيضا فهم طبيعة التباينات مع الحلفاء 
واســـتجالء التقاطعات مـــع الفرقاء، وفي حال 
صـــار االندمـــاج فهذا يعنـــي عدم وجـــود أي 
تباينـــات أو اختالفات وهو ما ال تؤشـــر إليه 
المدونة السياســـية للحزب سواء في مستوى 
عالقته بوثيقة قرطـــاج 2، أو في مجال تقييمه 
ألداء نـــداء تونس ولالنشـــقاقات الكبرى التي 

ضربته.
أما ثالثها فهي انعـــدام المقاربات الكبرى 
لجزء كبير من األحزاب في تونس اليوم، والتي، 
أي األحزاب، استحالت إلى كيانات مستنسخة 
شبيهة ببعضها البعض في مستوى المشاريع 

والمقترحات وحّتى الخطاب السياسي.
ذلـــك أّن جـــزءا كبيـــرا من األحـــزاب باتت 
شبيهة بالدكاكين المفلسة التي تشتغل بالحّد 
األدنى المطلـــوب وال تفتح إال عنـــد المواعيد 

االنتخابية الكبرى.
فالعمـــل التوعوي والتأطيـــري والتفكيري 
والمدنـــي لمثـــل هـــذه األحزاب شـــبه معدوم، 
والنقاشـــات السياســـية والفكريـــة المطلوب 
فتحها للتعاطي مع الشـــأن العـــام والقرب من 
الجمهـــور وصناعة الرأي العام حيال القضايا 
الكبرى محليـــا وإقليميا ودوليـــا، باتت عملة 

نادرة لدى هذه األحزاب.
ولئـــن تذمر الرأي العـــام المحلي من كثرة 
الوجوه السياســـية وقلة البدائل، ولئن سجل 
جزء كبير من الشـــباب التونســـي اســـتقالته 
من العمل السياســـي عبر مقاطعة االنتخابات 
الرئاســـية فـــي 2014 والبلدية فـــي 2018، فألّن 
غالبيـــة األحـــزاب التونســـية تعيش ســـباتا 

سياسيا طويال واحتضارا غير معلن.
هكذا يصيـــر االنتقال السياســـي نتيجة 
عاديـــة لمقدمـــات الفجوة الفكريـــة والخواء 
التنظيمـــي وتمثـــل الحـــزب ضمـــن مقولـــة 
الشـــخصنة والتملك الفـــردي، وهي أمراض 
سياســـية خلنـــا أن الثورة تجاوزتهـــا إال أّن 
العلـــة أقوى من الترياق، ما يســـرع بضرورة 
إيجـــاد البدائـــل التـــي يســـتحقها الشـــباب 

وتستحقها تونس.

حكيم مرزوقي

} جميـــع الدراســـات والتقاريـــر تفيـــد بـــأن 
األيديولوجيـــا تتراجـــع لفائـــدة البراغماتيـــة 
السياســـية، وهذه الظاهـــرة العالمية ال تخص 
تونـــس وحدهـــا كديمقراطيـــة ناشـــئة بعد أن 
تخلصت من هيمنة الحزب الواحد، ومسرحية 
األحـــزاب الكرتونيـــة ذات الـــدور التزييني بل 

تعرفها أعتى الديمقراطيات وأعرقها.
وهذا التراجع األيديولوجي الذي يشـــهده 
العالـــم يهـــم األحزاب مثلمـــا يهم األفـــراد، ما 
يعني أن الحاجز المرعب الذي كان يحول دون 
الهجـــرة من فضاء سياســـي إلى آخـــر قد زال 

وانتفى مع سقوط جدار برلين.
ولعـــل خيـــر مثال علـــى نجـــاح ديناميكية 
التجـــدد والبحـــث عما هو أفضل وأنســـب هو 
الرئيس الفرنســـي الحالـــي إيمانويل ماكرون، 
للرئيـــس  ومستشـــارا  اشـــتراكيا  كان  الـــذي 

الفرنسي السابق االشتراكي فرنسوا أوالند.
ورغم تحوله إلى مستقل منذ 2009 فقد بقي 
يحن إلى اليســـار ويدافع عن يمين اليسار، كما 
أنه تحدث خالل مارس 2016 عن تأييده المطلق 
لترشـــيح أوالند لوالية ثانية، لكن لم يحل شهر 
أبريل الموالي حتى أعلن عن تأسيس حركة إلى 

األمام (أصبح اسمها الجمهورية إلى األمام).
وبفضل هذه الحركة أزاح ماكرون كل زعماء 
اليســـار من طريقه إلى قصـــر اإليليزيه وفرض 
عليهم الوقوف إلى صفه في الدورة الثانية ضد 
منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان فكان 
خير من يهرب من اليسار إلى اليمين (هناك من 
يضعه في يمين الوســـط) من أجل الرئاسة مع 
مراعاة ”الهدنة“ الحزبية، فقد كان مســـتقال ما 

بين 2009 و2016.
ومن يســـاري إلى يمين اليسار إلى مستقل 
إلـــى يميـــن الوســـط أو اليميـــن إلى رئاســـة 
الجمهوريـــة، يمكن أن نعتبـــر ماكرون نموذجا 

للسائح الحزبي الناجح.
وبالعـــودة إلـــى تونـــس التي تشـــهد فيها 
الســـياحة الحزبيـــة هـــذه األيام حركيـــة الفتة 
أســـالت الكثيـــر مـــن الحبـــر فـــي الصحافـــة 
المكتوبة، وضجت بها البالتوهات التلفزيونية 
فإن هذه الظاهرة مردها إلى حالة يمكن وصفها 
بالطبيعيـــة ـ إن لم نقل صحية ـ في بلد يتلمس 

طريقه نحو الديمقراطية والتعددية الحزبية.
ومـــن المراقبيـــن من يعـــّد الظاهـــرة حالة 
حزبّيـــة عرضّيـــة، ال تؤّثـــر في مســـار االنتقال 
الديمقراطي، وترجع أساًســـا إلى ضيق بعض 
النّواب من غلبة البيروقراطّية والّرأي الواحد، 
وغياب الشفافية والمؤّسسية في أحزابهم، ما 

يدفعهم إلى هجرها نحو أحزاب أخرى.
وال يمكن وصف كل سائح حزبي باالنتهازي 
فالمسألة تتعلق بقناعات فكرية تتغير وتتطور 

وتتفاعل مـــع مســـتجدات المرحلـــة. ولطالما 
خيبت أحـــزاب ظنون من التحقـــوا بها فليس 
بالضـــرورة أن يجـــد المرء ضالتـــه في الحزب 
الذي اختاره من المناســـبة األولـــى، والتاريخ 
الحديث يشهد على شـــخصيات فاعلة ومؤثرة 
في المسرح السياسي وقد جربت االنتقال بين 

أكثر من مؤسسة حزبية.
وقبـــل إدانـــة ظاهـــرة االرتحـــال الحزبي، 
والتذمر منها في المشهد السياسي التونسي، 
كان حريـــا على المرء أن يســـأل عن أســـبابها 
ويســـتقصي عللها، فهي رد فعـــل طبيعي على 
حـــاالت الشـــخصنة والتغـــول التـــي تصيـــب 
القيـــادات، باإلضافة إلى كونهـــا تمردا وإدانة 
الفئوية  بالمصالـــح  المتعلقـــة  لالصطفافـــات 

الضيقة.
إذا كان للسياحة الحزبية من مناقب ومزايا 
فهـــي عدم الركـــون للجمـــود، رفـــض لإلقطاع 
السياسي وبحث عن دماء جديدة من شأنها أن 
تطور في األداء الحزبي. كما أن الجانب الحميد 
في االرتحال السياســـي يتمثل في كسر جانب 
الخـــوف والتقديس لبعض القيـــادات الحزبية 
الشبيهة بالمستحثات والمورثة للزعامات كما 
هو الحال لدى أحزاب يســـارية وقومية عربية 
كبعض األحزاب اللبنانية والحزب الشـــيوعي 

وحزب البعث في سوريا على سبيل المثال.
االرتحـــال  لظاهـــرة  األخالقـــي  التقييـــم 
السياسي، هو نفسه يجانب المعطى األخالقي 
حين يحاكم المنشـــق عن حزبه ويعتبره كائنا 
انتهازيا دون أن يسّبق حسن النوايا ويلتمس 
األعـــذار متســـائال عن ســـبب هـــذا التغير في 
الرأي. إنها ســـنة التغيير والتطوير والتماس 
البركة في الحركة، فوحدهم الحمقى واألغبياء 
ال يغيرون من أفكارهـــم، ويظلون مصرين على 
اختيارهـــم األول، وكأنه مقـــدس، دون مراعاة 
لمبدأ التجدد. لنكن أصحاب تفكير إيجابي بدل 
تمثل ذهنية التشكيك والتخوين، فالنواب الذين 
انتقلوا من كتل برلمانية إلى أخرى ال يمكن أن 
في نظر ناخبيهم  خونة“  يكونوا بالضـــرورة “ 
بل لمـــاذا ال نعتبرهم أوفياء لهـــؤالء الناخبين 

الذين فوضوهم البحث عن مصالحهم؟
مســـألة أخـــرى ينبغـــي التنبه إليهـــا: ألم 
يالحظ جميع المراقبين بأن حالة االنشـــقاق لم 
تصب جماعة اإلخوان في البرلمان التونســـي؟ 
الجـــواب هـــو أن التنظيـــم الهرمـــي للجماعة 
ومـــا يرافقـــه من طقوس االنتســـاب والقســـم، 
يجعـــل العضو لديهم أشـــبه بأفـــراد المحافل 
والعصابـــات الخطـــرة التي تحتكـــم إلى فكرة 

الوالء المطلق أو االغتيال.
خالصـــة القول إن االنشـــقاق واالنتقال من 
كتلـــة حزبية نحو أخرى حالـــة صحية ال غبار 
عليها، وتظل أحسن من تلك الوالءات الغامضة 

والمرعبة.

ظاهرة عرضية وقد تكون صحية فجوة فكرية وخواء تنظيمي

السياحة الحزبية في تونس.. أصوات الناخبني أسهم في سوق املضاربات 
أضداد

ا على نحٍو 
ّ

اب من حزب إلى آخر بشـــروط معلومة دســـتوري
ّ
{ال بـــد مـــن معالجة ظاهرة انتقال النو

يضمن توازن المشهد الحزبي ، وسيرورة التجربة الديمقراطية}.

أنور اجلمعاوي
أستاذ وباحث جامعي تونسي

{مجلس النواب  أصبح جزءا أساسيا من األزمة التي تعيشها البالد، وهذه األزمة ستتواصل بعد 

انتخابات 2019 إذا لم تمنع السياحة الحزبية ويتغير القانون االنتخابي}.

فوزي اللومي
قيادي بحزب نداء تونس

[ كتل تتغير تحت قبة البرلمان وصدمة منتخبيها  [ حالة عرضية تفرضها مرحلة االنتقال الديمقراطي أم آفة تهدد الحياة السياسية

فبحيث إن الدوائر تدور على أصحابها

السائح الحزبي الفرنسي تحت قبة السياح البرلمانيين التونسيين

ظاهرة السياحة الحزبية 

سببها حالة يمكن وصفها 

بالطبيعية ـ إن لم نقل صحيةـ 

في بلد يتلمس طريقه 

نحو االنتقال الديمقراطي 

والتعددية الحزبية

املشهد السياسي في تونس 

هش ويسوده ال فقط انعدام 

الثوابت والرؤى واملقاربات 

الكبرى، بل أيضا العجز عن 

رسم مسار التحالفات قصيرة 

ومتوسطة املدى

} ظاهــــرة ما بــــات يعرف في تونس بـ“الســــياحة الحزبّية“ تتمّثل أساســــا في 
انتقال نّواب من كتلة حزبّيــــة إلى أخرى تحت قّبة البرلمان، وتنّكرهم ألحزابهم 
األصلّيــــة التي نشــــأوا فــــي محاضنهــــا وتبّنــــوا برامجها، ورفعوا شــــعاراتها 
وترّشحوا باسمها إلى مجلس النّواب. وتثير الظاهرة قلق طيٍف من التونسيين 
واهتمامهم في آن معا، وتباين الشــــارع التونســــي في تقويم ظاهرة الســــياحة 
الحزبّيــــة بين من يراها حالة عرضية وطبيعية في ظل ديمقراطية ناشــــئة وبين 
مــــن ينظر إليها كتهديــــد يمكن أن يعصف بالحياة السياســــية ويفقد الجماهير 

والقواعد ثقتها بأحزابها.
وفــــي هذا الصــــدد، أعلن حزب االتحاد الوطني الحر فــــي تونس، يوم األحد 
الماضي، عن اندماجه مع حزب حركة نداء تونس الذي يقود االئتالف الحكومي، 
فــــي خطوة قد تخفف الضغوط على النداء الذي يواجه موجة اســــتقاالت وأزمة 

داخلية.
كمــــا أعلــــن الحزب في بيان لــــه، عقب اجتمــــاع مكتبه السياســــي، عن قرار 
اندماجه في حزب حركة نداء تونس مع تفويض رئيس الحزب ســــليم الرياحي 

اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية إلتمام عملية االندماج.
ودعــــا الحــــزب الممثل بـ12 نائبا فــــي البرلمان، إلى تغيير شــــامل للحكومة 
الحالية بما في ذلك رئيسها يوسف الشاهد، وهو نفس مطلب حركة نداء تونس.
وكان االتحاد الوطني الحر شــــريكا في االئتــــالف الحكومي بعد انتخابات، 
2014 لكنه انســــحب منه في 2016 وسيســــمح اندماجه مع نــــداء تونس بتعزيز 

الكتلة البرلمانية لألخير بعد موجة استقاالت بسبب أزمة داخلية.

وفقـــد نداء تونس نصف مقاعده التي فاز بها في 2014 ليخســـر بذلك موقعه 
األول فـــي البرلمان. وتعمقت أزمة الحزب بســـبب خالفات مـــع رئيس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد، حيث جّمد عضويته وطالب بإقالة حكومته بدعوى فشلها في 

حل األزمة االقتصادية.
لكـــن الشـــاهد يلقى دعما مـــن كتلة جديدة فـــي البرلمان تتكون أساســـا من 

مستقيلين من النداء ونواب من تيارات سياسية قريبة منه.
وقـــال رئيـــس االتحاد الوطني الحـــر، الملياردير ســـليم الرياحي، إن خروج 
بعض النواب من أحزاب وتكوينها لتكتالت برلمانية جديدة هو بمثابة ”االنقالب 

الناعم“، مشيرا إلى أن حزبه لن يكون شريكا في ذلك.
ويذكر أن االرتحال السياســـي انتشـــر في تونس ما بعـــد 2011، وقد تختلف 
ظاهرة ما يعرف بـ“الســـياحة الحزبية“ أي انتقال األشـــخاص من حزب إلى آخر 
في بعض األحيان في الرؤى والمرجعية والمشاريع السياسية، علما أن القانون 
التونســـي ال يمنع انتقال األشـــخاص من حزب إلى آخر. وفـــي الفترة األخيرة، 
تعددت اســـتقاالت النواب من كتل في البرلمان وانضمامهم إلى كتل أخرى، مما 

أدى إلى إضعاف كتل وظهور كتل جديدة.
وفي وقت ســـابق، أدى قبول نداء تونس بضم نواب منشـــقين عن كتلة حزب 

االتحاد الوطني الحر في البرلمان، إلى أزمة سياسية بين الحزبين.
كما أدت االستقالة األخيرة لثمانية نواب من النداء والتحاقهم بكتلة االئتالف 
الوطنـــي، إلى المزيـــد من توتير العالقة بين رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 

والمدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي.

وإن يفسر المحللون ظاهرة ”السياحة الحزبية“ بمرحلة االنتقال الديمقراطي 
التي تعيشـــها البالد بعد الثـــورة وكثرة األحزاب السياســـية وعدم قدرتها على 
التنظـــم والتهيـــكل، فإنهم يعتبرون كذلـــك أن هذه الظاهرة من شـــأنها أن تلقي 

بظاللها على الكتل البرلمانية وبالتالي على االستقرار في البالد.
االستقاالت المتكررة والمستمرة أدت إلى إعادة تشكيل الكتل داخل البرلمان 
التونسي بشـــكل جعل الخارطة الحزبية غير مستقّرة. هذا ما يعتبره الباحثون 
في العلوم السياســـية تهديدا لنظام الحكم والســـتقرار الدولة. إذ تشـــهد الكتل 
النيابية في البرلمان التونســـي كل مـــرة عملية إعادة تنظيم، في ظل تقلص عدد 
نواب بعض األحزاب السياســـية، وازدياد عدد ممثلـــي أحزاب أخرى. وقد يؤثر 

هذا الوضع على المصادقة على القوانين واالتفاق حولها.
ويعتبـــر الباحـــث في العلوم السياســـية علـــي بالنور، أن هنـــاك العديد من 
األســـباب التي أدت إلى تفشـــي ظاهرة الســـياحة الحزبية. ووفـــق الباحث فإن 
جميع األســـباب مردها ”سبب واحد هو غياب األخالق السياسية ألغلب ’النواب 

–السياح'“، وفق قوله.
وأكـــد الباحث أن غياب االلتـــزام األخالقي للنواب لما روجوا له في حمالتهم 

االنتخابية سبب تفشي الظاهرة في تونس.
وأشـــار بالنور إلى أن التنقل من كتلة نيابية إلى أخرى ومن حزب إلى آخر، 
ينطوي على عدم احترام إلرادة الناخب. وقال: ”الناخب يختار مرشـــحا مستقال 
فيتفاجـــأ بوجوده في حزب رفـــض منذ البداية التصويت لـــه، أو يعطي صوته 

لحزب بعينه ليجد صوته قد فاز به حزب مخالف“.
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} فـــي يوم 26 من شـــهر أغســـطس الماضي 
دخلت قوات تســـّمي نفســـها اللواء السابع- 
مشـــاة العاصمـــة الليبيـــة، وقامـــت بعملية 
عســـكرية ناجحـــة غّيـــرت خارطـــة الكتائب 
المســـلحة، التـــي تحّكمـــت طـــوال العامين 
الماضيين في مفاصل المؤسسات الرسمية. 
ومنـــذ تلـــك اللحظة، لـــم تفق الميليشـــيات 

المسلحة في طرابلس من الصدمة.
تحولـــت القـــوة المنظمـــة التـــي جاءت 
فجأة من ترهونـــة ودخلت طرابلس من جهة 
الجنوب، إلى رقم عســـكري كبير في المعادلة 
التي تتحّكم في الترتيبات األمنية للعاصمة، 
ولـــم تســـتطع أي مـــن القـــوى السياســـية 
والعسكرية أن تتجاوزها، كالعب أساسي في 
جميع المناقشـــات التي تجري حاليا لضبط 
األمـــن من قبل األمم المتحدة والقوى الفاعلة 

في األزمة الليبية.
مـــع كل الغمـــوض الـــذي ال يـــزال يحيط 
باللـــواء الســـابع، غير أن أحـــدا من الجهات 
الخارجية المنخرطة في األزمة لم يجرؤ على 
المطالبـــة بمواجهته منذ دخولـــه طرابلس، 
وكأن ظهـــوره كان مطلوبا فـــي هذا التوقيت 
لفـــك شـــفرة الميليشـــيات المســـلحة، التي 
تضّخمت بصورة بات من الصعوبة إخراجها 
أو حتى عدم االســـتجابة ألوامرها من جانب 

بعض المسؤولين.

أصيبت بعـــض الدوائر بصدمة قاســـية 
المعادلـــة  فـــي  الحاصـــل  التغييـــر  جـــراء 
الماضيـــة،  الفتـــرة  طـــوال  خبرتهـــا  التـــي 
وترّسخت فيها ســـلطة الميليشيات بموجب 
الخطـــة التي وضعهـــا المبعوث العســـكري 
األممـــي الســـابق باولـــو ســـييرا، وارتاحت 
لهـــا بعض الجهـــات، ألنها تحقـــق أهدافها، 
حتى لو جاء ذلك على حساب استمرار األزمة 

في ليبيا.
تحـــاول تلك الدوائر التي تآلفت وتأقلمت 
مع حكم الكتائب المسلحة البحث عن مخرج 
يضمن اســـتمرار حضورها إلى جوار اللواء 
السابع، ألن السماح بفرض هيمنته بمفرده، 
فـــي ظل غياب المعلومات الكافية عن هّويته، 
يمكن أن يفضي إلى خلل كبير في التوازنات 
التـــي خبرها فايز الســـراج رئيـــس حكومة 
الوفـــاق وداعموه، وتعتمد علـــى تحييد دور 
المؤسســـة العســـكرية النظاميـــة، وتهميش 

المؤسسة الشرطية الليبية.

تؤكـــد المعلومات المتوافـــرة من مصادر 
مختلفة، أن اللواء الســـابع يتكون من عناصر 
تنتمي إلى نظـــام العقيد الليبي الراحل معمر 
القذافـــي، خاصـــة التـــي عملت فـــي الحرس 
الجمهوري، لكنها انشقت عنه في أواخر أيامه، 
وشـــاركت في أحـــداث ثـــورة 11 فبراير 2011 
ضمن مـــا يعرف بـ“كتائب الثـــوار“، وخرجت 
من المشـــهد العـــام الحقا، وبهـــا عناصر من 
”الكانيات“، نســـبة إلى محمد الكاني وإخوته، 
وهو محسوب على السلفية المدخلية، وتردد 
اســـمه كقائد للقوة التي انطلقت من ترهونة، 
بجانب قوة محســـوبة علـــى الجماعة الليبية 

المقاتلة، ونشطاء من قوة ثوار فبراير.

الكانيات والعسكريون

ذاع وصـــف ”الكانيات“ مـــن جانب العديد 
مـــن المراقبين، لكن ســـعد الهمالي المتحدث 
باســـم اللـــواء الســـابع، رفض هـــذه النوعية 
مـــن التوصيفات وقال فـــي تصريحات خاصة 
لـ“العـــرب“ إنما هي ”محاولة للتشـــويه، وأي 
توصيـــف أو تنـــاول بهذا الشـــكل هو بغرض 

التصنيف إلحداث فتنة“.
ونفى وجود عناصر مـــن جماعة اإلخوان 
والجماعـــة الليبيـــة المقاتلة، واصفـــا اللواء 
الســـابع بأنه ”قوة عســـكرية نظامية مشـــكلة 
من الليبيين الذين ينتمون لمختلف المناطق، 
ويتبعـــون تراتبيـــة فـــي إطار مـــن االنضباط 
العســـكري، تبدأ من أعلى رتبـــة إلى أحدثها، 

منضوية تحت حكومة الوفاق الوطني“.
لم يكشـــف الهمالي عن هويـــة قائد اللواء 
السابع والذي ال يزال غامضا، وقال لـ“العرب“ 
هـــو ”ضابط في الجيش الليبـــي برتبة عميد، 
وال يدعم أي جهة سياســـية، بل يعمل بشـــكل 
عســـكري ضمن مؤسســـة منظمة، وأن عملية 
طرابلس ليســـت مشروعا خاصا وال عالقة لنا 
بالسياســـة وال نتبع أي مجموعة أو حزب أو 

توجه“.
وأشـــار الهمالي إلـــى أن اللواء الســـابع 
”قوة عســـكرية منشأة بقرار من حكومة الوفاق 
الوطنـــي رقم 13 لســـنة 2017 الصادر عن فايز 
السراج، وينص على تشـــكيل عدد من األلوية 
تتبع الحرس الرئاســـي، ومـــن ضمنها اللواء 

السابع بالمنطقة الوسطى الثانية“.
كان الســـراج أعلن عن حل اللواء الســـابع 
في أبريـــل الماضي، وعقب دخولـــه طرابلس 
وتأكيده على تبعيته لوزارة الدفاع في حكومة 
الوفاق لم يجد اعترافا رســـميا منها، بل وجد 
تعّمدا في تشويه صورته والتقليل من أهميته 

وتحريض جهات داخلية وخارجية ضده.
وحول ســـبب تنّصل الســـراج مـــن تبعية 
اللواء السابع لحكومة الوفاق، أسند الهمالى 
ذلـــك إلى ”ضغط الميليشـــيات المســـلحة في 
طرابلـــس عليـــه، وهذه ليســـت أول مرة تقوم 
هذه الجماعات بابتزاز المسؤولين في الدولة 

الليبية“.

حنكة سياسية

بدأ اللواء الســـابع عملية تطهير للعناصر 
غير العســـكرية فـــي صفوفـــه، وتقلصت اآلن 
بشـــكل كبيـــر، والتي لم تكن تتجاوز، حســـب 
نســـبة  وصـــف بعـــض المصـــادر لـ“العرب“ 
العشـــرة بالمئـــة، مـــن بيـــن حوالي خمســـة 
آالف عســـكري، وذلـــك عندما وجـــدت قيادته 
أن العناصر اإلســـالمية بداخلـــه تضعف ثقة 
المواطنين فيه، وتحجب عنه صفة االنضباط 

المعروفة عن العسكريين، وعدم انحيازهم 
ألي طرف ممن كّبدوا الشعب الليبي 

خســـائر باهظة، أدت للوصول 
إلـــى هذه المرحلـــة القاتمة 

مـــن االنفالت فـــي األزمة 
الليبية.

ظهـــرت حنكـــة 
اللـــواء  قيـــادة 

السياسية  السابع 
فـــي التعامـــل مع 
طرابلس  ســـكان 

والقوى الخارجية، 
فمع المواطنين جرى 

اســـتخدام خطاب جذاب 
وشـــعبوي مطمئـــن، حظي 

بقبول واســـع مـــن قبل 
طرابلس  جنوب  سكان 
غالبيتهـــم  وينحـــدر 
مـــن ترهونـــة، ومـــع 
المجتمـــع الدولي تم 

التعامل معـــه بمرونة 
واضحـــة ضربـــت فـــي 

حكومة  محـــاوالت  مقتـــل 
السراج التحريض عليه.

الســـراج  مســـاعي  فشـــلت 
ورفاقـــه فـــي حـــّض واشـــنطن على 

قيام القـــوات العســـكرية األميركية العاملة 
في أفريقيـــا والمعروفـــة بـ“أفريكوم“ بقصف 
أماكن تمركز اللواء الســـابع في طرابلس، بل 
أصبحـــت الواليات المتحدة مـــن الدول التي 
تميل إلى عدم الصدام معه، لتقليص أجنحة 
الميليشـــيات التي أساءت للكثير من القوى 
الدولية، ووضعـــت بعضها في خندق واحد 

معها.
وقامت إيطاليا التي ســـاهمت سياساتها 
الســـابقة في تضخيم نفوذ الميليشيات بفتح 
الطريق أمـــام اللواء الســـابع نحو طرابلس، 
وتمكنـــت مـــن التنســـيق مع واشـــنطن بعدم 
التصـــدي له، ألن حضوره في المشـــهد العام 
يقلب الحســـابات الفرنســـية رأسا على عقب، 
والتي تريد إجراء االنتخابات في 10 ديسمبر 
المقبل، وفقا لما أشـــارت إليه مبادرة باريس 
التـــي جمعت األطياف الرئيســـية فـــي األزمة 

الليبية في 29 مايو الماضي.
لم يتوقـــع الكثير من المتابعين أن يصبح 
اللـــواء الســـابع عامـــال صلبًا فـــي طرابلس، 
وتصـــوروا أنـــه لن يصمد طويـــال أمام تغول 
الميليشـــيات، لكنـــه أثبـــت أنه يملـــك خبرة 
مكنتـــه مـــن الســـيطرة على بعـــض المناطق 
بإمكانـــه  وكان  طرابلـــس،  فـــي  الحيويـــة 
المزيـــد من التقدم، لكنه آثر توصيل رســـائله 
العســـكرية والسياسية دون صدام مباشر مع 

قوى كبرى.
تشـــهد العالقة بين روما وباريس منافسة 
حـــادة فـــي ليبيا، حـــول أي مـــن العاصمتين 
تســـتطيع التحّكـــم فـــي مفاتيح الحـــل. وترد 
إيطاليا على مبادرة فرنســـا بمؤتمر تشـــرف 
عليـــه في صقلية يعقد يومـــي 12 و13 نوفمبر 
المقبل، وتحشـــد له دوليا ليكون النواة التي 
يستند عليها المجتمع لتسوية األزمة الليبية، 
ومرجـــح أن يصبـــح اللواء الســـابع أحد أهم 
العناصـــر الوازنة التي تظهر على المســـرح 

الدولي في صقلية.
اســـتطاع اللواء الســـابع أن يكسب خالل 
فتـــرة وجيزة أرضا سياســـية بالتـــوازي مع 
تقدمه العســـكري، ألنه تحـــول إلى حبل إنقاذ 
بالنســـبة للكثير مـــن األطراف التي ســـئمت 

تحّكم العصابـــات ولم تعـــرف كيف تتخلص 
منها، فقد فتح ظهـــوره أمال بإمكانية المضي 
قدما في خطط توحيد المؤسســـة العســـكرية 
التي تحـــاول بعض الجهـــات تعطيلها، ألنها 
تريـــد لألزمة أن تظل مفتوحة على احتماالتها 

الغامضة.

اللواء واملشير

ربطت بعـــض الجهات بين قيـــادة اللواء 
الســـابع والمشـــير خليفة حفتر قائد الجيش 
الوطني الليبي، على اعتبـــار أنهما ينحدران 
من مؤسســـة عسكرية واحدة تحاول استعادة 
الهـــدوء واألمـــن في البـــالد، وإنهـــاء مرحلة 

الميليشيات.
في هذا الســـياق هناك أحاديث متناقضة، 
فالبعـــض يشـــير إلى وجود حساســـيات بين 
الجانبيـــن، ألن حفتـــر أحـــد الضبـــاط الذين 
انشـــقوا مبكرا علـــى حكم القذافـــي ووالءاته 
غيـــر مضمونة لمن بقوا إلى جوار القذافي أو 
انشقوا عنه في أيام حكمه األخيرة، والبعض 
يقول إن حفتر يريد الســـيطرة على المؤسسة 
العســـكرية بمفرده، وتهميـــش دور القيادات 

األخرى.

الحاصـــل أنـــه ليســـت هنـــاك مصلحة من 
الصـــدام بيـــن الطرفين، وهو ما تفســـره حالة 
الصمـــت المتبادلـــة بينهمـــا، وعندمـــا تحدث 
حفتـــر عن معارك طرابلس مؤخرا لم يلمح بأي 
كلمة سلبية إلى اللواء السابع، الذي يميل إلى 
عدم الدخـــول في معارك جانبيـــة، ألن معركته 
الرئيســـية مـــع الميليشـــيات والجهـــات التي 
اختطفـــت مؤسســـات الدولة الرســـمية، وهو 

الخطاب ذاته الذي يتبناه الجيش الليبي.
معروف أن المشـــير خليفة حفتر ينحدر 
من مدينة أجدابيـــا، لكن له عالقات قوية 
بمدينـــة ترهونـــة التي خـــرج منها 
اللواء الســـابع، وأن ميليشـــيات 
الكانيـــات التـــي ســـاهمت فـــي 
تشكيله كان اسمها في البداية 
”األوفيـــاء“ وأنشـــأها حفتـــر 
نفســـه قبل أن يعاد تشـــكيلها 
لتكـــون نـــواة ضمـــن عناصر 
ثوبـــه  فـــي  الســـابع“  ”اللـــواء 
الجديد، وقبـــل أن يتحول حفتر 
إلى قيادة الجيش في شرق ليبيا.
مـــا يهـــّم حفتـــر أو اللـــواء 
عســـكرية  جهـــة  أي  أو  الســـابع 
نظامية ومنضبطة هو إعادة الحياة 
األطراف  وتنحية  للعاصمة،  الطبيعية 
التي لعبت دورا في تكريس مأســـاتها، 
ولم يبد هـــؤالء رغبة للمضـــي قدما في 
الصـــدام مع أي جهـــة، إال إذا كانت 
الســـتعادة  الوحيـــدة  الوســـيلة 
العافيـــة لمؤسســـات الدولـــة، 
وإنهاء عملية الســـيطرة عليها 
مـــن قبـــل الكتائب المســـلحة، 

وتحسين مستوى المعيشة.
الهمالي يؤكد لـ“العرب“ أن ”تردي 
الخدمـــات المقدمة إلـــى المواطن الليبي 
والفوضى األمنية واختطاف المؤسسات، 
من أهم األسباب التي جعلت اللواء السابع 
يتقدم لتحّمل مسؤوليته الوطنية“، رافضا 
بشـــكل قطعـــي التدخـــالت الخارجية في 
الشـــأن الليبي، ألنها تهدد سيادة الدولة. 
ويضيـــف أن اللـــواء الســـابع، تمكـــن 
خـــالل فترة قصيرة من كســـب تعاطف 
الشـــعب لتبنيه مطالبه، في ظل معاناته 
من بطـــش العصابات المســـلحة التي فرضت 
قبضتهـــا، بينمـــا نحـــن ”نضم نخبـــة متميزة 
مـــن الليبيين الذين يحملون أرقاما عســـكرية، 
ويعملون وفقا للقوانين العسكرية، وحان وقت 
التغيير والخالص من المظاهر الســـلبية التي 

تسببت فيها الميليشيات“.
قطاعـــات واســـعة فـــي طرابلـــس رّحبـــت 
بالمطالـــب التي رفعها اللواء الســـابع ودعمه 
لقيام دولة مؤسسات في البالد، وهو ما يوحي 
بوجود حاضنة وتأييد وقبول شعبي لعناصره 
في العاصمـــة. وحرص الهمالـــي على التأكيد 
علـــى أن تحرّكـــه ال يرمي إلـــى تحقيق أهداف 
سياسية، وأن اللواء السابع يمتلك ”هيراركية“ 
وضبـــط وربط وفـــق القوانين العســـكرية وال 
يعلـــق على األحداث ذات الطبيعة السياســـية، 
وحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي لهـــا ممثلوها في 
اجتماعات توحيد المؤسســـة العسكرية التي 
تجـــري فـــي القاهـــرة، وهـــي الجهـــة المعنية 

بالحديث عن األمر.
وأوضـــح أن الخطوات السياســـية متروكة 
لحكومـــة الوفـــاق، ودعاها إلـــى تفعيل أجهزة 
األمن النظامية التابعة لوزارة الداخلية، وعلى 
رأسها الشرطة وإعادة تنظيم الجيش وتكوين 
معســـكراته خـــارج المدن، وتقديـــم المجرمين 
للعدالـــة، ســـواء قـــادة الميليشـــيات أو الذين 

أساؤوا استخدام مناصبهم.
وانتقـــد الهمالي قيـــادة بعـــض العائالت 
الليبية للميليشيات المسلحة التي تسيطر على 
طرابلس، معربا عن أســـفه النتساب الكثير من 
الميليشـــيات بشكل رسمي إلى وزارة الداخلية 
في حكومة الوفاق، ورفض الشـــعب الليبي لها 

ومعرفته بحقيقتها وتركيبتها.
وتشـــير التطورات األخيرة إلـــى أن معركة 
طرابلس العســـكرية لم تنته بعد، والتفاهمات 
األمنيـــة المؤقتة التي جرت لوقف إطالق النار، 
يمكـــن أن تســـقط فـــي أي لحظة، مـــع إصرار 
الميليشـــيات علـــى عدم الخروج بســـهولة من 
المشـــهد، وفقدان المزايا التـــي حصلت عليها 

في الفترة الماضية.
على ضـــوء الطريقـــة التي ســـيتعامل بها 
اللواء الســـابع مع الكتائب المســـلحة، والدور 
الـــذي تـــراه األطـــراف الفاعلة ســـوف تتحّدد 
جوانـــب أخرى مـــن الصـــورة، لكـــن األهم أن 
المضي في توحيد المؤسســـة العســـكرية هو 
ما يرســـم الشـــكل النهائي لألمن في طرابلس 
وغيرها من المدن الليبية، وقتها سوف تتحدد 
بالضبط المكانة التي يمثلها اللواء الســـابع- 

مشاة.

لغز ليبي ال يزال يثير حيرة املؤيدين والرافضني
اللواء السابع

قوة شعبية عسكرية تقلب الطاولة على ميليشيات طرابلس

عناصر {الكانيات} التي يقال إنها تغلب علـى اللواء السابع تسمى هكذا نسبة إلى محمد الكاني وإخوته، وهو محسوب على السلفية املدخلية، وتردد اسمه كقائد للقوة التي انطلقت وجوه
من ترهونة، بجانب قوة محسوبة على الجماعة الليبية املقاتلة، ونشطاء من قوة ثوار فبراير.

الهمالي يؤكد أن اللواء السابع {قوة 
عسكرية منشأة بقرار من حكومة 

الوفاق الوطني رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧ 
الصادر عن فايز السراج، وينص على 

تشكيل عدد من األلوية تتبع الحرس 
الرئاسي، ومن ضمنها اللواء السابع 
بالمنطقة الوسطى الثانية}. لكن 
السراج كان قد أعلن عن حل اللواء 

السابع في أبريل الماضي

أحمد البصيلي

[ سعد الهمالي، المتحدث باسم اللواء السابع، يقول لـ“العرب“ في تصريحات خاصة إن قائد اللواء 
السابع ”ضابط في الجيش الليبي برتبة عميد وال يدعم أي جهة سياسية“.

[ المعلومـــات المتوافرة من مصادر مختلفة تؤكد أن اللواء الســـابع يتكون من عناصر تنتمي إلى 
نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، خاصة التي عملت في الحرس الجمهوري.

العسكريين، وعدم انحيازهم
ن كّبدوا الشعب الليبي
ظة، أدت للوصول
رحلـــة القاتمة
فـــي األزمة

حنكـــة 
اء
سية
ل مع
س 

جية، 
ن جرى 

طاب جذاب 
طمئـــن، حظي
ع مـــن قبل
طرابلس 
لبيتهـــم
ة، ومـــع 
ولي تم 
ه بمرونة

ربـــت فـــي 
حكومة والت 

ريض عليه.
الســـراج مســـاعي 

 حـــّض واشـــنطن على 
ج ر ي

 العســـكرية األميركية العاملة 
بقصف  والمعروفـــة بـ“أفريكوم“
للواء الســـابع في طرابلس، بل 
واليات المتحدة مـــن الدول التي 
 الصدام معه، لتقليص أجنحة 
 التي أساءت للكثير من القوى 
ضعـــت بعضها في خندق واحد 

طاليا التي ســـاهمت سياساتها 
تضخيم نفوذ الميليشيات بفتح 
 اللواء الســـابع نحو طرابلس، 
ن التنســـيق مع واشـــنطن بعدم 
ألن حضوره في المشـــهد العام 
بات الفرنســـية رأسا على عقب، 
ديسمبر  جراء االنتخابات في 10
لما أشـــارت إليه مبادرة باريس 
 األطياف الرئيســـية فـــي األزمة 

الماضي. تتخلصمايو كيف تعـــرف ولم العصابـــات تحّكم

الحاصـــل أنـــه ليســـت هنـــاك مصلحة من 
الصـــدام بيـــن الطرفين، وهو ما تفســـره حالة 
الصمـــت المتبادلـــة بينهمـــا، وعندمـــا تحدث 
حفتـــر عن معارك طرابلس مؤخرا لم يلمح بأي 
كلمة سلبية إلى اللواء السابع، الذي يميل إلى 
عدم الدخـــول في معارك جانبيـــة، ألن معركته 
الرئيســـية مـــع الميليشـــيات والجهـــات التي 
اختطفـــت مؤسســـات الدولة الرســـمية، وهو 

الخطاب ذاته الذي يتبناه الجيش الليبي.
معروف أن المشـــير خليفة حفتر ينحدر 
من مدينة أجدابيـــا، لكن له عالقات قوية 
بمدينـــة ترهونـــة التي خـــرج منها 
اللواء الســـابع، وأن ميليشـــيات 
الكانيـــات التـــي ســـاهمت فـــي
تشكيله كان اسمها في البداية 
”األوفيـــاء“ وأنشـــأها حفتـــر 
نفســـه قبل أن يعاد تشـــكيلها 
لتكـــون نـــواة ضمـــن عناصر 
ثوبـــه  فـــي  الســـابع“ ”اللـــواء 
الجديد، وقبـــل أن يتحول حفتر 
إلى قيادة الجيش في شرق ليبيا.
مـــا يهـــّم حفتـــر أو اللـــواء 
عســـكرية  جهـــة  أي  أو  الســـابع 
نظامية ومنضبطة هو إعادة الحياة 
األطراف  وتنحية  للعاصمة،  الطبيعية 
التي لعبت دورا في تكريس مأســـاتها، 
ولم يبد هـــؤالء رغبة للمضـــي قدما في 
الصـــدام مع أي جهـــة، إال إذا كانت 
الســـتعادة  الوحيـــدة  الوســـيلة 
العافيـــة لمؤسســـات الدولـــة، 
وإنهاء عملية الســـيطرة عليها 
مـــن قبـــل الكتائب المســـلحة، 

وتحسين مستوى المعيشة.
”تردي  أن الهمالي يؤكد لـ“العرب“
الخدمـــات المقدمة إلـــى المواطن الليبي 
والفوضى األمنية واختطاف المؤسسات، 
من أهم األسباب التي جعلت اللواء السابع 
يتقدم لتحّمل مسؤوليته الوطنية“، رافضا 
بشـــكل قطعـــي التدخـــالت الخارجية في 
الشـــأن الليبي، ألنها تهدد سيادة الدولة. 
ويضيـــف أن اللـــواء الســـابع، تمكـــن 
خـــالل فترة قصيرة من كســـب تعاطف 
الشـــعب لتبنيه مطالبه، في ظل معاناته 
فرضت التي المســـلحة العصابات بطـــش من
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نضال قوشحة

} دمشــق – فـــي صالة اآلرت هـــاوس الراقية، 
تقـــدم الفنانـــة التشـــكيلية أســـماء الفيومي 
معرضها األحدث ”أدين بدين الحب“ مستلهمة 
جملة العالم والشيخ العربي الشهير ابن عربي 
لتقدم خمسة وثالثين عمال فنيا جديدا، تحمل 
العديـــد من المضامين، التـــي تدور في فضاء 
الحـــب واألرض والمرأة، عن ذلك تقول الفنانة 
فيومي ”الحب هو أســـمى شـــيء في الحياة، 
عندمـــا أخـــذت هـــذه الجملـــة من ابـــن عربي 
كنـــت أعي تمامـــا معناها وأعي أن ســـيرورة 
اإلنســـان في حياته منذ البداية حتى النهاية 
هـــي فـــي مقدرتـــه علـــى الحـــب، فهـــو الذي 
يعطينـــا األمل والرغبة في البقـــاء والمقاومة 
والحفـــاظ على أهدافنا، بـــدون الحب ال يمكن 
لإلنســـان أن يعيش. فالحب هـــو الطاقة األهم 
التـــي تجعل للحياة حـــالوة خاصة يمكننا أن 

نعيش بها“.

النساء واألرض

فـــي المعـــرض تجليـــات عـــن مواضيـــع 
عديدة، أهمها المرأة التـــي ظهرت في العديد 
من اللوحات، تســـتعرض مـــن خاللها الفنانة 
حاالت إنســـانية مختلفة تحيط بالنســـاء. عن 
ذلـــك توضح فيومي في حديثهـــا مع ”العرب“ 
قائلـــة ”أنـــا متضامنة مع المرأة، هي شـــغلي 
الشـــاغل حتى في أدق التفاصيل، المرأة عالم 
كبير هائل، يمتلك مخزونا عظيما من الجمال، 
ويقـــدم لآلخـــر كل حاالت الحـــب والتضحية. 
كثيرا ما قدمت عوالم تخصها، وكنت حريصة 
فيهـــا على تقديم ما هو عميق ومؤثر، يشـــرح 

أسباب معاناتها، ويحاول مداواة جراحها“.
وتضيـــف الفيومي ”في هـــذا المعرض لم 
أخرج عن القاعدة، فوجوه المرأة موجودة في 
المكان بقوة، وهـــي تحمل الكثير من المعاني 
اإلنســـانية العميقة التي ال تعرفها إال المرأة. 

فأنـــا أتضامن مع هذه الحالة التي تعيشـــها، 
خاصـــة عندمـــا تكـــون وليـــدة آالم داخليـــة، 
تحاصرهـــا مجتمعيا أو قانونيـــا، لكنها رغم 
كل هـــذه المتاعـــب تقـــدم لإلنســـان كل الحب 
والتضحيـــة. المرأة تعني أنه ال بد لهذه اآلالم 
من نهايـــة وهذا ما أتمناه، لكـــي تبني المرأة 

غدا أكثر إشراقا“.
وتتابـــع محدثتنا ”كذلـــك تحضر األرض، 
التـــي نحـــن منهـــا، فهي أمنـــا األزليـــة التي 
ولدتنـــا. حملت في التعبير عن ذلك إحساســـا 
عاليـــا فـــي الدقـــة، فتخيـــرت األلـــوان التـــي 
تناســـب موضوعـــي وفكرتي، فهنالـــك اللون 
األســـود مثال الذي يصور حالـــة الظالم التي 
عانـــت منها البالد في فترة مـــا، وكذلك هنالك 
ألوان أخـــرى جعلتها في أماكـــن محددة لكي 
تترجم المعاني، أنـــا أعمل على هذا المعرض 
منـــذ ما يزيـــد عن ثالث ســـنوات، وأحببت أن 
أقدمـــه للناس في هذه المرحلـــة بالذات، التي 
تعود فيها ســـوريا إلى حالتها الطبيعية، بعد 
فترات طويلة من الظلم والســـواد القاتم الذي 

حل بها“.

اللوحات الكبيرة

من يـــزور المعـــرض ســـيالحظ أن هنالك 
العديد مـــن اللوحات الجدارية، كبيرة الحجم، 
وهـــو األمر الذي يدفع إلى الدهشـــة من فنانة 
تجاوزت السبعين عاما، وال تزال تملك القدرة 
علـــى رســـم لوحات جداريـــة كبيـــرة. في هذا 
تبيـــن أســـماء الفيومي لـ“العـــرب“ ”أنا فنانة 

أعرف معنى التقنيات المختلفة، سابقا وعلى 
مدار ســـنوات طوال عملت فـــي فن التلفزيون، 
حيث قدمت العشـــرات من األعمال، كنا نجهز 
فيها االســـتديوهات لتصويـــر األعمال الفنية، 
وهناك توجد المســـاحات الكبيـــرة جدا التي 
يتوجـــب على الفنان أن يتعامل معها ويمألها 
بالرسومات المناسبة التي تفيد معنى العمل 
المـــراد تصويره. في التلفزيـــون تعلمت كيف 
أقوم بالرســـم في مســـاحات كبيـــرة، وعندما 
قـــررت هنـــا أن أقوم بذلك لم أجد أي إشـــكال. 
فقمت به بكل يســـر، نتيجـــة امتالكي الخبرة 
الالزمة التي تؤهلني للقيام بذلك على أحســـن 

وجه“.
وترى الفيومي أن هنالك أمرا بالغ األهمية، 
يكمـــن في المســـاحة المتاحة لإلبـــداع. وهي 

تشعر شخصيا بأن اللوحات صغيرة الحجم، 
ال يمكنها أن تعطي الفنان مساحات كافية من 
اإلبداع، لذلك تحب أن ترســـم علـــى اللوحات 

الكبيرة.
أســـماء الفيومـــي فنانة أردنيـــة المنبت، 
درســـت في كلية الفنون الجميلة في ســـوريا، 
وتخرجـــت فيها عـــام 1966، فهي من أوائل من 
درس الفنـــون الجميلة أكاديميا في ســـوريا، 
تزوجت من المخرج التلفزيوني الشهير غسان 
جبـــري، ورافقته كل مشـــواره الفني الطويل، 
فكانـــت في خندق العمل ذاته في مسلســـالته 

التي قدمها.
وقبل هذا المعرض أقامت الفيومي العديد 
من المعارض الفنية المختلفة في الرسم على 
اختالف اتجاهاته ومدارسه التي جربت فيها. 

وكذلك كانت للفنانة مســـاهمات في التدريس 
األكاديمـــي، فقد قدمت محاضـــرات في الفنون 
الجميلـــة لطالب في اإلعـــالم وأيضا في كلية 
الفنـــون الجميلة. وقد حـــازت على العديد من 
الجوائـــز والتكريمـــات كان أحدثهـــا جائـــزة 
الدولـــة التقديريـــة من قبـــل وزارة الثقافة في 

سوريا.

} أبوظبي - أعلن مشروع ”كلمة“ للترجمة في 
دائـــرة الثقافة والســـياحة- أبوظبي عن إبرام 
اتفاقية تعاون مع مجلة ”بيســـوا“، وهي أكبر 
منتـــدى إلكتروني للغـــة البرتغاليـــة، إلصدار 
أنطولوجيـــا تتضمـــن ترجمـــة مجموعـــة من 
الكتابـــات التي وضعها 11 مـــن الكّتاب العرب 
المهاجريـــن باللغة البرتغالية، ويعيشـــون في 
البرازيل. وقد جرى اإلعالن عن ذلك في معرض 

فرانكفورت للكتاب المنعقد حاليا في ألمانيا.
وتكتســـب أنطولوجيا أدب المهجر أهمية 
خاصـــة حاليـــا فـــي ظـــل تزايـــد المهاجريـــن 
يـــروي  إذ  والشـــمال،  الغـــرب  بـــالد  إلـــى 
الُكّتـــاب تجاربهـــم في بـــالد غريبـــة اضطروا 
للهجـــرة إليها بســـبب الظروف القاســـية في 

بلدانهم.
في هذا الصدد قـــال عبدالله ماجد آل علي، 
المدير التنفيـــذي باإلنابة لقطاع دار الكتب في 
أبوظبي ”ســـتمّكن  دائرة الثقافة والســـياحة– 
أنطولوجيـــا كتـــاب المهجر فـــي البرازيل من 
تعريـــف القارئ العربـــي بقضيـــة الهجرة في 
بعدهـــا اإلنســـاني، فطالمـــا كان األدب مـــرآة 
للمجتمعات والتغيرات التي تحدث فيها، ومن 
خاللها برع الكّتاب والمؤلفون في تقديم صور 
ناطقة من معايشـــاتهم. ويســـعدنا في مشروع 
’كلمـــة’ للترجمـــة أن نواصـــل جهودنـــا لنكون 
جســـرا بين ثقافـــات العالـــم، وندعـــم الحوار 
والتفاهـــم بيـــن الشـــعوب مـــن خـــالل ترجمة 
العناويـــن المؤثـــرة، والتي تســـاعد على فهم 

معّمق للتجارب اإلنسانية في كل مكان“.
وتأتي االتفاقية بين مشروع ”كلمة“ ومجلة 
”بيســـوا“، بالتعـــاون مـــع قنصليـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة فـــي البرازيـــل، وبدعم من 
الغرفة التجاريـــة العربية البرازيلية، وذلك في 
إطار تعزيـــز العالقات الثقافيـــة بين اإلمارات 
ووالية ســـاو باولو التي ُتعـــد مركز المغتربين 
العـــرب في أميـــركا الالتينية، ورغبـــة في بناء 
جســـور ثقافية للكتـــاب البرازيليين من أصول 
عربيـــة مع العالـــم العربـــي من خـــالل مدينة 

أبوظبي.
وتضم قائمة األعمال األدبية التي ستترجم 
في أنطولوجيا األدب البرازيلي كتابات لكل من 
ميلتون حاطوم، المولود عام 1952 في ماناوس 
عاصمة والية األمازون في المنطقة الشمالية من 
البرازيل، وهو واحد من أبرز الكتاب البرازيليين 
المعاصرين، يجّسد في أعماله صورة شخصية 
عـــن تاريخ المهاجرين اللبنانيين في البرازيل، 
وســـليم ميغال (المولود في لبنـــان عام 1924) 

وهـــو كاتب غزيـــر اإلنتاج ومحـــرر، انتقل مع 
أســـرته إلى البرازيل في ســـن الثالثـــة، كتابه 
صدر عام 2008 وسبق  األخير ”نور في الظالم“ 
أن ُنشر باللغة العربية، يحكي فيه قصة هجرة 
أســـرته من لبنان إلى والية سانتا كاتارينا في 

البرازيل.

كمـــا تضـــم األنطولوجيـــا الكاتبـــة نيليدا 
بينـــون (ريـــو دي جانيـــرو 1937)،  التي تروي 
قصة  فـــي كتابهـــا ”أصوات مـــن الصحـــراء“ 
عالم شـــهرزاد؛ مســـّلطة الضوء على قوة هذه 
الشخصية، وألبرتو موســـى (ريو دي جانيرو 
1961)، الـــذي كّرس نفســـه لمشـــاريع الترجمة 
والبحـــوث حول العالـــم العربي، وُيعـــّد كتابه 
”لغز كاف“ الصادر عام 2004 األكثر شـــهرة بين 
كتبه، التي يظهر فيها افتتانه الواضح بالشعر 
الجاهلـــي، وميشـــال ســـليمان صاحب قصائد 
”فـــن الزجل“ الصادرة عام 2009، ودراســـات في 
الشـــعر العربي، ورضوان نصار (ســـاو باولو 
 ،(1975) 1935)، ومؤلف كتاَبي ”القرية القديمة“ 
(1978)، والفائـــز بأفضل  و“زجـــاج الغضـــب“ 
جائزة عالميـــة لألدب البرتغالـــي 2016، وأحد 
المرشـــحين لجائزة مان بوكـــر البريطانية في 

نفس العام.

ونجـــد في األنطولوجيـــا األولى من نوعها 
كذلـــك الكاتبـــة لوســـيانا ســـافاجيه (ريو دي 
جانيرو)، وهي صحافية ومؤلفة كتب لألطفال، 
حصلـــت علـــى العديد مـــن الجوائـــز، بما في 
ذلك شـــخصية الســـنة الدولية لألطفـــال التي 
يمنحهـــا االتحاد البرازيلـــي لألدباء والكتاب/   
التعليـــم األساســـي للجميـــع، ولهـــا مجموعة 
كتب مـــن بينها ”عملية اإلنقاذ في فلســـطين“، 
و“عمليـــة اإلنقاذ فـــي األردن“، و“عملية اإلنقاذ 
فـــي بغداد“، و“لغز قصة مـــن البيرو“، وماركو 
لوتشيسي (ريو دي جانيرو 1963)، وهو شاعر 
وكاتـــب، ومترجـــم، مـــن كتبه ”شـــوق للجنة“، 
و“عيون الصحـــراء“، وويزنـــر فراغا (ميناس 
جيرايـــس 1971)، وهـــو كاتـــب قصص قصيرة 
يرّكز فـــي كتاباته على المهاجريـــن اللبنانيين 
الذين اســـتقروا فـــي والية مينـــاس جيرايس، 
ويحمـــل آخر كتاب له عنـــوان ”هاوية الغرب“، 
ومويما دي كاسترو ســـيلفا أوليفاو (غواياس 
1932)، وهـــي أديبة غير عربيـــة األصل متأثرة 
باألدب العربي المنتج في البرازيل، ولها كتاب 
”األدب البرازيلـــي والثقافة العربية“، وتقّيم فيه 
تأثير عادات الـــدول العربية، خاصة لبنان، في 
الروايـــات والقصائد والمقـــاالت المكتوبة من 

قبل البرازيليين من أصول عربية. 
ومـــن مؤلفاتها األخـــرى ”مســـاحة للنقد، 
البانورامـــا الحالية“، و“نســـيم مـــن التجديد 
في غويـــاس“، وأخيرا كارلـــوس نجار (بورتو 
أليغري 1939)، وهو شـــاعر ومترجم وناقد، من 
أهم شـــعراء جيله، من بين ما صـــدر له ”البلد 
و“األحياء  القلب“، و“رســـالة إلى المجانيـــن“ 

الناجون“.
يذكر أن العرب في البرازيل يشـــّكلون أكبر 
جالية عربية في الخارج، إذ يفوق عددهم الـ16 
مليون نســـمة، يســـهمون على نحـــو ملموس 
ومتميز فـــي المجاالت االقتصاديـــة والثقافية 

والتعليمية والسياسية.
للترجمـــة مبادرة  ويعد مشـــروع  ”كلمـــة“ 
طموحة تتبع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
أطلقـــت منـــذ عـــام 2007 ، بهدف إحيـــاء حركة 
الترجمـــة فـــي العالـــم العربي، ودعـــم الحراك 
الثقافي الفاعل الذي تشهده أبوظبي للمساهمة 
بدورهـــا في خارطِة المشـــهِد الثقافي اإلقليمي 
والدولي، من أجل تأسيس نهضة علمية ثقافية 
عربية تشـــمل مختلف فروع المعرفة البشرية، 
يمثل الكتـــاب فيها حجر الزواية والمرتكز إلى 
جانب تنظيـــم الفعاليات واألنشـــطة المتصلة 

بالترجمة.
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[ {أدين بدين الحب} لوحات فنية ألجل المرأة واألرض  [ أسماء فيومي في معرضها الجديد تستلهم الصوفيين
ال تتوقف الفنانة التشكيلية السورية أسماء الفيومي عن احللم واحلب، فرغم مرور السنني 
ومضّي مشــــــوار طويل من العمر ما زالت جذوة الفن متقدة في داخلها. وهي ال تزال في 
ريشــــــتها اخلبيرة ترسم عوالم جديدة في مواضيعها احملببة التي كثيرا ما عرفها جمهور 

الفن التشكيلي بها.

الفنانة كانـــت حريصة في مختلف 

أعمالهـــا على تقديم مـــا هو عميق 

ومؤثـــر، يشـــرح أســـباب المعانـــاة 

ويحاول مداواة الجراح

 ◄

الفنانـــة  التـــي تقدمهـــا  اللوحـــات 

فـــي معرضهـــا تحمـــل العديـــد من 

المضاميـــن التـــي تدور فـــي فضاء 

الحب واألرض والمرأة

 ◄

فنانة تشكيلية سورية تسير على خطى ابن عربي

اب البرازيليين من أصول عربية
ّ
أنطولوجيا للكت

المرأة تعني أنه ال بد لهذه اآلالم من نهاية

حلت الشـــاعرة اإلماراتية بتـــول آل علي ضيفة على صالون {ديســـتركت} الثقافي في أبوظبي، 

لتشارك في أمسية شعرية نظمها الصالون مساء االثنني.

ضمن فعاليات مهرجان األردن املســـرحي في دورته الـ25 عرضت مؤخرا على مســـرح في الزرقاء 

مسرحية بعنوان {معاناة السيد مونكينبوت} إخراج سماح القسوس.

شهيدات الجمال والحب

} في كتابه ”حياة الحيوان الكبرى“، يروي 
كمال الدين الدميري أنه ظهر في بغداد سنة 

أربع وثالث مئة، حيوان غريب كان الناس 
يرونه في الليل على أسطحهم، وكان يأكل 

أطفالهم، ويعّض يد الرجل فيقطعها، ويلتهم 
نهود النساء. وقد ارتّجت بغداد لذلك. وقام 

أهل السلطة بمطاردة الحيوان الغريب. فلما 
قبضوا عليه، صلبوه على الجسر، فارتاح 

الناس، وهدأ روعهم…
ويبدو أن هذا الحيوان الغريب قد 

ظهر مرة أخرى، ال في بغداد وحدها، بل 
في البصرة أيضا. وضحاياه نساء ال ذنب 

لهن سوى أنهن جميالت، ومحبات للحرية، 
ورافضات للعبودية، وللخشونة الذكورية، 

وكارهات لكل ما يمت بصلة لالنغالق، 
والتحجر، والتزمت…

وخالل الصيف الماضي، توفيت  في 
ظروف غامضة امرأتان تمتلكان محلين 
للتجميل، وهما رفيف الياسري، ورشا 

الحسن. كما تّم قتل وصيفة ملكة جمال 
العراق، تارة فارس. وفي البصرة، قتلت 

في وضح النهار السيدة سعاد العلي 
المعروفة بدفاعها المستميت عن حرية 

المرأة العراقية. وفي أكثر من مرة، رفعت 
هذه السيدة الشجاعة والجريئة صوتها 

عاليا لتدين االنتهاكات التي تستهدف المرأة 
سواء أخالقيا أم جسديا أم معنويا.

وقبل اغتيال السيدة سعاد العلي، كانت 
البصرة قد شهدت جرائم بشعة حصدت 

أرواح أربعين امرأة وجدت جثثهن ملقاة في 
الشارع. كما وزعت مناشير تحذر النساء 

من وضع المساحيق، ومن الظهور في 
التجمعات العامة دون حجاب.

ولعل الهدف األساسي من خالل هذه 
الجرائم البشعة هو محو بطوالت نساء 
بالد الرافدين من التاريخ، ومن الذاكرة. 

ففي العصر الحديث، لعبت المرأة العراقية 
أدوارا مهمة في حركة التقدم، والتطور، 

والنضال من أجل  التحرر واالنعتاق من 
القيود التي تكبلها، وتمنعها من المشاركة 

في الحياة السياسية واالجتماعية 
والثقافية. وخالل النصف األول من القرن 

العشرين، اشتهرت في العراق ثالث نساء 
مارسن بمهارة مهنة الطب؛ وهن أنا ستيان، 
وسائحة أمين زكي، وسلوى عبدالله سالم. 
وفي عام 1923، صدرت في بغداد أول مجلة 

نسائية للدفاع عن حقوق المرأة، وعن 
ضرورة تشريكها في الحياة السياسية. 

وفي أواخر الثالثينات من القرن الماضي، 
تأسست في بغداد اللجنة النسائية 

المناهضة للنازية والفاشية. وكانت األولى 
من نوعها في العالم العربي في تلك الفترة. 

وفي عام 1948، شاركت النساء العراقيات 
في إسقاط معاهدة ”بورتسموت“. وقد لعبت 
النساء العراقيات دورا هاما في االنتفاضة 

الشعبية التي هزت العراق في عام 1952. 
وبسببها تم اعتقال 150 امرأة.

وانطالقا من خمسينات القرن الماضي، 
تميزت المرأة العراقية بحضور قوي وفّعال 

في مجاالت عديدة خصوصا في المجال 
األدبي والفني. فقد كانت نازك المالئكة من 
أفضل رّواد الشعر الحديث، ومن أوسعهم 

إلماما باآلداب العالمية، ومن أعمقهم 
معرفة بالموسيقى والفنون الحديثة. وفي 

مجال الشعر، لمعت لميعة عباس عمارة 
التي عشقها السياب. وراهنا تحتل كل 

من إنعام كجه جي، وعالية ممدوح، مرتبة 
مهمة في الكتابة الروائية. وفي المعمار، 

كانت الراحلة زها حديد تتمتع بشهرة 
عالمية واسعة. بتخطيط منها، أقيمت 

معالم معمارية بديعة في كبريات العواصم 
والمدن. وفي مجال الفنون التشكيلية، تألقت 
عراقيات كثيرات أمثال ليلى العطار، ونزيهة 

سليم، ونهى الراضي، وغيرهن. وهناك 
عراقيات أخريات أبدعن في عالم المسرح 

والتمثيل مثل ازادو صموئيل، وآسيا كمال، 
وأمل خضير. ومؤخرا، أحرزت نادية مراد 

على جائزة نوبل للسالم لتكون رمزا للمرأة 
العراقية الصامدة والعنيدة في زمن الرعب 

واإلرهاب األصولي…
ولكن ها أن جمال العراقيات وحبهن 

للحياة وللحرية يثيران من جديد حقد 
خفافيش الظالم ليواجهن الموت من جديد، 

ويتساقطن ضحايا بالعشرات. وهو ما 
للشاعرة الكبيرة  يذّكرنا بقصيدة ”الكوليرا“ 

نازك المالئكة التي تقول فيها:
مْوتى،  مْوتى، ضاع العدد/ موتى، موتى، لم 

يبق غد/ في كل مكان جسد يندبه محزون…

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

األنطولوجيا تمثل جسرا ثقافيا 

للكتـــاب البرازيليين من أصول 

عربية مع العالم العربي من خالل 

مدينة أبوظبي

g



عواد علي

} انبثق مسار المعماري والتشكيلي والكاتب 
العراقـــي معاذ اآللوســـي (المولـــود في بغداد 
ســـنة 1938) من االنتماء إلـــى المنطقة والبيئة 
بكل مكوناتها، والوقـــوف احتراما أمام إنتاج 
الســـلف، والخزيـــن المميـــز لـــه، إضافـــة إلى 
اإللمام التام بمجريـــات المعاصرة الفاعلة في 
تكوين الذات، واستلهام عناصر عمارة السلف 
وتطويعهـــا وإعـــادة صياغتها فـــي نغم جديد 

معاصر ومواكب لحضارة الحاضر.
مـــن هـــذه الخصوصية تســـود، فـــي رأيه، 
القيم الجماليـــة المتوطنة؛ التكـــرار والتماثل 
والزخرف، وقيم أخرى كثيرة باطنية وظاهرية 
تعود إلى هواجس المحل (المحلية) وتقاليده.

وتتويجا لمسيرته اإلبداعية أعلنت جائزة 
”تمّيـــز“ مؤخرا عن اختيار اآللوســـي لجائزتها 
المخصصـــة لإلنجاز المعماري مـــدى الحياة 
2018، والتي ستســـلم له خـــالل حفل الجائزة 
الســـنوي الذي ســـيقام في العاصمة األردنية 
عّمـــان. والجائزة التي ُأطلقـــت عام 2014 هي 
مبادرة مســـتقلة، ضمن برنامج ”تمّيز“ الذي 
يهـــدف مـــن خاللها إلـــى االحتفـــاء بأفضل 
إنتاجـــات العمارة العراقية، وتكريم روادها 

الذين أثروا منجزهـــا بتصاميمهم وأفكارهم 

الرائـــدة. وتختار لجنه تحكيـــم خاصة كل عام 
شـــخصية معمارية أسهمت في تطوير العمارة 
العراقية لنيل جائزة ”تمّيز“ لإلنجاز المعماري 
مدى الحياة، ويكون اإلسهام الفعال في تحقيق 
منجز العمـــارة العراقية هـــو المعيار الوحيد 
الختيار هذه الشـــخصية. ويشـــترك في رعاية 
الجائـــزة كل مـــن مجلس األعمـــال العراقي في 
األردن، جامعة كوفنتري البريطانية، مؤسســـة 
مكية الكوفة، ديوان مهندســـون استشـــاريون، 
مكتب إياد التحافي المعماري، ترايدكس كلوب 

المحدودة، االتفاق العالمي لألمم المتحدة.

وقال مؤسس الجائزة أحمد صالح المّالك، 
األكاديمي في جامعة كوفنتري، ”نحن ســـعداء 
وفخـــورون باحتفائنا بمنجـــز المعماري معاذ 
اآللوســـي، الذي أدخل عمارة مـــا بعد الحداثة 
إلى المشـــهد المعماري العراقي، وما زال يلهم 
أجياال من معماريينا الشباب. ومن المهم جدا 
بالنســـبة لنا في جائزة تمّيز تســـليط الضوء 
على إنجازات وإســـهامات األســـتاذ اآللوسي 
بوصفـــه شـــخصية معماريـــة وثقافيـــة جادة 

ومخلصة لمهنتها كمثال نحتذي به“.
  حصـــل اآللوســـي، الـــذي يعّد أحـــد أبرز 
المبدعيـــن فـــي الحقـــل المعمـــاري المحلـــي 
واإلقليمـــي، علـــى البكالوريـــوس فـــي 
العمـــارة مـــن جامعة الشـــرق األوســـط 
التقنية في أنقرة عام 1961، وبعد جوالت 
عمل أستكشـــافية في إيطاليـــا وألمانيا، 
في سياق عمله التدريبي، عاد إلى بغداد، 
وانضم إلى ”ورشـــة الحداثـــة المعمارية 
والثقافية“ التي أنشأها ”مكتب االستشاري 
العراقي“، واســـتمر عمله فيها ثالثة عشـــر 
عامـــا. وكان مـــن مؤسســـي هـــذا المكتب 
أحـــد أبرز األســـماء فـــي العمـــارة العراقية 
المعاصـــرة، المهنـــدس رفعـــت الجادرجي. 
وفي سنة 1964 نال شـــهادة الدراسات العليا 
 Architectural) المعماريـــة“  ”الجمعيـــة  مـــن 

Association) فـــي لنـــدن، وأســـس بعد تخرجه 
بســـت ســـنوات مع آخرين مكتب ”الدراســـات 
الفنية“ في بيروت، وأســـس بعد حله عام 1974 
المكتب االستشـــاري ”اآللوسي ومشاركوه“ في 

بغداد وليماسول بقبرص.
مـــن أهم أعمال اآللوســـي المعمارية: البنك 
العربي في مسقط (1978)، السفارة القطرية في 
ُعمان (1976)، الســـفارة الكويتية في البحرين، 
مبنـــى كمال حمزة في الخرطـــوم (1979)، مركز 
الدراســـات المصرفيـــة في الكويـــت العاصمة 
(1980)، وأشـــرف علـــى تطوير منطقـــة الكرخ، 
وشـــارع حيفـــا ببغـــداد (1981-1982)، وصمم 
الجـــزء الســـادس منه، فضال عن اشـــتراكه في 
مسابقة مشروع مســـجد الدولة الكبير ببغداد 
(1982)، ومركز صاللة الثقافي في ُعمان (1982). 
بدأ اآللوســـي الكتابة في أوائل الستينات، 
ونشر مجموعة مقاالت في مجلة ”العاملون في 
النفط“ التي كان يشرف على صفحاتها الثقافية 
جبرا إبراهيم جبرا، ثم نشـــر دراســـات عديدة، 
وثالثـــة كتب هـــي ”يوميـــات بصريـــة لمعمار 
عربي“ (بيـــروت 1983) ، و“نوســـتوس: حكاية 
شـــارع في بغـــداد“ (عمـــان 2012)، و“توبوس: 

حكاية زمان ومكان“ (منشورات الجمل 2017).
لعمـــارة  رؤاه  األول  الكتـــاب  فـــي  وضـــع 
األقـــواس بالعـــودة إلـــى أصولهـــا البابليـــة 

واآلشـــورية، ورفـــع في الكتـــاب الثانـــي راية 
مقاومة مدن الصدفة التي تأسســـت على حين 
غفلة، عـــاّدا إياها بمنزلة عشـــوائيات تجارية 
بأبراج تتســـابق في صعودها، مع طرح سؤال 
”إلـــى أيـــن؟“، مجيبا عنـــه بقولـــه ”ال عالقة لها 
باإلنسان. حملة عشواء. وسوف ال يهدأ لي بال 
قبل تغيير الوضع، أعرف مقدما أن أذن صاحب 
القرار صماء، على األقل أخاطب زمالئي ليقفوا 
معي ويخففوا من غلواء التســـابق في ســـبيل 
نطح الســـحاب“. وأكمل فـــي ”توبوس: حكاية 
زمـــان ومـــكان“ ما بـــدأه فـــي كتابه الســـابق،  
وقـــد دّون الكاتـــب ســـهيل ســـامي نـــادر على 
غالف الكتاب لقد جعل اآللوســـي ”من تجربته 
الشـــخصية مدخـــال إلـــى الذاكـــرة الجماعية 
الثقافية والعمرانية في العراق، في ســـعي منه 
إلى التمّســـك بمـــاٍض جميل فـــي مقاومة قوى 
الخراب التي عبثت بمدينته، وخّربت أنسجتها 

ذات المقاسات اإلنسانية“.

زكي الصدير

} اســـترجع مبارك الجابـــري أثناء ندوته في 
أســـرة األدباء والكتاب -التـــي أقيمت في مقر 
األســـرة في منطقـــة الزنج مؤخرًا- الســـجال 
الدائـــر حول نســـبة انطـــالق قصيـــدة النثر 
فـــي البحريـــن إلـــى كل من قاســـم حـــداد في 
مجموعته ”قلب الحب“ 1980، وإيمان أســـيري 
في مجموعتها ”هـــذي أنا الُقّبرة“ 1982، وذلك 
-حسب رأيه- يعود إلى ســـببين، األول مناط 
بالســـبق التاريخـــي لقاســـم حداد في نشـــر 
مجموعتـــه التـــي ســـبقتها ثـــالث مجموعات 
سابقة على هيأة قصيدة التفعيلة: ”البشارة“ 
1970، و“خـــروج رأس الحســـين مـــن المـــدن 
الخائنـــة“ 1972، و“الـــدم الثانـــي“ 1975، ثـــم 
لشـــكل  أخلـــص ديوانه الثالـــث ”قلب الحب“ 

قصيدة النثر.
أما الســـبب الثاني فهـــو متعلق بالتوثيق 
التاريخي لنصوص إيمان أســـيري في ”هذي 
أنا الُقّبرة“، موّضًحا ســـبق بعض النصوص 
لتاريخ نشـــر مجموع قاســـم حـــداد الذي خال 
مـــن تأريـــخ النصـــوص، مـــع عدم إغفـــال أن 
ديوان ”هذي أنا القّبرة“ كان أول منتج إليمان 
أســـيري، وجـــاء حاوًيـــا لنصين على شـــكل 
قصيدة التفعيلة، مؤرخين بتاريخين سابقين 
للنص الذي جاء على شكل قصيدة النثر، فورد 
مؤرًخـــا بعام 1969، في حين  أولهما ”أتيتكم“ 
جـــاء الثاني ”تعرجات عند منعطف الشـــوق“ 
مؤرًخـــا بعام 1970، في حيـــن أن نصها األول 
على هيئـــة قصيدة النثر ”الوالدة في الشـــهر 

الذي ال ينتهي“ ُأّرخ بعام 1973.

ريادة قصيدة النثر

يضـــع الجابري -أثنـــاء محاضرته- التي 
حملـــت عنوان ”قصيـــدة النثر فـــي البحرين: 
سوسيولوجيا النشأة والصيرورة“ سؤاًال عن 
مدى الوعي بهذا الشكل عند الشاعرة أسيري 
ا  حال كتابته، أكانت تعي وقتها أنها تكتب نّصً

يلتزم شكًال للشعر يدعى ”قصيدة النثر“.
وبمعـــزل عن هذا الســـجال يؤكد الجابري 
علـــى أن هاتيـــن المحاولتين األوليين شـــّكال 
عالمة بارزة أولى في خط نشـــأة قصيدة النثر 
فـــي البحريـــن، يرافقهما فـــي الخليج العربي 
تجربة ســـيف الرحبي في مجموعته ”نورسة 
الجنـــون“ 1980، وظبيـــة خميس فـــي ”منازل 
الخطـــوة األولـــى“ 1981، وزاهـــر الغافري في 
”أظـــالف بيضاء“ 1983، وســـماء عيســـى ”ماء 

لجسد الخرافة“ 1985.
يقول الجابـــري: ”انطالًقا من هذه البداية 
المبكـــرة لقصيدة النثر فـــي البحرين، مقارنًة 
بالخليـــج العربي، ألج إلى مســـألة النشـــأة، 
من وجهـــة ربطها بالجانب السوســـيولوجي 
لمجتمـــع البحريـــن، مســـتنًدا إلـــى فرضّيـــة 
أن منتجـــي هـــذا الخطـــاب يشـــّكلون جماعة 
ووضعهـــا  مواصفاتهـــا  لهـــا  اجتماعيـــة 
االجتماعـــّي اللغوّي الذي أســـهم في تشـــكيل 

خطابها وتسويغ نشأته“.

ويتابع ”أفتـــرض أن خطاب قصيدة النثر 
قد تشـــّكل في البحرين نتيجـــة لجملة ظروف 
سوســـيولوجية كّونـــت الوضع الذي نشـــأت 
فيه ثقافة منتجيه، ثم إن هذه الظروف بلورت 
لهجة لها مالمح خاّصة بهم بوصفهم ’جماعة‘ 
اجتماعيـــة مفارقـــة للجماعات األخـــرى التي 
تتمـــاس مع الخطابات األدبية الســـائدة، فإذا 
رجعـــت إلى تواريـــخ بدء قصيـــدة النثر فإنه 
يمكـــن فـــي حقبـــة الســـبعينات والثمانينات 
رصـــد متغيريـــن أساســـيين مّســـا معطيات 
األيديولوجيات المشـــّكلة للوعي؛ ظهور النفط 

ونشأة مجلس التعاون الخليجي“.

متغيران اثنان
 

يلفت الجابـــري إلى أن هذيـــن المتغّيرين 
(ظهور النفط ونشأة مجلس التعاون الخليجي) 
أنتجا تحّوالت كبيرة في المجتمع البحريني، 
كما هو الشـــأن في مجتمعات الخليج العربي 
األخرى، فظهرت جملة معالم سوســـيولوجية 
جعلت النظر في هذه المجتمعات يأخذ منحى 
أكثر انســـجاًما؛ إذ تحّولـــت المجتمعات التي 
كانت تتشـــّكل مـــن قبائل متفّرقـــة لها مناطق 
ســـيادتها، إلى مجتمعات تحكمهـــا دول ذات 
ســـيادة على جميع مناطق نفوذها، ويطبعها 
طابـــع متقارب فـــي الحكم أقرب إلى الشـــكل 

الملكي“.
ويتابـــع الباحث ”أصبحت مجتمعات هذه 
الـــدول مجتمعـــات يســـودها وعي منســـجم، 
أنتجته جملة من الظروف المعيشية الموّحدة 
التـــي تؤطرها الدولة بمؤسســـاتها الحديثة، 
واختفـــى منها أيًضـــا الطابـــع الحزبي الذي 
كان لـــه حضوره الواقعي فـــي دول كالبحرين 
وُعمـــان والكويـــت ودبي والمنطقة الشـــرقية 
من الســـعودية، وبخاّصة بعد أن ساعد ظهور 
النفط في تراجع األسباب االقتصادية الداعية 
لـــه؛ إذ كانت هذه األســـباب أحـــد أهم دواعي 
الحضـــور الحزبي ومروجات انتشـــاره، فكان 
تدني المستوى المعيشـــي، والجهل واألمية، 
وتدنـــي الرعاية الصحّية، أهم ما اســـتخدمته 
األحزاب، وبخاصة اليسارية منها، في ترويج 
حضورها بيـــن عامة المجتمعـــات، وإن بقي 
تأثيرهـــا األيديولوجـــي في مســـتوى الوعي 

النخبوي“.
 وعن تطورات الحالة السوسيولوجية بعد 
النفط فـــي الخليج يقول الباحـــث ”أتاح مبدأ 
الريع في الخليج العربي وجود مجتمعات لها 
قدرة رفاه متفّوقة على غيرها من المجتمعات 
العربية، وارتبط هذا الرفاه غالًبا بعالقة الفرد 
بالمؤسسة السياسية؛ كونها المؤسسة التي 

ُتمســـك بزمام توزيع الثروة وفق مبدأ الريع؛ 
ولـــذا تحّدد وجود المركـــز والهامش في هذه 
المســـاحة االجتماعية بناء على العالقة بهذه 

المؤسسة“.
”المؤسســـة  بـــأن  الجابـــري  ويوضـــح 
السياســـية عملت على توفير رفاه مادّي لهذه 
الجماعـــة يّميزهـــا عن غيرها مـــن الجماعات 
واألفراد، بالدرجة التـــي تضمن بقاءها ضمن 
عالقـــة المـــواالة، كمـــا تضمن عـــدم حاجتها 
إلـــى مصـــدر دخـــل ال تتحكم فيه المؤسســـة 
السياســـية، ويبدو هـــذا واضًحا في الجماعة 
المنتميـــة إلى المؤسســـة الدينية في الخليج 
المؤسســـة  حاجـــة  مـــن  انطالًقـــا  العربـــي 
األيديولوجي  السياسية إليها لبســـط النفوذ 
على مساحة اجتماعية يحتّل الدين فيها مكانة 
مركزية. في حين يبدو مظهر شـــيوع الخطاب 
أكثـــَر وضوًحا لـــدى كل الجماعـــات المنتمية 
إلى دائرة المركـــز، وهو أمر ُيفهم في إطار ما 
يحققه شـــيوع خطاباتها من خدمة للمؤسسة 
السياســـية في ترســـيخ نفوذها؛ ولذا يحظى 
الخطاب الجمالـــّي المنتمي إلى دائرة المركز 
بشـــيوع كبير في هذه المساحة االجتماعية“.  
ويعـــود جـــزء كبيـــر من هـــذا الشـــيوع، وفق 

الجابـــري، إلى وجود رعايـــة إعالمية من قبل 
المؤسســـة السياســـية، تمّثل جزء مهم منها 
فـــي الجوائز المالية الكبيـــرة التي خصصت 
المخصصة في  له، كجائزة ”شـــاعر المليون“ 
الشـــعبي، و“شاعر الرسول“  اإلمارات للشعر 
المخصصة في قطر للشـــعر العمودي، ومثلها 
في اإلمـــارات ”أمير الشـــعراء“، وفي الكويت 
”جائـــزة البابطيـــن“، ومـــا يرافـــق كل ذلك من 
احتفاء إعالمي، شأنه شأن المناسبات العاّمة 

المرعية من قبل المؤسسة السياسية.
وفي المقابل، يرى الجابري بأن المنضوين 
فـــي دائـــرة الهامـــش بعيدين عـــن المظهرين 
المالزميـــن للمركـــز، فال يتوافـــرون على رفاه 
مـــادي إال بالقـــدر الذي يتيحه لهـــم وجودهم 

ضمن المساحة االجتماعية للخليج.
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التحوالت المجتمعية ساهمت في ظهور قصيدة النثر

ز} لعام 2018
ّ
المعماري العراقي معاذ اآللوسي ينال جائزة {تمي

[ مبارك الجابري: الرفاه المادي في الخليج وفر مصدر رعاية رسميا للمثقفين والمبدعين
ــــــي، بكل ما حتمله هذه  ــــــدة النثر في منطقة اخلليج العرب ــــــر البحرين رائدة في قصي تعتب
ــــــى جمالية، وهذه  ــــــة اجتماعية وفكرية وحت ــــــدة من نفــــــس حداثي يترافق مع حداث القصي
الريادة يؤكدها الباحث العماني مبارك اجلابري مشيرا إلى أن قصيدة النثر في البحرين 
واحدة من أهم جتارب التحديث الشــــــعري في اخلليج العربي، وأنه ميكن التأريخ لها في 

عام ١٩٧٣.

من في المركز أكثر حضورا

فـــاز الكاتب املصـــري محمد عبدالنبـــي بجائزة {آراب ليـــت} الخاصة بالقصة القصيـــرة العربية 

املترجمة إلى لغة اإلنكليزية، عن قصته بعنوان {قصتنا}.

أقيم مؤخرا في دائرة املكتبة الوطنية في العاصمة األردنية عمان حفل إشهار ديوان {تنهيدة 

قلم} للشاعرة عفاف غنيم.

المبكـــرة  البدايـــة  مـــن  ـــا 
ً

انطالق

 
ً

لقصيـــدة النثر في البحرين، مقارنة

بالخليج العربي، قـــدم الباحث رؤية 

شاملة عن نشأتها

 ◄

ل في 
ّ

خطـــاب قصيدة النثر تشـــك

ظـــروف  لجملـــة  نتيجـــة  البحريـــن 

الذي  الوضع  نت 
ّ
سوسيولوجية كو

نشأت فيه ثقافة منتجيه

 ◄

} عند الحديث عن عالقة الكتابة الروائية 
باألحداث التاريخية الكبيرة يطالب 

الكثير من الروائيين والنقاد بضرورة 
التأني في الكتابة عنها حتى يمر الزمن 

الكافي لنضوج الرؤية إليها والتعمق 
في استيعاب أحداثها. وعندما نعود إلى 
تاريخنا المعاصر نلحظ حدثين من أهم 

أحداثه، لم ينفع مرور عشرات العقود 
عليهما في نضوج تلك الرؤية، وتمثلها في 

أعمال أدبية مهمة تليق بضخامة هذين 
الحدثين، وتأثيرهما الكبير على مسار 

األحداث التي عصفت بالواقع العربي في 
ما بعد.

الحدثان الكبيران اللذان ما زال 
حضورهما هامشيا في األدب والسينما 

العربية، على وجه الخصوص، هما هزيمة 
يونيو عام 1967 وحرب أكتوبر 1973. 

إن عملية إحصاء بسيطة لألعمال التي 
تناولت هذين الحدثين تظهر محدودية 

مقاربتهما، من قبل الكتاب والفنانين 
العرب، وكأن الذاكرة العربية ذاكرة آنية 
سرعان ما تنسى أو تتناسى، على الرغم 
من تداعياتهما السياسية الكبيرة حتى 

زمننا الراهن.
هذه المفارقة التي ال ندري من يتحمل 

مسؤوليتها الكاتب العربي أم الواقع 
السياسي العربي الذي لم يترك للكاتب 

فرصة اللتقاط أنفاسه، على أرض ما 
زالت تميد به منذ ذلك التاريخ، أم إشغال 

السلطة له بقضايا أخرى، بعيدا عن 
االنشغال بهذه األحداث المصيرية، حتى 

وصلنا إلى هذه المرحلة العاصفة.
ما من شك في أن الكاتب العربي 

يتحمل المسؤولية عن هذا التقصير مهما 
حاولنا أن نختلق له األعذار، حتى يمكن 
القول في ضوء هذه التجربة إن حديث 
بعض الكتاب عن عدم االستعجال في 

الكتابة عن ثورات الربيع العربي، يأتي في 
سياق تبرير التقصير الظاهر عن الكتابة، 

التي تستحضر عنف اللحظة وقسوتها 
وآالم قيامتها العظيمة المغدورة.

هنا يمكن التوقف عند مفارقة أخرى 
كشفت عنها الكتابة الروائية، تجلت في 

أن الروائيين الشباب كانوا أكثر جرأة في 
هذه المغامرة، سواء على صعيد تناول 

هذا الموضوع، أو توظيف أساليب السرد 
وتقنياته المختلفة. الروائيون األكبر سنا 

كانوا على العكس ربما بانتظار اختمار 
الرؤية إلى الواقع، والسؤال أال يكفي ما 

يقارب الثماني سنوات لمثل هذا االختمار 
وبلورة رؤية عميقة، تستحضر خلفيات 

هذه االنتفاضات وأبعادها اإلنسانية 
والسياسية واالجتماعية والفكرية 

المختلفة.
لكن إذا كانت حربا يونيو وأكتوبر 

على ضخامة أحداثهما لم يتركا أثرهما 
المطلوب على الوعي األدبي العربي 

ألجيال عديدة كما كان مأموال، فما الذي 
سيقنعنا أن هذا الوعي لن يتعامل بعد 
عقد أو عقدين من الزمن مع زلزال هذه 

االنتفاضات، كما تعامل مع ذلك الحدثين.
لذلك يبقى السؤال الملح عن عالقة 

الوعي األدبي بالتجربة السياسية 
والوجودية العربية، والقدرة على تمثل 
وتمثيل هذه األحداث الكبيرة أدبيا؟

مفيد نجم
كاتب سوري

األدب والتاريخ
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انضم النجم السوري باسل خياط إلى طاقم عمل فيلم {كازابالنكا}، وهو من بطولة أمير كرارة سينما

وغادة عادل وجيهان خليل وعمرو عبدالجليل.

توفـــي، االثنني، املمثل املصري أحمد عبدالوارث بعد صـــراع مع املرض عن عمر ناهز 71 عاما، 

وكان آخر ظهور للراحل في مسلسل {أرض جو} مع النجمة غادة عبدالرازق.

} لنــدن - هنـــاك اهتمـــام واضح هـــذا العام 
بمشـــاركة عـــدد كبيـــر مـــن أفـــالم المخرجات 
فـــي فعاليات الـــدورة الـ62 مـــن مهرجان لندن 
الفنيـــة  المديـــرة  أكـــدت  وقـــد  الســـينمائي، 
للمهرجـــان تريشـــيا تاتـــل أنهـــا حرصت على 
جعل نصف عدد األفالم المشاركة في مسابقات 
المهرجـــان الثـــالث (األفالم الطويلـــة واألفالم 
التســـجيلية واألفـــالم األولـــى لمخرجيها) من 

إخراج مخرجات.
وال شـــك أن هـــذا الموقـــف الـــذي ينعكس 
أيضا على جميع أقســـام المهرجان، ناتج أوال 
عـــن هيمنة النســـاء على طاقـــم المهرجان، بل 
وعلى أعلى منصب في معهد الفيلم البريطاني 
BFI، وهـــو الجهـــة المنظمـــة للمهرجـــان، كما 
يعكس ثانيا تأثير حمالت االحتجاج النسائية 

الحديثة خاصة حملة ”أنا أيضا“.
ومـــن هـــذه األفالم التـــي أخرجتها نســـاء 
نســـتعرض هنا ثالثـــة أفالم هي ”يـــوم فقدت 
كعـــدان  ســـؤدد  الســـورية  للمخرجـــة  ظلـــي“ 
أزادي  اإليرانيـــة  للمخرجـــة  و“الوســـيطات“ 
للمخرجة البريطانية-  مقدم و“عدم االستقرار“ 

اإلسرائيلية أيريس زكي.

يوم فقدت ظلي

هنـــاك الكثير مـــن األفالم التـــي ظهرت عن 
األوضاع المضطربة في سوريا، وكيف تحّولت 
الثورة الســـلمية إلى حرب أهلية تدخلت فيها 
قوى كثيرة، واســـتخدم فيها النظام الســـوري 
أقصى درجـــات العنف مع تدخـــل من الجيش 
الروســـي، مّما جعل الواقع الســـوري جحيما 
مستمرا أمام الســـوريين، إّال أن مشكلة الكثير 
مـــن هذه األفالم، خاصة األفـــالم الروائية، أنها 
تصّور عادة خارج سوريا، وفي ظروف تجعلها 
تفتقد إلى ســـخونة الواقع السوري نفسه، إلى 
جانب ضعف اإلمكانيـــات اإلنتاجية واالعتماد 
على مـــا يتوفر من الممثلين فـــي البلدان التي 

تفرقوا فيها عبر العالم.
هذه اإلشكالية واجهت وانعكست على فيلم 
”يوم أضعت ظلي“، أول أفالم المخرجة ســـؤدد 
كعدان، فقـــد اضطرت إلى تصويـــر فيلمها في 
لبنـــان، واعتمدت على طاقم من الممثلين الذين 
يعيشـــون خارج بالدهـــم، وتلّقـــى الفيلم دعما 
محدودا من فرنســـا وقطر، لكنه أنتج بميزانية 

صغيرة.

وهو ما ألقى بظالله على الصورة النهائية 
للفيلـــم كما انعكس على األداء التمثيلي ألبطال 
الفيلم الثالثة: سوسن أرشيد وسامر إسماعيل 
وريهـــام القصـــار، فقـــد جـــاء مجـــال الصورة 
مشوشا، غير واضح المعالم، خاصة أن الفيلم 
يبدأ في دمشـــق في العام 2012، أي بعد اندالع 
الثـــورة بفترة قصيرة، وســـرعان ما يبتعد عن 
واقع الشارع وما يدور فيه، ليدخلنا في محيط 

شبه تجريدي.
في البداية نرى امرأة اســـمها سناء تكافح 
مع ابنها الصغير خليل (6 ســـنوات) للوصول 
إلى شـــقتها الواقعة في عمارة ســـكنية، حيث 
يتعـــرض لهمـــا أوال جنـــدي يريـــد التأكد من 
هويتهما، ثم يمران بما يشـــبه عزاء في الطابق 
األسفل إشارة إلى الذين يفقدون حياتهم يوميا 

بسبب العنف الذي يواجه به النظام الثورة.
أما السبب في الوصول بسرعة إلى المنزل 
فمـــن أجـــل اللحـــاق بالميـــاه قبـــل انقطاعها، 
لتشغيل آلة غسل المالبس، لكن المياه تنقطع، 
وعندما ترغب ســـناء في طهي وجبة ســـاخنة 
البنها ينقطـــع الغاز أيضا، فتتـــرك خليل على 
أن يرعاه جده، فوالده غائب منذ ســـت سنوات 

حيث يعمل في السعودية.
تهرع ســـناء إذن للبحث عن أسطوانة غاز، 
لكنها تفشـــل بعـــد أن يفرغ المتوفـــر منها، ثم 
تلتقـــي بفتاة هـــي ريم التي كانـــت تتردد على 
الصيدلية التي تعمل فيها سناء، وتقابل أيضا 

شقيقها جالل وكالهما من الثوار، يقترح جالل 
الذهاب إلى منطقة تقع خارج دمشق للبحث عن 
أســـطوانات الغاز، لكن الجيـــش يقطع الطريق 
ويرغمهما على مغادرة سيارة التاكسي، فيجد 
الثالثة أنفسهم مضطرين للدخول إلى غابة ثم 

الوصول إلى ما يشبه قرية صغيرة معزولة.
نحن بالتالي ال نشاهد تداعيات الثورة وما 
يتعرض له الثـــوار من عنف النظام، لكننا نرى 
بعض آثارها: أصـــوات إطالق الرصاص تأتي 
من بعيد إلى حيث يوجد األبطال الثالثة داخل 
الغابة، جنديان يتدربان على إطالق الرصاص 
علـــى األشـــجار، جنـــدي يتعقـــب الهاربين من 
الثـــوار داخل الغابـــة، مقابـــر جماعية حفرها 
ســـكان القرية التي يصل إليها أبطالنا الثالثة 
لدفن قتلى االشـــتباكات المتوّقـــع حدوثها في 

البلدة القريبة.
وتلمح سناء كيف أن جالل الذي ُقتل شقيقه 
في المواجهات وقضى فترة رهينة االعتقال، قد 
فقـــد ظله، فالفيلم يقول لنا إن ظل المرء يختفي 
بعد أن يتعرض لمأســـاة تزلـــزل حياته وتفقده 
توازنه وشـــعوره بوجوده، وهـــو معنى رمزي 
شـــعري قد يكون جميال على المستوى النظري 
إّال أنه ال يتداخل في نســـيج الفيلم وبنائه كما 
ينبغـــي ويبدو مفتعـــال وغريبا على الســـياق 
الواقعي للفيلـــم، كما يعاني الفيلم نفســـه من 
الفقر الشديد سواء في الحبكة التي تمتد أكثر 
مّما ينبغي، مّما يؤدي إلى هبوط اإليقاع العام 

والترهل.
وفـــي النصـــف الثانـــي يـــدور الفيلم حول 
محاولـــة الرفاق الثالثـــة العودة إلى دمشـــق، 
لكنه يظل يدور حول نفسه ويدخل في تفاصيل 
فرعيـــة مع المزيد من الصور النمطية لســـكان 
القريـــة التي تتضامن في الكفـــاح ضد النظام، 
ونـــرى مـــن بينهـــم شـــابا ملتحيـــا كنمـــوذج 
لإلســـالميين المعتدلين الذيـــن يتعاونون مع 
الثـــّوار، وتعجـــز المخرجـــة عن صنـــع نهاية 

درامية مالئمة لموضوعه.
بعيـــد،  مـــن  الموضـــوع  مالمســـة  ورغـــم 
والضعف الواضح في البناء والصورة واألداء 
بشـــكل عام، إّال أن الجائـــزة ”التضامنية“ التي 
حصـــل عليهـــا الفيلم فـــي مهرجان فينيســـيا 
(جائزة أســـد المســـتقبل الذهبي للعمل األول 
في مســـابقة قســـم ”آفاق“ وليس في المسابقة 
الرســـمية كما ذكـــر البعض)، تغـــري بإضفاء 
الكثيـــر من الرونق والســـحر على عمل ال أظنه 

سيبقى كثيرا في الذاكرة.
والفيلم اإليرانـــي The Broker، وهو أيضا 
العمـــل األول لمخرجتـــه أزادي مقـــدم، أفضل 
ترجمـــة لـــه فـــي رأيي هـــي ”الوســـيطات“ أي 

وســـيطات الزواج أو ”مكتب الـــزواج“، فالفيلم 
بأكمله يدور داخل أحد تلك المكاتب التي تعمل 
فيها النســـاء وســـيطات للعثور على أزواج أو 
زوجـــات للباحثـــات وللباحثيـــن عـــن الزواج 
في مجتمـــع يضيق كثيرا من فـــرص اللقاءات 

المفتوحة بين الرجال والنساء.
هذا فيلم تســـجيلي، تقف الكاميرا فيه أمام 
الشـــخصيات داخل مكتب الـــزواج في طهران، 
تراقـــب وتحافـــظ على مســـافة منهـــا، ترصد 
أحاديث النســـاء، تصورهّن أثناء العمل أو في 

فترة الراحة أثناء تناول طعام الغذاء.
إنهـــّن يضحكـــن ويتبادلـــن الحديـــث عن 
الشـــخصيات التي تقابلهّن يوميا، يتردد على 
المكتب الكثير من النســـاء من مختلف األعمار 
ممن يبحثن عن زوج مناســـب، كما يتردد أيضا 
بعض الرجال، غالبيتهم من عمر متقدم نسبيا.

مديرة المكتب ومساعداتها ال تحاولن فقط 
تلبيـــة متطلبـــات كل واحـــدة ومضاهاتها بما 
لديهّن فـــي الملفات من معلومـــات عن الرجال 
من راغبـــي الزواج، بحيث يعثـــرن على أفضل 
شـــخص مناســـب لكل حالـــة، بل تقمـــن أيضا 
بالتوفيق بيـــن األزواج المنفصليـــن أو الذين 
يريدون االنفصال، ويشـــتكي بعض النساء من 

خيانة أزواجهّن لهّن.
تغلب وجهـــة النظر الذكوريـــة في مجتمع 
يســـوده الذكور على نظرة المـــرأة في تعاملها 
مـــع المـــرأة: فمديـــرة المكتـــب تحـــاول دائما 
إقناع النســـاء بالتصالح والعـــودة إلى الزوج، 
والتغاضـــي عّما يفعلـــه، كما تنصـــح بالتزّين 

وجذب االهتمام واالبتعاد عن إثارة المشاكل.
أما بخصـــوص البحث عن زوج مناســـب، 
فهـــي تؤكـــد دائمـــا أن الرجل هو الـــذي يجب 
أن يبـــدي اهتمامه بالمرأة ثـــم يتقّدم لها، وفي 
أحد أكثر مشـــاهد الفيلم حيوية، ينظم المكتب 
”مؤتمـــرا“ يجمع بين عدد من الرجال والنســـاء 
مـــن الراغبين في الزواج، وأمـــام الجميع يقف 
الرجـــل أو المرأة، يعـــرض كل منهما ”حالته“ 
وظروفه الشخصية، ثم ماذا يريد أو يتوّقع من 

شريكة الحياة التي يبحث عنها؟
يتـــم توزيـــع أوراق علـــى كل الحاضريـــن 
لتســـجيل اختياراتهم، لكـــن المرأة تظل رهينة 
اختيـــار الرجـــل، فلـــو أعجبهـــا رجـــل ما من 
الحاضرين يجب أن يبدي هو إعجابه بها، وإن 
لم يفعل فـــال جدوى من اختيارهـــا له، ألنه لن 

يلتفت إليها أصال!
إننا أمام ما يشبه ”السوق“.. سوق الزواج، 
المـــرأة فيه ســـلعة، تخضع للعـــرض والطلب، 
والرجل يبحـــث عن امرأة صغيرة الســـن لكي 
تصبـــح زوجة لـــه، كمـــا يرغب الكثيـــرون في 

العثـــور علـــى زوجة مؤقتـــة بموجـــب ”زواج 
المبـــاح فـــي إيـــران. والعامالت في  المتعـــة“ 
المكتـــب يحاولـــن إقناع النســـاء بـــأن الزواج 
المؤقـــت المحـــدد المـــدة خير مـــن أن تعيش 
وحيدة، والقبول برجـــل كبير في العمر أفضل 
من أن تظّل في انتظار زوج شاب ربما لن يأتي.
الفيلـــم الـــذي يقع فـــي 61 دقيقـــة، رغم ما 
يتضّمنه من حوار متواصل، يأســـرك ويشـــدك 
إلى موضوعه بســـبب طرافته وكشفه الجريء 
عـــن حالـــة الظمـــأ االجتماعي التـــي يعرضها 
من دون تدّخل كبير  بأسلوب ”سينما الحقيقة“ 

من جانب المخرجة. 

عدم االستقرار

االســـتقرار“  ”عـــدم  اإلســـرائيلي  الفيلـــم 
Unsettling، هـــو أيضـــا فيلـــم تســـجيلي وهو 
العمـــل األول لمخرجته أيريس زكي التي تظهر 
فـــي الفيلـــم بنفســـها، تعلق وتحـــاور مختلف 

الشخصيات اإلسرائيلية التي تلتقي بها.
إنهـــا تصّرح مـــن البداية بأنها ”يســـارية“ 
قادمـــة من الخـــارج، من بريطانيـــا حيث تقيم، 
لكنها أيضا إســـرائيلية تنتمي إلى مجتمع تل 
أبيب العصري الذي يصفه الفيلم بأنه يختلف 

تماما عن مجتمع الكيبوتز والمستوطنات.
اإلعالن عن هذه الهوية اليســـارية يســـّبب 
لها المشـــاكل في مستوطنة ”تيكوا“ في الضفة 
الغربيـــة التي تزورها بدعوة مـــن صديق لها، 
فهناك مـــن يصرخ في وجهها.. نســـمع صوته 
علـــى شـــريط الصـــوت دون أن نـــرى وجهه.. 
يتهّمهـــا بالتعاطف مع الفلســـطينيين وتقديم 
صورة سيئة عن المستوطنين للعالم، ويرفض 
الكثيرون الظهور أمـــام الكاميرا والحديث مع 
المخرجة التي تقضي شهرا هناك إلى أن تعثر 
علـــى بعض الشـــباب الذين يقبلـــون التصوير 

والحديث أمام الكاميرا.
يقول أحـــد الشـــباب الذيـــن تحاورهم، إن 
كونهـــا يســـارية متعاطفـــة مع الفلســـطينيين 
لـــن يجعلهم يحبونها ويلـــوم عليها أنها بدأت 
بالتعبيـــر عن ذلك، لكنهـــا ال تيأس أو تتراجع. 
إنها تتردد حينا، مبدية تفّهما لما يقوله الطرف 
اليهـــودي.. كيـــف أن هنـــاك حاجـــة للحماية، 
لوجود الجنود في المستوطنات، لكنها ترفض 
منطق االســـتيالء علـــى األرض الفلســـطينية، 
وتحاول طيلة الوقت أن تلفت نظر من تحدثهم، 

إلى هذه الحقيقة.
صديقهـــا الـــذي يبـــدو مقتنعا بمـــا تقوله 
يحاورهـــا ويعود لكـــي يؤكد أنه رغـــم إدراكه 
لطبيعة المأزق، إّال أنه ال يرى حال للصراع بسبب 

تمسك كل طرف، كما يقول، باأليديولوجية التي 
تقوم على أســـاس ديني، ويتناقض مع نفســـه 
عندما يتمســـك بفكرة حق اليهود في فلسطين 
بدعوى أنهم كانوا هناك قبل أكثر من ألفي عام، 
أي أنه رغم حديثه التقدمي الظاهري، يرتّد إلى 

التمسك باألسطورة.
ويطرح مستوطن آخر ترحيل الفلسطينيين، 
وتتبّنـــى هذا الطرح فتـــاة يهودية ال ترى خطأ 
في اســـتخدام القـــوة إلرغام الفلســـطيني على 
المغادرة، وعندما تنبهها المخرجة إلى أن هذه 
هي الفاشية، تضحك وتعترف بأن في الفاشية 

أشياء جيدة.
ينطلق الفيلم من فكرة أن الحوار الســـلمي 
الهـــادئ مـــع المســـتوطنين يمكن أن يكشـــف 
للمتفـــرج الذهنيـــة الســـائدة، ويعـــّري فكـــرة 
االحتالل واالســـتيالء على األرض التي تتسق 
مع النظرة النســـائية لمخرجة يســـارية تتبّنى 
رؤيـــة إنســـانية ترفـــض المســـتوطنات دون 
رفض االحتـــالل، وتبدي تعاطفهـــا مع الطرف 
الفلســـطيني دون أن تديـــن بوضـــوح الطرف 
المعتـــدي لينتهـــي الفيلم المثيـــر للجدل، دون 
أن تكـــون مخرجته قـــد توصلت إلـــى خالصة 
واضحـــة، إنها أيضا جزء من التناقضات التي 

تصورها عند الشباب الذين تتحدث إليهم.

والفيلـــم تجربة ســـينمائية تســـعى لبحث 
يشـــعرون  ال  (الذيـــن  المســـتوطنين  مـــأزق 
باالستقرار) من زاوية جديدة تبتعد عن األنماط 
التقليدية المستقرة مسبقا في وعي المشاهدين 
عن أولئك المتطرفين الذين يحملون الســـالح، 
فالمخرجـــة تلتقـــي بنمـــاذج شـــبابية تمارس 
األلعـــاب الجماعية، تمزح وتضحك وتتشـــارك 
في االستمتاع بالحياة، لكنها تبدو في النهاية 
معزولـــة عـــن المحيط، بـــل وعـــن أقرانها في 

الداخل.
إنها شـــخصيات تبدو أقل عنفـــا، لكنها ال 
تخلو مـــن االضطراب والتناقض، كما يشـــوب 
أحاديثهـــا مزاعم جيدة ال يمكـــن التثبت منها، 
لكن ال بأس فالقلق من تراجع صورة إســـرائيل 
فـــي أنظار العالـــم يدفع إلى محاولـــة التنقيب 

والبحث، وربما يؤدي إلى الفهم.

اتجاهات جديدة في مهرجان لندن السينمائي الـ62

[ المرأة المخرجة تحضر في ثالثة أفالم  [ حكايات عن الحرب السورية ومشاكل الزواج والمستوطنين

{عدم االستقرار} عن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

الفيلم السوري {يوم فقدت ظلي}.. محيط شبه تجريدي {الوسيطات} فيلم إيراني عن عالم النساء في مجتمع ذكوري

{يوم فقدت ظلي} يبدأ في دمشق 

في العام 2012، وسرعان ما يبتعد 

عن واقع الشـــارع السوري وما يدور 

فيه من أحداث

 ◄

{الوسيطات} فيلم تسجيلي، تقف 

الكاميـــرا فيـــه أمـــام الشـــخصيات 

داخـــل مكتـــب الزواج فـــي طهران، 

ترصد أحاديث النساء

 ◄

من فضائل مهرجان لندن السينمائي الذي 
انطلق في العاشــــــر مــــــن أكتوبر اجلاري 
ويتواصل حتى احلادي والعشــــــرين منه، 
أنه يأتي بتشكيلة متنوعة من األفالم التي 
تتيح للمشاهدين في العاصمة البريطانية 
االطــــــالع على أحدث اإلبداعات في مجال 
الســــــينما العاملية، وبينها مــــــا يصعب أن 

يعثر له على موزع في بريطانيا.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري



أمنة جربان

} تونــس - تتجـــه وزارة التعليـــم العالي في 
تونـــس نحو إقـــرار تخصص الطـــب العائلي 
كاختصـــاص طبـــي جديـــد فـــي الجامعـــات 
التونســـية، فـــي خطـــوة تكشـــف عـــن جهود 
الـــوزارة إلدراج اختصاصـــات جديـــدة تعزز 

مهارات الطلبة.
وأكـــد رئيـــس الجمعية التونســـية للطب 
العائلي باألمين زياد في تصريح إلذاعة محلية 
خاصة، الســـبت، أن المفاوضات متواصلة مع 
وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث 
العلمـــي لتكوين طلبـــة مختصين فـــي مجال 
الطب العائلي. ورّجح أن تكون السنة المقبلة 

هي االنطالقة الفعلية لهذا البرنامج. 
العائلـــي بأنـــه  الطـــب  خبـــراء  ويعـــرف 
”اختصاص أضيـــف إلى الئحة االختصاصات 
الطبية، وهو عبارة عن اختصاص تتم دراسته 
فـــي أربع ســـنوات بعد دراســـة الطـــب العام، 
ليؤمـــن الخدمات الصحيـــة والوقائية لجميع 
الفئات العمرية من الصغار والكبار والمسنين 

والنساء والرجال“.
وسيسمح إدراج اختصاص الطب العائلي 
الجامعـــات التونســـية بتعزيـــز القدرات  في 
العلميـــة لألطبـــاء، كمـــا سيســـمح بتخفيف 
الضغط على االختصاصات األخرى وستكون 
له نتائج إيجابية على المرضى حيث سيسهل 

عملية العالج في المستقبل.
وأوضـــح ماهـــر القصـــاب المديـــر العام 
للتعليم العالي فـــي تونس لـ”العرب“ أن ”هذا 
االختصاص تم اقتراحه منـــذ العام 2011 لكن 
تـــم تأجيل النظر فيـــه.. وحاليا ســـيقع دعمه 

ضمن إطار قانوني“.

وأشـــار القصاب إلى أنـــه ”وقعت مراجعة 
النظام األساسي للدارسات الطبية بهدف دفع 
هذا االختصـــاص، وليكـــون اختصاصا بأتّم 
معنـــى الكلمـــة كبقية االختصاصـــات المهمة 
األخـــرى“. وبيـــن أن ”وزارة التعليـــم العالي 
وصلـــت إلـــى األشـــواط األخيـــرة مـــع وزارة 
الصحة لدمج هذا االختصاص بشـــكل رسمي 

في الجامعات“.

وبإمـــكان اختصـــاص الطـــب العائلي أو 
ما يعـــرف بطب الخـــط األمامـــي، معالجة 80 
بالمئـــة مـــن الحـــاالت المرضية وتشـــخيص 
العـــالج المالئـــم لها دون التحـــول إلى أطباء 

االختصاص.
وأكد القصـــاب أن ”االختصـــاص الجديد 
ســـيعوض اختصاص الطب العام وسيفرض 
إدراج  ويأتـــي  الصحـــي“.  بالقطـــاع  ذاتـــه 
اختصـــاص الطب العائلي فـــي الجامعات في 
إطار مشـــروع أكاديمي ترعـــاه وزارة التعليم 
العالي هدفه إنتـــاج جيل هو األول في تونس 
يتقن هذا االختصاص ويعزز رصيد البالد من 

الكفاءات البشرية.
ورغـــم أن قطـــاع التعليـــم في البلـــد الذي 
يعيـــش انتقـــاال ديمقراطيـــا منـــذ انتفاضـــة 
ينايـــر عام 2011 تأثر بالتجاذبات السياســـية 
لكـــن  الشـــعبية،  واالحتجاجـــات  والحزبيـــة 
الحكومة تتمسك بتطويره وإصالحه وتراهن 

عليه للنهوض بالبالد. 
وفي إطار إصالح النظام الطبي في تونس 
اقترحـــت وزارة التعليـــم أن يمـــارس الطلبة 
جميع االختصاصـــات، وأّال يكتفوا بمنظومة 

التعليم التقليدية.
ولفت منير يوســـف مقني رئيس المجلس 
الوطني لعمادة األطّباء التونسيين لـ”العرب“ 
إلى أن ”الهدف من مشـــروع الطب العائلي هو 
تكوين جيل جديد متمكن من هذا االختصاص 

للقيام بهامه على أكمل وجه“.
وشـــرح مقني قائال، إن ”دراســـة الطب في 
تونـــس تتم بداية بخمس ســـنوات ثـــم يليها 
عـــام تربص ثم التوجـــه عقب ذلك الختصاص 
معين“. وأوضـــح أن ”اختصاص طب العائلة 
سيدوم ثالث سنوات فيما تدوم االختصاصات 
الطبية األخرى أربع سنوات، وخمس سنوات 

لالختصاصات الجراحية“. 
وحســـب ترتيب الطلبة ســـيقع اختيارهم 
لالختصاصـــات بشـــكل طوعـــي. وتابع مقني 
المســـتقبل  فـــي  ســـيصبح  العائلـــة  ”طـــب 
اختصاصـــا واضـــح المعالم ولـــن يكون في 
المرحلـــة المقبلة طب عام“. وبيـــن أنه حاليا 
يقع تدريـــب الدفعـــة األولى مـــن الطلبة على 
اختصـــاص الطـــب العائلـــي وســـتتخرج من 

الجامعة بعد سنة.
ويقول خبراء أن الطب العائلي في تونس 
مازال يفتقد إلـــى الخصوصيات التي يحظى 

بها طب االختصاص اليوم.
لكـــن المديـــرة العامة للصحـــة في تونس 
نبيهـــة بورصالي فلفول، شـــددت على أن طب 

العائلة ســـيصبح قريبا طـــب اختصاص وفي 
الخـــط األول للمنظومة الصحية، وأن الوزارة 

ستشرع في عملية تكوين أطباء العائلة.
وتعي وزارة التعليم التونســـية بأن إدراج 
الطـــب العائلي فـــي الجامعـــات كاختصاص 
ســـيحقق أولى أهـــداف اســـتراتيجيتها التي 
كانـــت أعلنـــت عنها منـــذ عـــام 2017 إلصالح 
التعليـــم العالي. كما أنها تراهـــن على كفاءة 
الطلبـــة  الســـتقطاب  لديهـــا  الطـــب  كليـــات 

التونسيين واألجانب.
ويعتقـــد خبراء أن فرض اختصاص الطب 
العائلي في الجامعات سيساهم في استقطاب 
الطلبـــة األجانـــب ويعزز ثقتهـــم بالتعليم في 

تونس. 
وكان وزير التعليم العالي ســـليم خلبوس 
قد أشار إلى أن استراتيجية الوزارة الجديدة 
تعمـــل على تطويـــر االختصاصات خاصة في 
مجـــال الطـــب للمزيد مـــن اســـتقطاب الطلبة 

األجانب.
وقد احتلـــت تونس المرتبـــة األولى على 
المســـتوى المغارِبي، فـــي التصنيف الخاص 
بكليات الطب في العالم العربي وكانت األفضل 
بولوجها إلى التصِنيـــف من خالل جامعتين؛ 
هما جامعة المنســـتير التـــي حلت في المركز 

الثالث عشر، وجامعة العاصمة تونس المنار 
التي حلْت في المرتبة الثانية والعشرين.

 ولفـــت وزير التعليم العالي إلى أن تونس 
تريد اســـتقطاب الطلبـــة األجانب بصفة عامة 
واألفارقـــة بصفـــة خاصـــة وأن عـــدد الطلبة 
األجانـــب في الجامعات التونســـية يمثلون 3 
بالمئـــة فقط. وأشـــار الوزير إلـــى أن الوزارة 
تســـعى إلى تطويـــر الرقم ليصبـــح 10 بالمئة 
في حدود ســـنة 2020 مؤكدا أن نســـبة الطلبة 
األفارقـــة في تونس تمثل 75 بالمئة من الطلبة 

األجانب.
وأوضح ســـليم خلبوص أن اســـتراتيجية 
الـــوزارة تتمثـــل في عـــدة قـــرارات منها فتح 
الجامعـــات العموميـــة أمام الطلبـــة األجانب 
مؤكدا أن الوزارة لديها استراتيجية للتسجيل 
المجاني للطلبة األفارقة من أجل تشـــجيعهم 

على الدراسة في تونس.
وقد تقرر إحداث وكالة تونســـية الستقبال 
الطلبـــة األجانـــب لتوفيـــر ظـــروف مناســـبة 
لإلقامـــة والدراســـة، إلـــى جانـــب المشـــروع 
الكبير التونسي الفرنسي المتمثل في إحداث 
الجامعة التونســـية ألفريقيا والبحر األبيض 
المتوســـط التـــي ســـتكون تجربـــة فريدة من 

نوعها ومهمتها استقطاب الطلبة األجانب.

 وتحـــاول وزارة التعليم معالجة مشـــاكل 
قطـــاع التعليـــم العالـــي من رؤيـــة إصالحية 
أقرتهـــا للنهوض به حيث يعيـــش العديد من 
الصعوبـــات الماليـــة واألكاديميـــة كمـــا تأثر 

بخالفات نقابية مع الحكومة.

وسبق أن أكد وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي ســـليم خلبوس على أن الوزارة تطمح 
إلى تســـليط الضوء على المشكالت الحقيقية 
لقطاع التعليم العالي مـــع التركيز على بحث 

األهداف االستراتيجية.
متنوعـــة  التعليـــم  وزارة  واســـتراتيجية 
وتتمثل في عـــدة قرارات كإدراج اختصاصات 
جديـــدة ضمـــن إصـــالح التوجيـــه الجامعي 
وإدخـــال تغييرات على منظومـــة ”إمد“، على 
غرار فتـــح الجامعات العمومية أمام األجانب، 
خاصة وأن هناك طلبـــا كبيرا على الجامعات 

العمومية كالطب والهندسة.

الثالثاء 2018/10/16 - السنة 41 العدد 11140

تعليم
«الحكومـــة التركيـــة ألغت تراخيص 19.9 ألف مدرس بقرار رســـمي صدر في شـــهر ســـبتمبر 

الماضي. والقرار تم اتخاذه بشكل استباقي قبل إجراء كافة التحقيقات الكافية».

ضياء سلجوق
وزير التعليم التركي

«تناغم االختصاصات الجامعية مع شـــروط ومتطلبات ســـوق الشغل هي إحدى أولويات برنامج 

اإلصالح التربوي الذي تقوم وزارة التعليم العالي في تونس بتفعيله».

سليم خلبوس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس
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ماهر القصاب:

نتفاوض مع وزارة الصحة 

لدمج اختصاص الطب 

العائلي في الجامعات

[ وزارة التعليم العالي تسعى لتكوين طلبة مختصين في الطب العائلي  [ االختصاص الجديد سيستقطب المزيد من الطلبة األجانب

الطب العائلي اختصاص يدرس قريبا في الجامعات التونسية

تونس تراهن على الشباب

منير مقني:

حاليا يقع تدريب الدفعة 

األولى من الطلبة على 

اختصاص الطب العائلي

تدرس وزارة التعليم التونسية إدراج اختصاص الطب العائلي في اجلامعات، وهو مشروع 
ــــــن طلبة يتمتعون بكفاءة عالية في هذا املجال، إذ ســــــتمكن هذه  يهدف أساســــــا إلى تكوي
اخلطوة من تعزيز اإلطار الطبي بالبلد مســــــتقبال، وستخفف الضغط على االختصاصات 
الطبية األخرى، كما ســــــيزيد من اســــــتقطاب الطلبة األجانب في تونس من الذين يبحثون 

عن اختصاصات جديدة.

أطروحات جامعية للبيع في تركيا

} في اآلونة األخيرة، صار من األسهل في 
تركيا أن تشتري مهنة دون أن تبذل أّي 

مجهود؛ فقد تفّتق ذهن البعض من الناس عن 
طريقة لتحقيق أهدافهم المهنية دون حاجة 
ألن يقدحوا زناد أفكارهم في العلم والتعلم، 
أو أن يبذلوا الوقت والجهد فيهما، فكل ما 

تحتاجه هذه الفكرة هو المال.
إذا كان لديك مال وتعيش في تركيا، 

فيمكنك أن تجد من يقوم بالواجبات 
الدراسية المنزلية عنك، ومن يكمل لك 

مشروعاتك، بل ويكتب لك أطروحتك.
يقدم لك هذه الخدمة فريق من الخبراء 
الذين يضمنون لك أال تتعرض ألي مشكلة 
مثل السرقة األدبية. سيخبرك من يكتبون 

لك أطروحتك بأنهم أصحاب ُخُلق ألنهم 
لن ُيبلغوا أحدا باسمك أو بأنك دفعت 

المال للحصول على أطروحة جاهزة، فهذه 
المعلومات تكون سرية.

ويشكو خبراء األطروحات الجامعية من 
السرقة األدبية؛ لذا، فقد قررنا أن نتقّصى 

أمرا يتجاوز حدود السرقة األدبية، وبدأنا 
بالبحث على محرك غوغل، فوجدنا عددا 
ضخما من المواقع التي تعرض خدمات 

كتابة الرسائل العلمية.
وبعد التأكد من أن هناك بعض األماكن 

التي تؤدي الواجبات المنزلية وتكتب 
األطروحات مقابل رسوم، اتصلت بتلك 

األماكن وقدمت نفسي على أنني طالب في 
مرحلة الماجستير من جامعة مرمرة في 

إسطنبول.
سألت عن كيفية كتابة األوراق البحثية، 

ومن يستفيد من هذه الخدمات، وكم عدد 

األشخاص الذين يطلبون أطروحات كل 
عام، وما إذا كان األساتذة الذين يكتبون 

األطروحات يعرفون أسماء الطالب.
وقد علمت أنهم يقدمون نوعين من 

خدمات األطروحات، األول هو أطروحات 
درجة الماجستير والثاني هو أطروحات 
الدكتوراه. ويتراوح عدد أوراق أطروحة 

الماجستير بين 80 و100 ورقة وتتكلف بما 
بين 2500 و7000 ليرة تركية (415 دوالرا إلى 

1160 دوالرا).
وإذا اشتملت األطروحة على مشروع، 
تصبح التكلفة أعلى؛ على سبيل المثال، 

تصل تكلفة إجراء مسح أو استطالع للرأي 
نحو ألف ليرة تركية (165 دوالرا). في 

المقابل، تتراوح تكلفة أطروحة الدكتوراه 
بين نحو 7000 و15 ألف ليرة تركية (1160 
إلى 2500 دوالر). وقبل الشروع في كتابة 

األطروحة، يطلبون من الطالب بعض األمور، 
مثل موضوع األطروحة وبعض المصادر 

المقترحة وأن يدفع نصف المبلغ المطلوب. 
وخالل العملية، يكون الطالب واألستاذ الذي 
يكتب البحث على تواصل، ويكون هذا بشكل 

عام عبر اإلنترنت. ويكون هناك المزيد من 
التواصل بين الكاتب والطالب في الرسائل 

العلمية المطولة.
وإذا لم تنل األطروحة رضاك، يمكنك أن 

تبلغ بذلك األستاذ الذي كتبها، لكنك لن تعرف 
اسم ذلك األستاذ. وقد أبلغوني بأن السبب 

في ذلك يعود إلى ما قالوا إنه اعتبارات 
أخالقية وأن الخصوصية ضرورية. كما أن 

األستاذ ال يعرف اسم الطالب.
وعندما تتسلم رسالتك، تدفع المبلغ 

المتبقي، وهنا تنتهي صلتك بهذه الخدمة. 
وفي ما يتعلق بمناقشة أطروحتك، يبلغونك 

بأنه ”ما من شيء نستطيع أن نفعله. 
فالمناقشة مسؤولية الطالب“.

لكن كيف سيكون الحال إذا اكتشف 
أساتذتك أن شخصا ما كتب أطروحتك؟ قالت 

لي الشركة إن ”هذا لم يحدث أبدا.. السرية 
ضرورية. ال تبلغ أصدقاءك“. ظللت ألّح 

عليهم في السؤال، فقلت لهم إنني ”ال أريد 
أن أكتب ولو عبارة واحدة، فهل سيقع أّي 

عمل كهذا على عاتقي؟“، وكان رّدهم بالنفي، 
حيث قالوا لي إن كل ما يحتاجونه مني هو 

موضوع البحث والقليل من المصادر، وتكون 
األطروحة بين يدّي خالل شهر أو اثنين.

لكن ماذا لو كانت األطروحة سيئة؟ قالوا 
”سيدي، نحن لدينا فريق من الخبراء 

في كتابة األطروحات. أقل كاتب مؤهل 
لدينا هو طالب يستعد للحصول 

على درجة الدكتوراه. لدينا 
أساتذة وأساتذة مساعدون 
من أفضل الجامعات. ليس 
هناك ما يدعو ألن تقلق في 

ما يتعلق بالجودة“. بيد 
أنهم أوصوني أيضا بأن أقرأ 

الرسالة قبل أن أقدمها، وربما أن 
أكتب القليل من العبارات بنفسي 

وُأجري تصحيحا لكي تتكون لدّي فكرة 
جيدة عن موضوع البحث.

وبالنسبة إلى األطروحات العلمية 
المطولة، فقد ذكروني بأن تلك األطروحات 

من الممكن أن تحتاج سنوات لتكتمل، 
وفقا لما ُيمليه موضوع البحث ومستوى 

صعوبته. وباإلضافة إلى كتابة األطروحة، 
ُتِعدُّ مكاتب الخدمات تلك أي مشروعات 

تتعلق بأطروحة الدكتوراه لك، بما في ذلك 
العمل الميداني. بيد أنهم يكتبون األبحاث 

باللغة التركية فقط.
ويمكن لألستاذ الجامعي أن يكتب نحو 

عشر أطروحات في العام، لكن األوراق 
البحثية التي ُتكَتب باللغة اإلنكليزية تكون 

أغلى ثمنا بكثير وتحتاج إلى المزيد من 
الوقت. وقد أبلغتني سيدة تعمل بأحد مكاتب 

الخدمة التي اتصلت بها أنه يمكنني أن 
أكتب األطروحة باللغة التركية وأرسلها لهم 
لكي يترجموها لي. وبطبيعة الحال، تتكلف 

الترجمة المزيد من المال.
وأخيرا، سألت عن األمر األكثر إثارة 

للقلق، وهو االتهام بالسرقة األدبية. قالوا 
لي ”ال تقلق.. فريق عملنا على دراية 

كبيرة بموضوع السرقة األدبية، ونحن 
نستعين ببرامج التحقق من السرقة األدبية 
لالطمئنان. وإلى اآلن لم تصادفنا أّي 

مشكلة“.
وردود تلك الشركات المطمئنة 

في ما يتعلق بالسرقة األدبية 
تكون سريعة؛ لكن نظرة واحدة 
إلى األرقام واإلحصاءات كفيلة 

بأن تعطيك صورة أخرى 
للموضوع. فقد فحص مركز 
دراسات السياسة التعليمية 
في جامعة البوسفور التركية 

600 ورقة بحثية لطلبة الدراسات 
العليا (470 أطروحة ماجستير و130 
أطروحة دكتوراه) جرى تقديمها خالل 

الفترة بين عامي 2007 و2016، وخلص إلى 
أن 34.5 بالمئة من تلك األطروحات تنطوي 

على سرقات أدبية فادحة. ومتوسط المعدل 
العالمي للسرقة األدبية 15 بالمئة.

ويعطي كل موقع إلكتروني رقما مختلفا 
لعدد األطروحات التي يكتبها كل عام. 

ويتراوح العدد األقل بين 70 و80 أطروحة، 
واألعلى عند نحو 300 أطروحة. ونحو 60 
بالمئة من الطالب الذين يستخدمون هذه 

الخدمات هم من طالب الجامعات الخاصة، 
بينما العدد المتبقي كان من الجامعات 

الحكومية.

يقول األشخاص الذين يكتبون األوراق 
البحثية لغيرهم إنهم يفعلون هذا لكسب 

لقمة العيش. وقال أحد كّتاب تلك األبحاث، 
طالبا نشر كالمه باسم تيزار، إنه بدأ هذا 

العمل عندما كان في الجامعة. كانت بدايته 
عندما اعتاد كتابة الواجبات المنزلية 

ألصدقائه وكتابة األوراق البحثية لهم؛ وفي 
نهاية المطاف، اقترح عليه أحد أصدقائه أن 
يعمل لصالح شركة. وباإلضافة إلى كتابة ما 
يتراوح بين ثماني وعشر أطروحات وأبحاث 

مطولة كل عام، يقول إنه يكمل الكثير من 
الواجبات المنزلية للطالب.

وتيزار هو في واقع األمر مدّرس لم 
يتمكن من الحصول على فرصة للتعيين 

في أي مكان. ويقول ”أفكر بحقي في كسب 
المال. لو أنني حصلت على فرصة للتعيين، 

لما كنت أقوم اآلن بهذا العمل الذي يستنزف 
طاقتي الذهنية في التجول بالمكتبات 

وإجراء األبحاث األكاديمية. أعرف أن هذا 
ليس بالعمل العادل، لكن أين العدل في 

إسطنبول؟“. ويتفشى هذا النوع من الظلم 
في النظام التعليمي؛ فحتى متاجر بيع 

األدوات المكتبية بالقرب من المدارس تعلق 
الفتات مكتوب عليها ”هنا عمل الواجبات 

المنزلية“. دلفت إلى أحد هذه المتاجر 
وسألت: إن كنت أستطيع أن أحصل على 

خدمة عمل الواجبات المنزلية لديهم؟ 
وأجابوني ”بالتأكيد.!“.

وقال لي أحد البائعين إن الطالب ليسوا 
وحدهم من يدفعون المال لكي يقوم أحد 
بكتابة الواجبات المنزلية عنهم، ”اآلباء 

يأتون أيضا، فليس لديهم الوقت أو المعرفة 
التي تؤهلهم للقيام بالواجبات المنزلية 

عوضا عن أبنائهم، لكن لديهم المال، 
لذلك فهم يدفعون لنا لكي نقوم نحن بهذه 

المهمة“.

معاذ إبراهيم أوغلو
كاتب في موقع أحوال تركية

34.5
باملئة من األطروحات 

في جامعة البوسفور 

التركية  تنطوي على 

سرقات أدبية فادحة



أحمد جمال

} القاهــرة - أثـــارت مجلـــة ”حـــورس“ التي 
تصدرها شـــركة مصر للطيـــران، جدال إعالميا 
بعد أن نشرت مقابلة مليئة باألخطاء التحريرية 
والمهنية مـــع الممثلة األميركية، درو باريمور، 
ما أفســـح المجـــال أمام طرح تســـاؤالت حول 
مهنيـــة اإلصـــدارات التابعة للشـــركات، ومدى 

التزامها بالمعايير الصحافية.
وســـاهم الصخب الذي صاحب نشر حوار 
باريمـــور، على صفحات المجلـــة، في دوريتها 
الصادرة في أكتوبر الجـــاري، في التأثير على 
صورة خطوط الطيران المســـؤولة عن إصدار 
المجلـــة، بعد أن رفضت الممثلـــة األميركية ما 

جاء في الحوار واتهمتها بفبركته.

واضطـــرت مصر للطيـــران إلى الـــرد على 
االتهامات بتأكيدها أن هناك مؤسسة صحافية 
حكومية (وكالة األهـــرام للدعاية واإلعالن) هي 
المسؤولة عن تحرير المجلة وتوزيعها، وليست 

لشركة الطيران عالقة من الناحية المهنية.
بدورهـــا، أكدت الوكالة أنهـــا قامت بإجراء 
الحوار عبر مراســـلتها (عايدة تكال) بالواليات 
المتحدة، غير أنها اعتذرت عما أســـمته أخطاء 
فـــي الترجمـــة أدت إلى نشـــر معلومـــات غير 
دقيقـــة، األمر الذي يبرهن على أن عملية تدقيق 
المحتـــوى لـــم تكن حاضـــرة فـــي المجلة غير 

المخصصة للبيع، وتوزع على طائرات الشركة 
للترويج ألنشطتها باألساس.

وســـلطت الواقعـــة الضوء علـــى كثير من 
صحـــف ومطبوعات الشـــركات التي تشـــترك 
جميعهـــا في غيـــاب قواعد العمـــل الصحافي، 
وطرحت مفارقة غريبة تشهدها تلك اإلصدارات 
الناطقة باسم الشـــركات، ألنها تستمر وتتمدد 
في وقـــت تعاني فيـــه الصحافة من مشـــكالت 
اقتصادية جمة، فاألولى تتلقى تمويال ســـخيا 
مـــن المؤسســـات التابعـــة لهـــا، دون أن تهتم 

بالجوانب المهنية، أو تتمتع بالمسؤولية.
ويركـــز البعـــض علـــى الجانـــب اإلخباري 
التقليـــدي ويقـــدم ألوانـــا صحافيـــة مختلفة، 
غالبا ما تكون ســـببا لوقوعها في األخطاء، ألن 
غالبية القائمين عليها ال يعملون في الصحافة 

ويتبعون المؤسسات القائمة على إصدارها.
وتعّد مثل هذه المطبوعات بابا خلفيا لكثير 
مـــن المخالفات المهنية، ألنها ال تلتزم بالفصل 
بين اإلعـــالن واإلعالم، وتســـتعين بالعديد من 
الكّتـــاب المتخّصصيـــن فـــي المجـــاالت التي 
تتبعها كأحد أساليب التأكيد على مصداقيتها، 

وتوظيفهم للدفاع عنها.
ولم تكن واقعة ”حورس“ طرحا محليا ألزمة 
صحافة الشركات، لكنها تحولت لقضية عالمية 
مـــع تحذير بعـــض الصحف من خطـــورة عدم 
االهتمام بهذه النوعية من الصحافة الموجودة 
في شـــركات كبرى عالميا، وتواجه أزمة غياب 

معايير العمل الصحافي الجادة.
وقالت الكاتبـــة هادلي فريمـــان، بصحيفة 
الغارديـــان البريطانية، إن حوار مجلة حورس 
يمّثـــل نموذجا لما تعيشـــه الصحافة العالمية 
مـــن تراجع فـــي مســـؤولية إجـــراء الحوارات 
واالهتمـــام بالمهنية والدقـــة، ألن الحوار وقع 
في ازدواجية التملق واالنتقاد، وهو غير دقيق 

ومنحاز ويحمل معلومات مغلوطة. وأشـــارت، 
إلى أن جوهر الصحافة هـــو المصداقية، ومع 
ســـقوطها يصبح القارئ أمـــام متالزمة البحث 

عن الحقيقة.
وتحافظ غالبية الشركات والهيئات الكبرى 
على إصدار صحف ومجالت تنطق بلســـانها، 
ألهداف دعائية وتسويقية، رغم انتشار وسائل 

التواصل االجتماعي.
وبرهـــن على ذلك أحد القائمين على إصدار 
مجلة ”إنبي“، الناطقة بلســـان شـــركة البترول 
الحكوميـــة األكبـــر في مصـــر، مشـــيرا إلى أن 
توزيع المجلـــة على الهيئـــات المهتمة بقطاع 
البترول يجذب للشركة العديد من المشروعات، 
وتعتمد إدارة الشـــركة على المجلة التي تصدر 

بشكل ربع سنوي في التسويق لنجاحاتها.
وأضـــاف المصدر، الذي رفض ذكر اســـمه، 
لـ“العـــرب“، أن المجلـــة يقـــوم علـــى إدارتهـــا 
وتحريرها عدد من الموظفين التابعين للشركة، 
وال تخضـــع ألي مراجعات ســـوى مـــن رئيس 
مجلـــس إدارتها الـــذي يركز فقـــط على نوعية 
الموضوعـــات المنشـــورة بهـــا. وينطبق ذلك 
علـــى المئات من المطبوعـــات األخرى، التي ال 
يتبع العاملون فيهـــا نقابة الصحافيين، بل إن 
القضاء المصري رفـــض مؤخرا دعوى تطالب 
بانضمام العاملين بمجلة ”نقابة المهندســـين“ 
إليهـــا، بالتالـــي فهي ال تلتزم بميثاق الشـــرف 

الصحافي الذي أقرته النقابة.
وتكمـــن مشـــكلة هـــذه اإلصـــدارات في أن 
عـــددا كبيـــرا منهـــا يصـــدر دون تصاريح من 
الجهات التي تتوّلى مســـألة تنظيم اإلصدارات 
الصحافيـــة، قبـــل أن ينتبـــه المجلـــس األعلى 
لإلعـــالم إلـــى ذلك األمـــر مؤخرا وشـــكل لجنة 

لمراجعة تصاريح كافة اإلصدارات.
وقال أحمد ســـليم، األمين العـــام للمجلس 
األعلى لإلعالم، إن اللجنة التي شكلها المجلس 
فـــي يوليـــو ســـتتولى تنظيم األمر مســـتقبال، 
ومـــن مهامها تلقي إخطارات إنشـــاء الصحف 

والمجالت الصادرة عن الشركات.

ميديا

[ مجلة {مصر للطيران} أيقظت مجلس اإلعالم على ضرورة رقابة صحافة الشركات

صحافة الشركات.. سخاء في التمويل 

وإهمال للمهنية والدقة

حتّول حوار أجرته مجلة تصدرها شركة مصر للطيران مع املمثلة األميركية درو بارميور، 
إلى قضية للنقاش العام حول صحافة الشركات وافتقادها للمعايير املهنية، بعدما رفضت 

املمثلة ما جاء في احلوار الذي اتضح أنه يفتقر ملقومات العمل الصحافي.

احتـــج رؤســـاء تحرير الصحـــف في بنغالديش على قانـــون جديد خاص باألمـــن الرقمي، حيث يقولون إنه ســـيكمم الصحافة 

المســـتقلة. وقال محفوظ أنام رئيس مجلس رؤســـاء تحرير الصحف في بنغالديش أمام تجمع في دكا، االثنين {لن يقتصر 

م وسائل اإلعالم المستقلة أيضا}.
ّ
هذا القانون على التعامل مع جرائم اإلنترنت فحسب، ولكنه سيكم

مطبوعات تمثل بابا خلفيا لكثير من المخالفات المهنية

الواقع العراقي يجبر الصحافي على اإلنحناء للمحظورات
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رأي عام تالحقه استطالعات الصحافة

} ما الذي يفكر به الجمهور؟
سؤال ال شك انه يشغل بال أغلب 
السياسيين كما يشغل بال صانعي 

السياسات اإلعالمية.
الموقف من القضايا الداخلية 

والخارجية وأنماط واهتمامات المستهلكين 
كلها تشكل عناوين في المشهد.

لكن ماذا لو تدخلت الصحافة واخترقت 
حصون ذلك الرأي العام المغلق؟

أترى وظيفتها أن تسبر أغوار تلك 
المنطقة المجهولة؟

واقعيا نحن أمام ظاهرة استطالعات 
الرأي العام واستفتاء رأي الجمهور في 

إطار النظام التفاعلي الذي يقرب الصحافة 
من نبض الشارع من جهة ويقرب الجمهور 

من إيصال صوته وبيان موقفه.
األمثلة على ذلك كثيرة وأكثر من أن 

تحصى يقع في مقدمتها استطالع شعبية 
الزعماء صعودا وهبوطا، وهو ما تقوم 

به مؤسسات مختصة باالستطالعات كما 
تضطلع به الصحافة أيضا.

ثالث زعماء ألقوى دول العالم تم 
استطالع الرأي بصدد انخفاض شعبيتهم 

مؤخرا وهم رؤساء أميركا وروسيا 
وفرنسا والثالثة خسروا نقاطا في تلك 

االستطالعات.
باألمس وجهت صحيفة  لندن ايفننك 
ستاندارد رسالة غير مباشرة إلى رئيسة 

الوزراء البريطانية بصدد قضية بريكست، 
رسالة في شكل استطالع للرأي أثبت أن 

اثنين من كل ثالثة بريطانيين يؤيدون 
البقاء في االتحاد األوروبي، بما يكشف 

تغييرا حاسما في رأي عام كان قسم منه 
مدافعا دفاعا مستميتا للخروج.

لكن رئيسة الحكومة وكما يقول المثل 
الشعبي أعطت (اإلذن الطرشة) لهكذا 

استطالع والستطالعات كثيرة مماثلة ألنها 
مصممة بال رجعة على الطالق من أوروبا.

هذا المشهد للزعيمة غير المكترثة 
بنتائج استطالعات الرأي العام دفع رسام 
كاريكاتير اإلندبندنت البريطانية إلى رسم 

السيدة ماي وهي تقود سيارة بسرعة 
جنونية ومعها حكومتها دون أن تكترث 

للمنعطفات الحادة وحافة السقوط في 
الهاوية.

بالطبع سوف لن تغيب عن الذاكرة 
في سياق استطالعات الصحافة ذلك 

االستطالع التاريخي الذي أجرته صحيفة 
شيكاغو ديلي تريبيون إبان انتخابات 

الرئاسة األميركية في العام 1948 عندما 
تبارى المرشحان هاري ترومان وخصمه 
توماس ديوي ويومها خرجت الصحيفة 

المذكورة بنتيجة نشرتها بعنوان عريض 

مستبقة نتائج االقتراع ”ديوي هزم 
ترومان“ لكن النتائج أظهرت فوز األخير 

رئيسا للواليات المتحدة ويومها حمل 
ترومان الصحيفة مشيرا إلى عنوانها 

بسخرية المنتصر، وتبقى تلك اللقطة عالمة 
فارقة.

الصحافة وقد فشلت في هذه الحادثة 
في قراءة ما يقرره الرأي العام ال يعني أنها 

تخفق في كل مرة وال تدق الناقوس أمام 
أصحاب القرار إلى أين تسير بالمجتمع 

سياساتهم، بل هي مهمة حتمية لصحافة 
تواكب الرأي العام وهو هدفها في النهاية.
يعلق الباحثان جي دلون وتوماس مان 
من معهد بروكنز على الظاهرة تحت عنوان 

ملفت للنظر يذكرنا بفيلم ذائع الصيت 
للمخرج الممثل كلينت ايستوود والعنوان 

هو“االستفتاء والرأي العام: الجيد والسيء 
ويخلصان إلى نتيجة مفادها أن  والقبيح“ 

على الطرفين: الجمهور وصانعي القرار 

أن يثقا بنتائج مثل تلك االستطالعات مع 
التحقق منها بقدر الثقة بها.

الباحثان وفي استنتاج آخر يشيران إلى 
حساسية صّناع القرار السياسي مما تخرج 

به تلك االستطالعات، خاصة إذا كانت 
ال تتوافق مع اندفاع الساسة ويضربان 

مثال بحرب العراق، إذ لم يكترث الرئيس 
األميركي األسبق جورج بوش ألي نتائج 
الستطالعات الرأي وبقي متشبثا بفكرة 

االجتياح واالحتالل وإسقاط النظام العراقي 
مهما كانت النتائج، وها هي النتائج كما 

نرى ونسمع ونعيش منذ خمسة عشر عاما.
استطالعات الصحافة وإنجازها بشكل 
منتظم صار تقليدا شبه ثابت لدى الكثير 
من الصحف، استطالعات غير ملزمة لمن 
يهمهم األمر، لكنها استطالعات ستحقق 

فائدة عظيمة إنها يمكن أن تتوسع لتشمل 
شرائح أوسع للوصول إلى حقيقة الرأي 

العام.

طاهر علوان
كاتب عراقي

حوار مجلة حورس مـــع املمثلة درو 

باريمور وقـــع في ازدواجيـــة التملق 

واالنتقـــاد، وهو غير دقيـــق ومنحاز 

ويحمل معلومات مغلوطة

◄

} أربيل(العــراق) - تباينت حرية التعبير في 
العراق مـــن مرحلة إلى أخرى بعد 2003، فهناك 
جملة أمور تقف أمام حرية الصحافة والتعبير 
قد يكون في مقدمتها الفوضى وانتشار السالح 
وسطوة الجماعات المســـلحة فضال عن غياب 
القوانيـــن الحاميـــة للصحافييـــن، وفق ما أكد 
الصحافي حسين رشـــيد خالل جلسة حوارية 

أدارها على هامش معرض أربيل للكتاب.
وناقشـــت الجلسة واقع حرية الصحافة في 
العـــراق والتحديات التي تواجـــه الصحافيين 
والمشـــاكل التي تعترضهـــم وطبيعة القوانين 
المزمع تشـــريعها لدعم حرية التعبير وتنظيم 

العمل الصحافي والنقابي في البالد.
وتحـــدث الكاتـــب والصحافي هـــادي جلو 
مرعـــي في الجلســـة، قائـــال ”نعلـــم أن الحرية 
غيـــر متوافـــرة في وســـائل اإلعـــالم قاطبة إن 
كانت الحكوميـــة أو الخاصـــة، الحزبية وغير 

الحزبية“.
وأشـــار إلى ارتباط كل وســـيلة بمشـــروع 
وخطـــاب معّين ال يســـمح لمن يعمـــل في تلك 

الوسيلة من المساس به أو انتقاده.
وطرحت الجلســـة تساؤالت بشأن القوانين 
الكافلة لحريـــة الصحافة والتعبيـــر وإمكانية 
ضمان تلـــك الحرية وهل بـــادرة إلغاء محكمة 

النشر تصب في حرية الصحافة.
وأفـــاد مرعـــي ”حضرنا عدة جلســـات مع 
نواب برلمانيين لمناقشـــة القوانين التي تكفل 
حريـــة الصحافة لكن أغلب تلك المناقشـــات لم 
تصل لمرحلة االتفاق بسبب اختالل الرؤى بين 

السياسي واإلعالمي“.
وأوضـــح ”أن القوانيـــن التـــي تكفل حرية 
الصحافة تحتاج الســـتقرار سياســـي وأمني. 
مشـــيرا إلـــى وجـــود قرابـــة 500 ضحيـــة من 
الصحافييـــن واإلعالميين منذ عام 2003 وحتى 
اليوم فضال عن تلقي المئات منهم تهديدات من 
هذه الجهـــة وتلك إن كانت بتقديم شـــكوى أو 

التهديد بالقتل“.
واألحـــزاب  الديـــن  رجـــال  أن  وأضـــاف 
السياسية والجهات الدينية باتوا من الخطوط 
الحمـــراء جدا، وال يمكـــن ألي صحافي توجيه 
أي انتقـــاد حتى وإن كان في مجال التصحيح. 
موضحـــا ”حتى أن تقوم هـــذه الجهات بتهديد 
الصحافي فهنـــاك خوف داخلي يمنعه من هذه 

الخطوة“.
ونوه مقّدم الجلســـة بحادثة ســـجن أستاذ 
جامعـــي فـــي محافظة صـــالح الدين بســـبب 
انتقـــاده المحافـــظ علـــى صفحتـــه فـــي موقع 
التواصل االجتماعي، واعتبر رشـــيد ذلك بادرة 
خطيـــرة في حرية التعبيـــر. فيما قال مرعي أن 
هناك العديد من هـــذه الحاالت حدثت وتحدث، 
تشـــير إلى ذهنية السياســـي وعدم قدرته على 
تقبـــل النقد. الفتـــا إلى ضرورة ضمـــان حرية 
الكتابة في مواقع التواصل االجتماعي شرط أن 

تكون بعيدة عن التشهير ونشر األكاذيب. وكان 
المركـــز العراقـــي لدعم حريـــة التعبير حقوق، 
وفق ما ذكر في بيان رســـمي، قد حذر الســـبت، 
من “تصاعد حـــاالت االعتداء على الصحافيين 
وآخرها الهجوم على رئيس تحرير شبكة إعالم 
النجف، وســـط صمـــت الجهـــات األمنية، التي 
يفترض أن تمارس دورها لحماية العاملين في 

المؤسسات اإلعالمية“. 

وأدان “اســـتهداف الصحافيين والمدّونين 
الفاعلين في مناطق البالد كافة، بسبب ممارسة 
أعمالهم، ودعا حكومة النجف المحلية وقيادة 
الشـــرطة إلى تحّمـــل مســـؤولياتهم في حماية 

الصحافيين“.
وكشف أن رئيس تحرير شبكة إعالم النجف، 
ضياء الغريفي، أبلغ المركز العراقي لدعم حرية 
التعبير، أنه تعّرض إلى هجوم مســـلح من قبل 
ثمانية أشـــخاص يحملون أسلحة مختلفة، في 

شارع الروان وسط مدينة النجف“.
وأكـــد الغريفي، أنه اســـتطاع التعرف على 
قســـم منهم يعملون في مركز الرافدين للحوار، 
مبينًا أنهم اعتدوا عليه بالضرب باإلضافة إلى 
تهديـــده بالتصفية الجســـدية. وأشـــار إلى أن 
جميع الجهات األمنية لم تتدخل وقت االعتداء، 
مضيفـــًا انه اتصل بقائد الشـــرطة ألكثر من 10 

مرات لكنه لم يرد على مكالماته“.
كما ســـجل المركز تقييد عمل 120 صحافيا 
ومدّونا من ممارسة أعمالهم خالل الربع الثالث 

من العام الحالي.
ويعـــد هـــذا الرقم األعلـــى مقارنـــة بالعام 
الماضـــي، فيمـــا كان أبرزهـــا مقتـــل وإصابة 
العشرات من المتظاهرين واالعتداء على طواقم 
القنوات الفضائية أثنـــاء تغطيتها التظاهرات 

التي انطلقت من المحافظات الجنوبية.
وأعرب عن خشـــيته من تصاعد االنتهاكات 
التـــي تقـــوم بها القـــوات األمنيـــة خاصة ضد 
المتظاهرين والصحافيين والمدونين، وهو ما 
يتنافى مع الدســـتور والمعاهدات الدولية في 

احترام حقوق اإلنسان.
وطالـــب المركـــز كافـــة القوى السياســـية 
بتثقيف كوادرها وباحتـــرام عمل الصحافيين 
وتســـهيل مهامهـــم، مبديـــا أملـــه فـــي إصدار 
البرلمـــان الجديـــد لقرارات من شـــأنها توجيه 
الموظفين وعناصر القـــوات األمنية خصوصا 
بضـــرورة التعـــاون مع الصحافييـــن واحترام 

عملهم وفق الدستور والقانون.

اختالل الرؤى بين السياسي واإلعالمي 

يعيق حرية الصحافة العراقية

رجال الديـــن واألحزاب السياســـية 

والجهات الدينية باتوا من الخطوط 

الحمـــراء جدا، وال يمكن ألي صحافي 

توجيه أي انتقاد لهم

◄



} مومبــاي - أوصت دراســـة حديثة حول ما 
يعـــرف بـ“صور الســـيلفي“ بضـــرورة إصدار 
قانون مينع من التقاط هذه النوعية من الصور 
في بعض املناطـــق بعد النتائج التي توصلت 
إليها الدراسة والتي تشير إلى فقدان أكثر من 
٢٥٠ شخصا حياتهم بسبب محاوالتهم التقاط 

صورة ”سيلفي“ الفتة.
وفي الدراســـة ظهـــر مدى شـــغف مدمني 
مواقـــع التواصل االجتماعـــي حتديدا اللتقاط 
صور ســـيلفي شـــخصية بطريقة ال تخلو من 

اإلبهار ألصدقائهم ومعارفهم.
وركزت الدراســـة، التـــي أجريت في معهد 
الهنـــد للعلوم الطبية، على الصور املنشـــورة 
فـــي الفتـــرة الواقعة بني العامـــني ٢٠١١-٢٠١٧ 
ووجدت أن ٢٥٩ شـــخصا لقوا حتفهم بســـبب 
محاولة التقاط صور ”ســـيلفي“ بغية إشـــباع 
نهمهم لنيل اإلعجابـــات على مواقع التواصل 

االجتماعي املختلفة.
وكان لبعض حوادث املوت صدى واســـع؛ 
ففي كنـــدا لقي ثالثة من ”املؤثرين على مواقع 
حتفهم إثر ســـقوطهم  التواصـــل االجتماعي“ 
في نهـــر كانوا يحاولون أخذ صورة ســـيلفي 
بجانبـــه، وجرفهـــم النهر إلى شـــالل أّدى إلى 

غرقهم ووفاتهم.
وفي حادثة أخرى في الهند لقي شـــخص 
مصرعـــه نهشـــا حتى املوت من قبـــل دب أراد 
الشخص أن يلتقط صورة سيلفي معه، ويبدو 

أنه اقترب أكثر من الالزم من الدب املفترس! 
وأكدت الدراســـة أن هذه املشـــكلة ال ميكن 

السكوت عنها.
وتوصلـــت الدراســـة أيضا إلـــى أن الهند 
تصدرت قائمة الدول التي شهدت أكثر حوادث 
املوت الناجت عن التقاط صور الســـيلفي تلتها 
روسيا ثم الواليات املتحدة األميركية وأخيرا 
باكســـتان. كما تبني أن متوسط أعمار ضحايا 

السيلفي كان حوالي ٢٣ عاما.
وفي اســـتعراض أســـباب الوفاة لضحايا 
الســـيلفي تبني أنها كانت بســـبب الغرق أوال 
وثانيا بســـبب التعـــرض لالصطـــدام وثالثا 

بسبب السقوط املفاجئ.
وصـــرح مؤلف الدراســـة، أغام بانســـال، 
لصحيفـــة واشـــنطن بوســـت األميركيـــة، أن 
”الوفاة بسبب التقاط صور السيلفي أصبحت 

مشكلة صحة عامة رئيسية“.
وأشـــار بانســـال إلى أنه في حني ال يؤدي 
تصرف بســـيط مثـــل التقاط صور الســـيلفي 

إلى املوت، إال أن املخاطر تنشـــأ عندما يعرض 
الناس أنفســـهم للخطر خالل سعيهم اللتقاط 

الصورة املثالية.
وقـــال ”أكثر ما يؤرقنـــي، أن معظم حاالت 
الوفاة تلك ميكن جتنبها. إذ يرجع السبب في 
جزء كبير من هذه األرقام إلى أنك تريد التقاط 
صورة الســـيلفي املثالية، ال لشـــيء إال جللب 
املزيد من اإلعجاب، أو املشاركة على فيسبوك 
أو تويتـــر أو أي شـــبكة تواصـــل اجتماعـــي 

أخرى“.
وحســـب قول بانســـال إنه على الرغم من 
أن عدد حاالت الوفاة التي تضمنتها الدراســـة 
والذي يبدو مرتفعا، إال أنه ال يشمل العديد من 
احلاالت التي لم ُتوثق بسبب املشاكل املتعلقة 

باإلبالغ.
وقـــال مؤلـــف الدراســـة، إن هنـــاك طريقة 
واحدة ممكنـــة للحيلولـــة دون وقوع حوادث 
الوفاة املرتبطة بالتقاط صور السيلفي، وهي 

حتديد ”مناطق ُمينع فيها التقاط السيلفي“.

وقـــد ُبذلت جهود حثيثـــة لثني الناس عن 
التقاط صور السيلفي اخلطرة في بلدان عدة، 

من بينها الهند، روسيا وإندونيسيا.
حيث أطلقت روسيا قبل ثالث سنوات حملة 
”الســـيلفي اآلمن“، والتي جاءت حتت شـــعار 
”مليـــون إعجاب على الشـــبكات االجتماعية ال 

تستحق املغامرة بحياتك وسالمتك“.
كما أعلنت مومباي الهندية في العام ٢٠١٦ 
عـــن ١٦ ”منطقة مينع فيها التقاط الســـيلفي“، 

بعد وقوع حوادث وفاة مرتبطة بالسيلفي.
وفـــي وقت ســـابق من هـــذا العـــام، أعلن 
املتنزه الوطني بإندونيســـيا أنه سيعمل على 

إعداد أماكن آمنة اللتقاط الصور.

} اخلرطــوم - دشن رئيس الوزراء السوداني 
معتز موســـى، املعروف بنشـــاطه الكبير على 

تويتر حسابا رسمّيا على موقع فيسبوك.
وقال موســـى في تغريدة على حسابه على 

تويتر:

ورغم أن بعض مستخدمي تويتر يسخرون 
من ”لغة“ تغريدات موســـى فإن آخرين يثنون 
عليهـــا مؤكديـــن أن ذلـــك كســـر للجمـــود في 
اخلطـــاب اإلعالمي احلكومي الذي يغلب عليه 

التعتيم.
وفي هذا السياق كتب مغرد:

فـــي املقابـــل قلد آخـــرون لغة موســـى في 
تغريدات تهكمية. وكتب مغرد في هذا السياق:

وقال آخر:

وسخر مغرد:

وينهي موســـى أغلب تغريداتـــه بعبارتي 
”بالتوفيق“ أو ”شكرا لكم“.

ودافع مغرد عن رئيس الوزراء الســـوداني 
مؤكدا:

فيما كتبت معلقة:
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قالت تويتر في تغريدة «في 23 أكتوبر، سنزيل القدرة على إنشاء Moments على تويتر لتطبيقات {آي.أو.أس} أو {أندرويد». 

وبررت تويتر هذا القرار بقلة اســـتخدام الميزة في الهاتف {عندما ال يتم اســـتخدام الميزات كثيرا، نقوم بإزالتها، حتى نتمكن من 

التركيز على بناء منتجات أخرى ستحبونها}.

} باريس - يســـتعر غضب حكومي في فرنسا 
بســـبب قوانـــني اخلصوصيـــة واملعلومـــات 

املتاحة على عمالق البحث غوغل.
وتطالـــب وزيـــرة العدل الفرنســـية نيكول 
بيلوبيـــه غوغل بإزالة وطمس صـــور املواقع 
احلساســـة أمنيا في البالد كالســـجون بشكل 
أساســـي، خاصة بعد حادث هـــروب رضوان 
الفايـــد، أحد أخطر وأشـــهر مجرمي فرنســـا 
وامللقب مبلك الهروب، من الســـجن بواســـطة 
مروحيـــة اختطفهـــا مســـاعدوه فـــي يوليـــو 
املاضي، في عملية وصفت بالســـهلة والتي لم 
تستغرق سوى دقائق، حيث كان منفذوها على 

دراية جيدة بتفاصيل املكان.

وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض 
على رجل العصابات، رضوان الفايد، الذي فّر 
من السجن الصيف املاضي. وأشارت الشرطة 
الفرنســـية إلى أن عمليـــة القبض على الفايد، 

ّمتت نتيجة جهود أكثر من ١٠٠ رجل حتقيق.
يذكر أنه على تطبيقات غوغل تظهر صورة 
جويـــة لســـجن ريو فـــي باريس، والـــذي كان 
رضـــوان الفايد نزيال فيـــه. وبتكبير الصورة، 
ميكن متييز مباني الســـجن املتعددة ومنشآته 

الرياضية متاما. 

واشتكت وزيرة العدل أن مطالبتها بإزالة 
هـــذه البيانـــات لـــم تلـــق آذانا صاغيـــة وأن 

اللقطات اجلوية ال تزال موجودة.
وقال متحدث باسم الوزارة إن طلبا بإزالة 
الصور قد أرســـل إلى فرع الشركة بفرنسا في 
يوليو، وتلقت ردا في أغسطس أن غوغل تعمل 
مع موردي خدمـــات خارجيني لتحقيق مطلب 

الوزارة.
في حني قال متحدث باســـم غوغل إن هذه 
الصور التي توفرها خدمات البحث وتطبيقات 
غوغل إيـــرث ”غوغل مابس يتـــم توفيرها من 
قبـــل مورديـــن خارجيني، وأن الشـــركة أعطت 
قائمـــة باملواقع احلساســـة ملورديهـــا وطلبت 
منهم اتخاذ كل اخلطوات الضرورية بأســـرع 

وقت ممكن لتطبيق القانون.
وتعتبر هذه األزمة حلقة من سلسلة أزمات 
تواجههـــا الشـــركة، التـــي لطاملـــا اصطدمت 
بقوانني اخلصوصية األوروبية واملختلفة عن 
مثيالتها في الواليات املتحدة األميركية، فمثال 
خالل الشـــهر املاضـــي أعلنـــت وزارة الدفاع 
البلجيكية عن خططها ملقاضاة غوغل بســـبب 
عـــدم رضـــوخ الشـــركة ملطالب مـــن احلكومة 
البلجيكيـــة بإزالـــة محتـــوى وصـــور تتعلق 
مبواقع عسكرية حساســـة من تطبيق خرائط 
غوغـــل. وذكـــرت الـــوزارة أنها طلبـــت تعتيم 
مواقع مثـــل القواعد اجلوية ومحطات الطاقة 
النووية على خدمات غوغل للمسح باستخدام 

األقمار الصناعية ”العتبارات األمن القومي“.
وكانت غوغل أذعنت لطلبات مشـــابهة من 
حكومات أخرى بســـبب قلـــق يتعلق بخدمات 
وخدمة  و“خرائط غوغل“  مثل ”غوغل إيـــرث“ 
”ســـتريت فيو“، التي تتيح رؤية الشوارع على 

الطبيعة، خشية أن يضّر ذلك باألمن.
وال تقتصر الشكاوى على بلجيكا وفرنسا، 
فقد ســـبق أن طالبـــت هولنـــدا وأملانيا بإزالة 
بعض صور املنشـــآت العســـكرية مـــن غوغل 
إيـــرث وغوغل مابـــس وهو ما اســـتجابت له 

إدارة غوغل.

كمـــا اكتشـــف جهـــاز الدفاع اإلســـرائيلي 
أن صورا ملنشـــآت عســـكرية ســـرية تابعة له 
أصبحـــت متوفـــرة عبـــر غوغل إيـــرث لعامة 

الناس. 
وعربيا، شـــكلت احلكومة الســـعودية قبل 
ســـنوات فريقـــا حكوميا مكونا مـــن ٣ جهات، 
ملراقبة اخلرائط التي تعرضها غوغل، حتسبا 
لعـــدم ظهـــور أو تصويـــر املواقع العســـكرية 

واحليوية احلساسة على تلك اخلرائط.
ولطاملا اتهمت إيـــران تطبيق غوغل إيرث 

بأنه وسيلة من وسائل الغرب للتجسس.
وأعلنـــت عـــن تخطيطها إلصدار نســـخة 
إيرانيـــة تطلق عليها تســـمية ”خدمة بصير“ 
وستكون اخلدمة باللغة الفارسية، لكن اخلدمة 

لم تر النور حتى اليوم.
ولطاملـــا أثـــارت تطبيقات غوغـــل اجلدل 
خاصة بعد ارتباطها بوكاالت االســـتخبارات 

األميركية.
وفـــي قاعدة عســـكرية بجنوب واشـــنطن، 
يقع املقر الرئيسي لوكالة استخبارات،  تدعى 
National Geospatial-لــــ اختصـــارا   “NGA”

أجهـــزة  أكثـــر  وهـــي   .Intelligence Agency
املخابرات األميركية غموضا.

وترجم بعض اخلبراء التسمية اإلنكليزية 
 National Geospatial-Intelligence Agency
إلى الوكالة الوطنية لالستخبارات اجلغرافية.

وتقوم وظيفـــة الوكالة على حتليل ماليني 
الصور والفيديوهـــات، التي يتم التقاطها من 
خالل الطائرات املســـيرة في الشـــرق األوسط 
وحول العالم، وكذلك من خالل أقمار التجسس 
التـــي تدور في الفضـــاء اخلارجي، وقد بقيت 
الوكالـــة دائمـــا بعيدة عـــن الشـــأن الداخلي 
األميركـــي لذلـــك لـــم تنخـــرط فـــي الفضائح 

اإلعالمية. 
وفي عـــام ٢٠٠٨ وقعـــت الوكالـــة عقدا مع 
غوغـــل، تتيح لهـــا مبوجبـــه اســـتعمال قمر 

التجسس GeoEye لتحصل على صور.
وأثـــار تقرير ُنشـــر مؤخـــرا لـــدى دورية 
السياســـة الدولية األميركية، فورين بوليسي، 
املخـــاوف حول إمكانيـــة اســـتعمال إمكانات 
تلك الوكالة في مراقبـــة املجتمع األميركي من 

الداخل، بعد مراقبتها لكل العالم.

تطبيقات غوغل وخاصة تلك املتعلقة بتحديد املواقع سالح ذو حدين، حيث إن لها فوائدها 
بال شــــــك لكنها في الوقت ذاته تهدد األمــــــن القومي للعديد من الدول، وهذا ما ظهر جلّيا 

من خالل شكاوى عدد من الدول األوروبية مؤخرا.
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تطبيقات غوغل تهدد األمن القومي للدول
[ تطبيقا غوغل إيرث وغوغل مابس يعرضان مواقع حساسة للجميع

هاشتاغ اليوم

وفاة ضحايا الســـيلفي كانت بسبب 

الغرق أوال وثانيا بســـبب االصطدام 

وثالثا بسبب السقوط 

R

MmaQarat

يشبه الكالم الّنحل: فيه العسل وفيه 
اإلبر.

penowner

املبالغة في النظافة الشخصية والعناية 
بها ليست إسرافا ورفاهية، بل ضرورة 

لتنعم أنت وشريك حياتك بثقة اللقاء عند 
احلديث إلى بعضكما. وقد يكون إهمالها 

سببا خفيا للتنافر والصدود.

virt89

بس أموت لفوني بعلم بالدي 
لتعرف املالئكة أني متعذب وجاهز.

yaserbakr

ترجمتي الركيكة: ال توجد مرحلة وسط 
بني املاء والثلج.

لكن توجد مرحلة وسط بني املوت 
واحلياة: اسمها الوظيفة.

mairam100

في العراق ينجح األمل دائما في كافة 
االمتحانات! حّي على األمل حّي على 

احلب حّي على املوسيقى.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

DeepakChopra
ديباك شوبرا

كاتب وطبيب هندي

بملـــك  امللقـــب  الفايـــد،  رضـــوان 

مـــن  الهـــروب  اســـتطاع  الهـــروب، 

ســــجن ريو فـــي باريس بمســـاعدة 

تطبيقات غوغل

R

salma99993
ســــــعدت  #غرد_كأنك_معتز_موســــــى 
وأنا أغــــــرد وأنتم تصدقون ســــــنغرد إللهاء 
الناس وسنســــــير على هذا الدرب لتضليل 

الرأي العام.. شكرا أيها املغفلون.

#

Moha_elsheikh
ــــــؤس املعارضــــــة الســــــودانية يتجلى في  ب
#غرد_كأنك_معتز_موسى..  هاشتاغ 
ــــــت خطابات حلس  ــــــدو أن املعارضة أدمن يب
الكوع.. ولم تستطع تقبل التغريدات الهادئة 

واللغة الدبلوماسية لرئيس الوزراء.

ب

AhmedElprince
رئيس الوزراء تختلف أم تتفق معه، حسابه 
ــــــر تفاعلية من حيث املغردين،  في تويتر أكث
جميل أن ميتلك الناس املعلومة ويشاركون 
بآرائهم، التي تســــــاعد في اتخاذ القرارات 
ــــــدا عن سياســــــة ال أريكــــــم إال ما أرى  بعي

#غرد_كأنك_معتز_موسى.

ر

MujtabaaMusaa
كنت مارا بأحد الشــــــوارع فرأيت مجموعة 
من األطفال يلعبون كرة القدم خطفت منهم 
الكرة مازحا وأصبحــــــت أراوغهم فإذا بي 
أسمع أحد األطفال يصرخ رجع (..) نحن 
ال منزح معك. مع جيل واع مثلهم أتوقع أن 
يكون مستقبل ٢ مليون طفل في سجن كوبر 
ــــــق #غرد_كأنك_ بعد ســــــنوات. بالتوفي

معتز_موسى.

ك

MujtabaaMusaa
بينما كنت خارجا من املنزل ســــــألني أخي 
ــــــى البقالة  ــــــت ذاهب فقلت له إل ــــــي أين أن إل
ــــــه على عكس املتوقــــــع قال لي  فالحظت أن
”جيب معــــــاك“ ولم يقل ”شــــــيلو معاك“، مما 
يعني توفر جميع الســــــلع بأســــــعار مناسبة 
ــــــع، بالتوفيق. #غرد_ في كافة منافذ البي

كأنك_معتز_موسى.

ب

MujtabaaMusaa
ــــــت باألمــــــس مــــــن إحــــــدى حبيباتي أن  طلب
ــــــة املثيرة  ترســــــل لي بعــــــض الصور العاري
فأرســــــلتها مباشــــــرة ولم تتعــــــذر بأنها قد 
أطفأت األنوار، وإن دّل هذا فإمنا يدل على 
توفــــــر إمداد التيار الكهربائي مع أســــــعاره 
الزهيدة، نسبتشر بجيل فتيات متفاعل مع 
حاجة الشــــــباب وكهرباء أفضل، بالتوفيق.. 

#غرد_كأنك_معتز_موسى.

ط

MutazMusa10
”اســــــتجابة ملناشــــــدات كثيرة من أبناء هذا 
الشــــــعب، أنشــــــأت حســــــابا على فيسبوك، 
قناعتي تزداد أنه كلما تواصلنا أكثر تكاتفت 
أيدينا وتباركت جهودنا لبناء وطن عمالق“.

وتلقى تغريدات موســــــى على تويتر سخرية 
وجــــــدال فــــــي أوســــــاط الســــــودانيني ضمن 

هاشتاغ #غرد_كأنك_معتز_موسى.

”

@alarabonline

التصوير يشمل قلعة شامبور التاريخية وسجن ريو أيضا

ومن السيلفي ما قتل: 

إعجابات فيسبوك ال تستحق التضحية 

#غرد_كأنك_معتز_موسى.. بالتوفيق شكرا
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15 فتاة فلســـطينية جرى اختيارهن بعد أن اجتزن اختبارات قاســـية لتشـــكيل فريق ســـباحة، 

وأغلبهن يطمحن إلى المشاركة في أولمبياد طوكيو عام 2020 والفوز بميداليات.

معهـــد جميل غانم للفنـــون في عدن يعود إلى نشـــاطه بعد أن أعاقت فعالياَتـــه ظروُف الحرب، 

ويحتضن الريوم الكثير من الراغبين في العيش مع الفن والموسيقى والجمال. تحقيق

} بيت الهيا (فلســطين) – لم يكن من الســـهل 
بـــأي حـــال من األحـــوال علـــى الطفلـــة فاطمة 
أبوشـــدق (14عاما) -من ســـكان قطاع غزة- أن 
تنظر للحياة كأقرانها، وقد تذوقت مرارة اليتم 
عقب استشـــهاد والدها في قصٍف إســـرائيلي 
طـــال منزل عائلتهـــا ببلدة بيت الهيا شـــمالي 

القطاع خالل العدوان على القطاع عام 2014.
إال أن طوق نجاة ســـاقته األقدار إلى فاطمة 
ليفتح أمامها أبواب األمل، إذ التحقت عام 2015 
بصفوف فريق لتعلم السباحة يضم 1400 طفل 

تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما.
وجـــدت فاطمـــة التـــي تعيش مع أســـرتها 
المكونة من األم وســـبعة أشقاء -هي أصغرهم 
ســـنا- لنفسها وســـط الماء فرصة للخروج من 
الحالة النفســـية الصعبة التي سيطرت عليها، 
بعـــد فقدان والدها، ما انعكس بشـــكل إيجابي 

على تفكيرها ومستواها الدراسي والصحي.
وللعـــام الثالث على التوالي تواصل فاطمة 
دروســـها، مبديـــة الكثير من التميـــز واإلبداع 
بحسب معلميها، لتصبح من أفضل 15 سباحة 
فـــي القطـــاع، وتتطلـــع إلى تمثيـــل بالدها في 

البطوالت العالمية الكبرى.
وفيما أنهت لتوها تمرين ســـباحة حرة في 
مســـبح األصدقـــاء (غير حكومـــي)، ببلدة بيت 
الهيـــا، تقـــول فاطمة ”التحقت عـــام 2015 بهذا 
الفريـــق، في محاولـــة للتخفيف مـــن الصدمة 
واأللم الذي تعرضت له بعد استشـــهاد والدي، 
الذي لـــم يِغب عـــن بالي للحظـــة؛ فوجدت في 
وســـعادة،  وترفيهـــا،  اســـترخاء،  الســـباحة 

وتحديا، ومغامرة“.
وتضيـــف فاطمـــة ”نجحـــت الســـباحة في 
إخراجـــي مـــن الضغـــط والحالـــة التـــي ُكنت 
أعيشـــها، ومن الشعور بفقدان األب، وهو ليس 
ســـهال، فلحظات الفرح والتحدي التي أعيشها 
خالل تدريب الســـباحة هي فرصـــة جميلة لي، 
واألجمـــل أنني بُت أفكر وأرغـــب في أن أصبح 
أول منقـــذة بحرية في بحر غزة، وأشـــارك في 

أولمبياد طوكيو عام 2020، وأمثل فلسطين“.
وتوضح أنها تأتي لتتدّرب على الســـباحة 
ثالث مـــرات أســـبوعيا، مـــدة ســـاعة ونصف 
الســـاعة إلى ســـاعتين كل مـــرة، فقط في فصل 
الصيف. وتتمنى أن تكون هناك مسابح شتوية 
لتبقى طـــوال العـــام تتدرب هـــي وصديقاتها 

اللواتي فقدت بعضهّن أفرادا من عائالتهن.
وتلفـــت إلى أنها باتت بمجـــرد العودة إلى 
المنـــزل بعد انتهـــاء التمرين تفضل الشـــروع 
في مراجعة دروســـها المدرسية، ألن السباحة 

تمنحها طاقة إيجابية.
أمـــا رقية البابا (12عامـــا)، فربما كان األلم 
الذي اعتصرها أكبر ممـــا تعرضت له زميلتها 
فاطمة، حيث فقدت والدتها وأحد أشـــقائها في 
قصـــف جوي إســـرائيلي خالل عـــدوان 2008-
2009، وهـــي لم تتجاوز الثانيـــة من عمرها، ما 
جعلها تتجرع مبكرا مـــرارة الحرمان وتكتوي 

بنيران االشتياق إلى الراحلين.
رقيـــة التـــي تعيـــش حاليـــا مـــع والدهـــا 
وأشـــقائها األكبـــر منهـــا، تصف الفتـــرة التي 
تلـــت استشـــهاد والدتها وشـــقيقها بالصعبة 
جـــدا، وتقـــول إن آالم الفقـــد عـــادت لتالحقها 
مجددا وتنكأ جراحها مع استشـــهاد عمها عام 

.2014
منذ ثالث ســـنوات، انضمت رقية إلى فريق 
السباحة، ورغم جسدها النحيف أثبتت قدرتها 
علـــى خـــوض التحديات وتجـــاوز الصعوبات 
ليقـــع عليها االختيار ضمن أفضل 15 ســـّباحة 

في قطاع غزة.
الحـــرة  الســـباحة  تجيـــد  إنهـــا  وتقـــول 
والســـباحة على الصدر والظهر، وتشـــعر بأن 

أجمل وقت تقضيه هو وقت السباحة.
أثناء نيلها قســـطا مـــن الراحة على هامش 
التدريبات داخل المســـبح وهي ترتدي مالبس 
خاصة ونظارة ســـباحة، تشـــير رقيـــة إلى أن 
الســـباحة أزالت الكبت والهموم التي تعيشها 
منذ استشهاد والدتها؛ حتى أنها باتت تشارك 

طموح وُحلـــم فريقها بالوصول إلـــى العالمية 
وتمثيل فلسطين في المحافل الدولية، وتتمنى 
أن يجد فريقها اهتماما واحتضانا من الجهات 

المعنية محلًيا وعالمًيا.
ويقول صاحـــب المبادرة والمشـــرف على 
التدريب، أمجد طنطيش (42عاما)، إنه بدأ منذ 
عام 2015 بتعليم الســـباحة لحوالي 1400 طفل 
-بعضهـــم مـــن ضحايا الحـــروب، خاصة ممن 
فقـــدوا أفرادا من عائالتهم أو تعرضت منازلهم 
للقصـــف والتدمير- لمســـاعدتهم على تخطي 

الصعوبات التي يواجهونها.
وأوضـــح طنطيـــش أن التدريـــب تـــم على 
ســـاحل بحر بيـــت الهيا في بدايتـــه، من خالل 
إقامة حاجز من ركام المنـــازل الُمدمرة وزيادة 
ُعمق الشاطئ، وســـاهمت في إنجاحه تبرعات 

من أفراد محليين.
ولفـــت إلـــى أنه فـــي العـــام الماضي جرى 
للمرة األولى تشكيل فريق من الفتيات، تتراوح 
أعمارهـــن بيـــن 10 و14 عاًمـــا، وتلقـــى دعمـــا 
من مؤسســـة ألمانيـــة، غطت نفقات المســـبح 
والمواصالت وبعض المعـــدات، بهدف تأهيل 
سباحين خاصة من الفتيات ألولمبياد طوكيو.

وقال إنه تم انتقاء 15 فتاة فقط من جملة 50 
فتاة العام الماضي، جرى اختيارهن باحتراف 
عال بعد إجراء اختبارات قاســـية لهن، مشيرا 
إلى أن قرابة 70 بالمئـــة منهن يمتلكن مهارات 
جيدة في السباحة، ونجحن في الحصول على 
مراكز أولى في مسابقات سباحة محلية طويلة 

وقصيرة أجريت في مسابح خاصة ومدارس.
أكثر ما يميز الفريق اليوم بحسب طنطيش 
هـــو العزيمة التي يتمتع بهـــا أعضاؤه وجلهم 

قرروا سلك طريق األبطال وقبول التحدي.
غير أن ثمة صعوبات تواجه فريق الفتيات 
الـــذي يواصل تدريباتـــه بكد ليصبـــح مؤهال 
للمشـــاركة فـــي األولمبياد، من بينها بحســـب 
المشـــرف علـــى التدريب عـــدم توفر مســـابح 
شـــتوية ُمدفئة في غزة وأخرى أولمبية طويلة، 
ومعدات سباحة كالزعانف، ومالبس السباحة 

المعتمدة في المسابقات الدولية.
ويأمـــل طنطيش فـــي ”اســـتيعاب أعضاء 
الفريـــق فـــي دول خارجية تمتلـــك اإلمكانيات 
الالزمـــة لتأهيلهـــم، كأقل مبادرة إنســـانية مع 

أطفال غزة المحاصرين“.

} صنعاء - رغم ظروف الحرب المأســـاوية في 
مدينة عدن، جنوبي اليمن، ال يزال هناك صوت 
للفن والسالم، يطرق أبوابه العديد من السكان 
رغم كل الصعوبات التي يواجهها البلد العربي 

الفقير.
في مدينة عـــدن، برز مؤخـــرا معهد جميل 
غانـــم للفنـــون، الذي بات يحتضـــن الكثير من 
الراغبيـــن في العيـــش مع الفن والموســـيقى 
والجمال، وأصبح العشـــرات يعيشون الفن في 

هذا المعهد الفريد. 
وعلى الرغم من أن المعهد تأسس قبل أكثر 
مـــن أربعة عقود، إال أن ظـــروف الحرب أعاقت 
نشـــاطه خالل الفترة الماضية، ليعود بنشـــاط 
أكبر بعد منتصف العام 2018 لممارسة نشاطه 

الجمالي، في زرع الفن والجمال.
ويعد هذا المعهد من أوائل المعاهد الفنية 
فـــي اليمن والجزيـــرة العربية، وتم تأسيســـه 
في العـــام 1973، وله حاليا أربعة أقســـام، هي 
والمســـرح،  التشـــكيلية  والفنون  الموســـيقى 
والقسم الذي استحدث هذا العام، والذي سمي 

بالفنون الشعبية.
يقـــول فـــؤاد مقبل، مديـــر المعهـــد، ”منذ 
تأسيس المعهد تخرج فيه المئات من الفنانين 
على مستوى اليمن والجزيرة العربية“، مشيرا 
إلـــى أن من هـــؤالء الخريجين مـــن يتواجدون 

حاليا في الكويت أو اإلمارات.
وأضـــاف ”هناك نجـــوم يمنيون فـــي الفن 
والمسرح، درسوا وتخرجوا في هذا المعهد“.
وحسب وصف مقبل يشهد المعهد حاليا 

إقباال مكثفا من قبل 
الملتحقين به، 

الذين 

يرغبـــون فـــي تعلـــم الفنـــون المختلفـــة، رغم 
الظروف الصعبة التي تمّر بها البالد.

ويتابـــع قائـــال ”نتيجـــة للسياســـة التـــي 
اتخذتهـــا اإلدارة فـــي التخاطب مـــع المجتمع 
عبر مختلف وســـائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي، اســـتطاع المعهد خالل هذا العام 
جلـــب 77 طالبـــا وطالبة فـــي دورات تعلم فنية 

مسائية انتهت قبل أيام“.
وأفـــاد بقولـــه إن المعهد تمكـــن أيضا من 
قبول 66 طالبا للدراســـة هذا العام في األقسام 
األربعة، مـــع إعداد حالي لدورة فنية مســـائية 

جديدة.
وحول الهدف الذي يســـعى إليـــه المعهد، 
يوضـــح مقبل أنـــه يهدف إلى إرســـاء القواعد 
الفنية والحب والسالم والتطوير الثقافي على 

مستوى اليمن كامال.
وأشار إلى أن للمعهد رسالة تتمثل في بث 
روح التسامح والمحبة بين أوساط 
المجتمع، مع التركيز على فئة 
الشباب وتنوير عقولهم لحب 
الوطن والمجتمع وبنائه. 
وفيما يتعلق بالصعوبات 
التي يواجهها المعهد، 
أضاف مقبل أنه يعاني من 
نقص في المدرسين 
الفنيين، واآلالت 
الموسيقية، 
آمال 

مـــن وزارة الثقافة العمل على جلب مدرســـين 
أجانب للفنون في المعهد.

وبّين أن المعهد حاليا يسعى -بالتنسيق 
مع الحكومة- إلى اعتماد شهادة حكومية فنية 

للطالب الدارسين بشكل نظامي في المعهد.
ويأمـــل مقبـــل، فـــي المرحلـــة القادمة أن 
يتمكنوا من اســـتعادة أمجـــاد المعهد وإعادة 
عالقتـــه الوطيدة بالمجتمـــع كمعهد له تاريخ 

عريق.
هذا المعهد العريق بات وسيلة للعديد من 
اليمنيين، الذين يرغبـــون في تنمية مهاراتهم 
ومواهبهـــم الفنية المدفونـــة، وأصبح مركزا 
حيويا في تحويل مشـــاعر المجتمع من اتجاه 
مأســـاة الوضع العـــام، إلى واقـــع الفن الذي 

يحمل معالم الجمال والسالم.
انتصار محمود -إحـــدى الطالبات الالتي 
التحقـــن بمعهد جميل غانم في قســـم الفنون 
التشـــكيلية- التحقت بالمعهد من أجل تنمية 
موهبة الرسم لديها التي أحّبتها منذ سنوات، 

حسب وصفها.
تقـــول انتصار ”لـــدي موهبة في الرســـم، 
ظلت مدفونة لفترة طويلة، وسمعت عن معهد 

جميل غانم للفنون الجميلة والتحقت به“.
وأوضحـــت أنهـــا اســـتفادت مـــن خبرات 
معلمـــي المعهد في قواعد الرســـم، على الرغم 
مـــن افتقـــار المعهد إلـــى مواد تســـاعد على 
تأدية الرســـم بالشـــكل المطلوب. ولفتت إلى 
أن الجانـــب الثقافي جزء مهم في المجتمعات 
المتطـــورة، غيـــر أن هناك تهميشـــا لذلك في 

اليمن.

وتابعت ”رغم أن هناك من التحق بالدراسة 
في المعهد في أقســـام عدة، غير أن اإلقبال في 
ظل الظـــروف الصعبة التي يعيشـــها اليمن، 

يؤكد أنه ليس كافيا حتى اآلن“.
وشكت من أن المعهد يعاني من إمكانيات 
شـــحيحة جدا، معبرة عن أملها في أن تساعد 
الجهات الحكوميـــة إدارة المعهد على توفير 

اإلمكانيـــات الماديـــة والمعنويـــة، ما 
يســـهم في المزيـــد من اإلقبـــال على 
االلتحـــاق بهـــذا الصـــرح الثقافـــي 
المهم، كون الفـــن جزءا حيويا من 

حضارة الشعوب.
وتقول انتصار الحاصلة 

على بكالوريوس في علم 
االجتماع، تخصص إرشاد 

تربوي، إنها ”تتطّلع إلى 
إدماج موهبتها في الرسم، 

مع تخصصها الجامعي، 
وأن تصنع أسلوبا 

جديدا لتعزيز وتحفيز 
الشباب واألجيال الصاعدة على 

إصالح األوضاع االجتماعية في اليمن“.
ومضت بالقول ”أريـــد أن أخدم مجتمعي، 
ولهذا يتعين علي أن أعمل من أجله في مجال 

تخصصي وموهبتي“.
وحول الوضع العام في اليمن، أشارت إلى 
أن الوطن يعاني ظروفا مريرة، مستدركة ”لكن 
نفوســـنا الطيبـــة والقلوب الصادقة، ســـتجد 
بطريقـــة أو بأخرى وســـيلة إلنقـــاذ المجتمع 
اليمنـــي مـــن تلـــك الهاويـــة، من خـــالل الفن 

والثقافة“. دراسة الفن في مجاالته المختلفة، 
تكشف أن السكان اليمنيين يحرصون على أن 
يعيشـــوا في واقع إيجابي، بعيدا عن سلبيات 

الحروب وآالم الصراعات.
وفي هذا الســـياق، يقول المواطن اليمني 
عرفـــات عبداللـــه ”إن الســـكان اليمنيين، في 
الغالب يعشـــقون الفن ويحرصون كثيرا على 
العيش مع الفنون في شتى مجاالتها، رغم كل 

الظروف الصعبة التي تمر بها البالد“.
ويضيف أن ”هناك نهما كبيرا 
لدى العديد من السكان 
في تعلم الفنون 
وإتقانها، سواء 
الموسيقى والغناء أو 
الفنون التشكيلية، غير 
أن الظروف القاسية التي 
يمر بها اليمن تحول دون 
تحقيق أحالمهم في العيش 

مع الفنون“.
الظـــروف  أن  إلـــى  ولفـــت 
المعيشية الصعبة جعلت العديد 
من اليمنيين يركـــزون كثيرا على 
كيفيـــة جلب األشـــياء األساســـية 
ألســـرهم، مع إنشـــادهم وغنائهم كلما سنحت 

لهم الفرصة.
ويختم ”المواطن اليمني يحمل البســـاطة 
والطيبـــة في شـــخصيته، ويتـــوق كثيرا إلى 
العيش في ظروف الحب والســـالم والفن، لكن 
لألســـف أتت الظـــروف بما ال تشـــتهيه قلوب 

اليمنيين“.

الفنون ألوان وأنغام دافئة تعطي طعما للحياة وتقف في مواجهة نشاز الرصاص واملوت، 
ذلك ما آمن به املشــــــرفون على معهد جميل غامن للفنون في عدن الذي توقف عن نشــــــاطه 
بسبب ظروف احلرب القاسية ليعود مجددا مؤمنا برسالة واحدة هي رسم احلياة اجلميلة 

وعزف أنغام التسامح واحملبة في املجتمع اليمني.

ال جــــــدوى من الوقوف عاجزا أمام احلياة، بذلك تصبح احلياة نفســــــها مشــــــكلة حتتاج 
إلى احللول واحلال أن البشــــــر خلقوا ليعيشوها بتفاصيلها وبنشاط، فتيات فلسطينيات 
ــــــات ذواتهن فيلجأن إلى رياضة الســــــباحة وكلهن أمل في أن  يتشــــــبثن بفرصهن في إثب

يحققن تتويجات محلية ودولية ويرفعن راية بالدهن في احملافل العاملية.

السباحة تبحر بأحالم صبايا فلسطينيات إلى  بوديوم األوملبياد

السباحة على الصدر إلى األلعاب األولمبية

التتويج يأتي خطوة خطوة

دو ري مي مفاتيح الحياة

معهد يمني يعزف ويرسم 

راية السالم في عدن 

[ مواهب ومهارات تتغلب على اإلمكانيات البسيطة  
[ رسالة المعهد بث روح التسامح والمحبة 

معهد جميل غانم 

للفنون تخرج فيه 

المئات من الفنانين 

على مستوى اليمن 

والجزيرة العربية

1973، وله حاليا أربعة أقســـام، هي في العـــام
والمســـرح،  التشـــكيلية  والفنون  الموســـيقى 
والقسم الذي استحدث هذا العام، والذي سمي 

بالفنون الشعبية.
يقـــول فـــؤاد مقبل، مديـــر المعهـــد، ”منذ 
تأسيس المعهد تخرج فيه المئات من الفنانين 
على مستوى اليمن والجزيرة العربية“، مشيرا 
إلـــى أن من هـــؤالء الخريجين مـــن يتواجدون 

حاليا في الكويت أو اإلمارات.
”هناك نجـــوم يمنيون فـــي الفن وأضـــاف
والمسرح، درسوا وتخرجوا في هذا المعهد“.
وحسب وصف مقبل يشهد المعهد حاليا 

إقباال مكثفا من قبل 
الملتحقين به،

الذين

روح التسامح والمحبة بين أوساط
المجتمع، مع التركيز على فئة
الشباب وتنوير عقولهم لحب
الوطن والمجتمع وبنائه
وفيما يتعلق بالصعوبات
التي يواجهها المعهد
أضاف مقبل أنه يعاني من
نقص في المدرسين
الفنيين، واآلالت
الموسيقية
آمال



بعد بضعة أشـــهر  } الدمــام (الســعودية) – 
فقـــط من رفـــع آخـــر حظـــر كان مفروضا في 
العالم علـــى قيادة املرأة للســـيارات، تتجول 
الســـعودية ســـهيلة املؤمـــن بال خـــوف في 
شوارع مدينة الدمام بســـيارتها كسائقة في 

شركة كرمي خلدمة نقل الركاب.
وُيعتقـــد أن ُســـهيلة، التـــي حصلت على 
رخصة لقيادة الســـيارات مـــن دولة الكويت 
املجـــاورة للمملكة قبـــل نحـــو ٢٥ عاما، أول 
امرأة تنضم لشركة كرمي في املنطقة الشرقية.

وشجع شقيق ُسهيلة، وهو سائق بشركة 
كـــرمي أيضا، أختـــه علـــى العمل بالشـــركة. 
وتغلبت املرأة على مخاوفها الشخصية وهي 
تخطو أولى خطواتها مع الشـــركة التي تقدم 

للناس خدمة نقل الركاب.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هذا هو األســـبوع 
الثاني فقط لُسهيلة في شركة كرمي فقد قوبلت 

بترحيب حار من زبائنها وأفراد ُأسرتها على 
السواء.

وعـــن ذلك قالت ســـهيلة املؤمن ”يعني لو 
تشـــوف شـــلون (كيف) اللي كانـــوا يركبون 
معـــاي، احلـــرمي (النســـاء) كانوا مســـويني 
ضجة، بصراحـــة رفعوا معنوياتي بالتباريك 

واألدعية والشيء يعني (وهكذا). 
وإحنا مبسوطني، ما إحنا مصدقني أصال 
ملا طلبنـــا بالبرنامـــج (تطبيق كـــرمي) وطلع 
(ظهر) لنا حرمة (ســـيدة) الـــكل يقول خذانا 
(أخذنـــا) الفضـــول نبي (نريد) نعرف شـــنو 
يعنـــي (كيـــف) اُحلرمة(الســـيدة) اللي يعني 
صراحـــة خدمة حيل (كثير) إحنا راح نحصل 
خصوصية فيها، أريـــح لنا، حرمة تركب ويا 

حرمة واجد (كثيرا) أريح نفسيا يعني“.
لكـــن راكبا رجال قبل على مضض الركوب 
مـــع ُســـهيلة بعـــد أن طلب ســـيارة أجرة من 

شركة كرمي واكتشف أن السائق امرأة. وعنه 
قالـــت ُســـهيلة ”واحد من الطلبـــات جاني ما 
أنـــى غير ما أركز باالســـم طلـــع لي رجال من 
اجلنســـية العربية طبعا. أول ما جاء بيركب 
تفاجأ قـــال أنتي كرمي؟ قلت له نعم كرمي. كان 
يخطـــي خطوة قدام ووراء ومتـــردد يبلع في 
رياقه (يبلع ريقه) أنا أشـــوفه. فركب، ملا قبل 
أن نوصل صراحة قال لي اني أنا أبارك لك ها 
الشي وبالعكس أنا كنت متخوف في البداية 
بس ملن شـــفت ســـواقتك مرتبة وما تسرعني 
ومتشني على اإلشارات ونظامية صراحة أنا 
نزلت وأنا كلي ســـعادة وفخر انـــه أنِت بنت 
عربية مثلي وتســـوقني في بلـــد محافظ مثل 

هذا“.
وتوضـــح ُســـهيلة (فـــي األربعينـــات من 
عمرهـــا)، وهي ُأم لســـتة أبنـــاء وتدير مركزا 
صغيرا للتجميل، أنها تعمل كسائقة مع كرمي 

في أوقات فراغها.
وأضافـــت ”أنـــا ُأم وعنـــدي بيتي وعندي 
التزاماتي وعندي ارتباطاتي بالعائلة، فأكيد 
يعنـــي ما أقدر مثل الرجال أشـــتغل أي وقت. 
فأنا حاطيتها (مهنة قيادة الســـيارات) مهنة 
إضافية واحلمد والشـــكر لله، يعني أضافت 
لي إضافة حلوة وجتربة حلوة، شـــيء جميل 
صراحـــة أنك تتعامـــل توصل وتنـــزل والكل 

يركب معاك ويدعي لك ومبسوط“.
وقالـــت زبونة لشـــركة كرمي تدعـــى أبرار 
احلمادي ”طبعا أنا من أول داميا أطلب كرمي 
وما فيـــه طبعا عنصر نســـائي، لكن صراحة 
يوم طلبت كرمي وشـــفت عنصر نســـائي مرة 

انبسطت. يعني راحة نفسية أكيد، أحس فيه 
ارتياح حيل كثير. وحيل (كثيرا) استأنســـت 
(ســـعدت) انه صراحة املرأة السعودية يعني 
في شـــتى املجـــاالت صراحـــة خصوصا في 
الســـياقة ألن إحنا عنصر نسائي نحتاج وال 

الكل (ليس الكل) يقدر يسوق طبعا“.
وقال ماجنوس أولسن الرئيس التنفيذي 
لشؤون التجارب واملؤســـس املشارك لشركة 
كرمي ملوقع (زاوية) أوائل العام، إن الشـــركة 

بـــدأت بالفعل في تدريب نســـاء طموحات 
للعمل كســـائقات معها وتخطط الجتذاب 
ما يصل إلى مئة ألف ســـائقة ســـعودية 

بحلول يونيو ٢٠١٩.
وأضاف في املقابلة التي ُأجريت معه 

في فبراير أن نحو ألف امرأة ســـجلن 
بالفعل ليصبحن سائقات في كرمي.
وكانت دراسة علمية نرويجية 
ســـابقة قد أثبتت أن املـــرأة لديها 
القدرة على قيادة ســـيارتها أفضل 
من الرجل، فهـــي تركز في القيادة، 
وتهمل كل ما يشـــغلها عن االنتباه 
إلـــى الطـــرق مـــن هواتـــف ذكيـــة 

واالســـتماع إلى اإلذاعة وتظل أكثر 
تركيزًا.

وفـــي اململكة احملافظـــة ُرفعت قيود 
عديـــدة كانـــت مفروضة على النســـاء 
وذلـــك فـــي إطـــار إصالحات شـــاملة 

أدخلها ولي العهد محمد بن سلمان.
موارد  تنويـــع  اململكة  وحتـــاول 
على  االعتمـــاد  وتقليـــل  اقتصادهـــا 

النفـــط مـــن خـــالل خطـــة اإلصـــالح 
االقتصادي (رؤية ٢٠٣٠) التي تضع هدفا 

لرفع مشـــاركة املرأة في القوى العاملة إلى 
٣٠ في املئة من ٢٢ في املئة بحلول عام ٢٠٣٠.

وميكن للنســـاء حاليـــا العمل في وظائف 
معينـــة في مجالي التجزئـــة والضيافة، وفي 
العام املاضي، عينت البورصة السعودية أول 

رئيسة لها هي سارة السهيمي.

أوصـــت بوابـــة الجمال {هاوت.دي} األملانية املرأة باســـتعمال {فيلر الخطوط} بدءا من عمر 30 ســـنة، وذلك ملحاربة تجاعيد 

الشيخوخة التي تبدأ في الظهور بدءا من هذا العمر. أسرة

سعاد حمفوظ

} الصـــورة التقليديـــة للحمـــاة هي الشرســـة 
املتســـلطة، التي حتـــول حياة ابنهـــا وزوجته 
إلى جحيم، أما اليـــوم فهناك وجه آخر للحماة 
املغلوبـــة علـــى أمرهـــا التي تبحـــث عن احلب 
واألمـــان والســـالم، فال جتده بســـبب اضطهاد 

زوجة ابنها. كيف ذلك؟
تقول أم ســـمير ”لقد انتزعـــت هذه الزوجة 
ابني الوحيد مني، وحرمتني من أحفادي وقالت 
لي ’أريـــد أن أعيش حياتي مع ابنك وأنت عبء 
علينـــا‘.. فهل أنـــا عبء؟ أنا ليس لـــي أحد غير 
ابنـــي في هـــذه الدنيا بعد ما مـــات والده وهو 
طفل، فنذرت حياتي لتربيته وتعليمه وســـهرت 
الليالي ألجله، شـــقيت وتعبت مـــن أجل تربيته 
حتى ال أجعله يعيش في كنف رجل غريب، رمبا 
ال يحســـن معاملته، ويوم زواجه كان أسعد يوم 
في حياتي، لكن زوجة ابني ’كاألفعى‘ في التلون 
أمامـــه، متثل علـــي احلب وفـــي غيابه متنعني 
مـــن التعامل مـــع أحفادي، بـــل وحتذرهم مني 
وقد حـــددت إقامتي داخـــل حجرتي وأصبحت 
تعاملنـــي بغلظـــة كأنني ضيفة ثقيلـــة وانتهى 
بي األمر بأن أدخلني ابني دار املســـنني لإلقامة 

فيها“.

أما رجاء إبراهيم فتقول ”لقد فشلت عالقتي 
بزوجـــة ابني منـــذ أول يوم دخلـــت علينا، قبل 
ذلـــك، كانت زميلته في العمل وتعاملني بطريقة 
رســـمية تشـــبه عالقة املوظف باملدير القاسي. 
ومـــع مرور األيام حتولـــت املعاملة إلى جفاء ال 
أجد له أي ســـبب، فأنا ال أعيش معها في البيت 
وال أتدخـــل فـــي شـــؤونها، لكني أشـــعر بأنني 
غير مرحب بي في بيـــت ابني وعندما أزورهما 
أجـــد نفســـي أعامـــل كضيفة غيـــر مرغوب في 
حضورهـــا“. أما ســـناء فتؤكـــد أن العالقة بني 
الكنة واحلماة مسؤولية مشتركة، فعلى احلماة 
أن تقدر ابتعاد ابنها عنها، ألنه صار مســـؤوال 
عـــن أســـرة ومـــن حقـــه أن يدير هـــو وزوجته 
حياتهمـــا بحرية كاملـــة، بعيدا عن املشـــكالت 
والتدخـــالت اخلارجيـــة التي متارســـها بعض 

احلمـــوات، كذلك علـــى زوجة االبـــن أن حتترم 
حماتها وتكســـب ودها وال جتعلها تشعر بأنها 
أخذت منها ابنهـــا، وليس من املنطق أن تختار 
املرأة زوجهـــا وترفض أهله، ألنه جزء منهم وال 
ميكن فصله، وكما حتب هي أمها وأهلها عليها 

أن حتب أم زوجها وأهله وحتترمهم.
وتقول د. منال عزيز طبيبة أســـنان ”أتعامل 
مـــع حماتي بكل احتـــرام، ألن املعاملـــة الطيبة 
مطلوبـــة فـــي كل األوقات ومـــع كل الناس، ولم 
يحدث أن تعاملت معها بجفاء أو ندية، ألسباب 
كثيـــرة منها تقديري مشـــاعرها الفطرية، وهي 
ترى أخـــرى تقاســـمها مكانة واهتمـــام ابنها، 
إضافـــة إلـــى الفـــوارق الثقافيـــة، ومهما كانت 
احلمـــاة متســـلطة، فعلـــى الزوجـــة أن متتص 
هذه الطباع بحســـن املعشـــر واملعاملة الطيبة، 
خصوصا أن الزوجة هي املسؤولة عن العالقة، 
من حيث كونها املتضرر األول في حال إفسادها، 
كما أن جناح العالقة يســـهم بصورة كبيرة في 

االستقرار األسري للزوجة“.
ويســــتنكر محمــــد شــــحاتة ردود األفعال 
الســــلبية التي تبدر من بعــــض األزواج، وهم 
يرون أمهاتهم يعاملن بسوء من قبل زوجاتهم 
ويقــــول ”ال بــــد للرجــــل أن يكــــون حازما من 
البدايــــة ويضع الفواصل التي حتترم العالقة 
بني أمه وزوجته وأال يقبل بأي معاملة ســــيئة 
مــــن جانب الزوجة ألمه، ألن معظم املشــــكالت 
بني الزوجة واألم حتدث نتيجة اختالف اآلراء 
ورغبــــة كل منهمــــا في الســــيطرة على املنزل، 
والرجل املشــــترك بينهما، ولذا فــــإن الزوجة 
الذكية ال بد أن تدرك مقدار تعلق زوجها بأمه، 
وأن تفهم أن مدخلها إلــــى قلبه هو اعتناؤها 

ومحبتها لها“.
وتصف فاطمة محمود أخصائية اجتماعية، 
العالقة بينها وبني زوجة ابنها بأنها ”أكثر من 
ممتازة“ وتضيف ”دائما أقول إن الله قد رزقني 
بابنـــة جديدة، وهي كنتي، نظـــرا إلى معاملتها 
الدافئـــة لي، فهـــي تقدرني كأمها وتســـأل عني 
يوميـــا عبر الهاتف، كي تطمئـــن على أحوالي، 
وأجدني موضع ســـرها ومحل مشورتها، وهذا 
األمـــر يعود لتربيتها“. وعن موقفها من زوجات 
أبنائهـــا توضح حنيفة ”أحـــب أبنائي وكأي أم 
أمتنـــى أن أراهم في أحســـن األحوال وأســـعد 
األوقات، لذا أجتنب أن أكون سببا في أي خالف 

ميكن أن يعكر سعادتهم“.
وفي رأي د. مصطفى مرســـي أســـتاذ الطب 
النفسي بجامعة حلوان، يجب على زوجة االبن 
أن تقدر مشـــاعر حماتها، فقد يكـــون هذا االبن 

هو االبن الوحيد لها وبزواجه تشـــعر أن ابنها 
قـــد ضاع منها، لذلك يجب على الزوجة أن تؤكد 
لـــألم أنها كســـبت ابنة ثانية، كذلـــك يجب على 
الزوج من بداية زواجه أن ينصح زوجته بحسن 
معاملة أمه التي ليس له ســـواها في احلياة بل 
قـــد تكون أمه قـــادرة على القيام مبســـؤوليات 
معينـــة داخـــل البيت أثنـــاء غيـــاب الزوجة أو 
ابنهـــا وأقول للحماة من فضلـــك ترفقي بزوجة 
ابنك وأحســـني معاملتها وضميهـــا إليك ابنة 
لك تســـاعدك وتكـــون بجوارك في وقت الشـــدة 
وال تبخلـــي عليها باحلب والتعـــاون والرحمة 
واملشـــاركة في تربيـــة األوالد بطريقة ســـلمية 

ملواجهة مصاعب احلياة.
ويقول د. ســـعيد محمد املغربي أستاذ علم 
االجتمـــاع ”هذه املشـــكالت أزلية بـــني الزوجة 
وحماتها وقد اعتدنا في مجتمعاتنا العربية أن 
نظهر احلماة بأنها متســـلطة ومندفعة وتتدخل 
في حيـــاة ابنها وتســـيطر على البيـــت وتلقن 
األحفاد دروســـا خاصـــة مبفاهيمهـــا للتعامل، 
وظهـــرت صـــورة احلماة عبـــر اإلعالم ســـواء 

الراديـــو أو التلفزيون أو الصحافـــة بأنها في 
الغالب شـــريرة ومتزمتة وتضطهد زوجة ابنها 
املســـكينة، لكن هنا نرى صـــورة حزينة للحماة 
املسكينة املغلوبة على أمرها أمام كنتها“. ويرى 
املغربـــي أن العالقة بني الـــزوج وأمه وزوجته 
يجـــب أن تكون قائمـــة على املـــودة واالحترام 
ومـــن الضـــروري أال تتدخل احلمـــاة في حياة 
أســـرة ابنها، كذلـــك على زوجة االبـــن أن تنظر 
إلى حماتها على أنها األم الثانية وتسترضيها 

وترعاها لتمضي احلياة هادئة بال مشاحنات.
وأكـــدت دراســـة برازيليـــة أجنزهـــا معهد 
”جيتوليـــو فارغـــاس“ املختـــص في الشـــؤون 
االجتماعيـــة واألســـرية والزوجيـــة واملرأة، أن 
اإلحصائيـــات العاملية جتمع علـــى أن 40 باملئة 
مـــن ”احلموات“ يشـــعرن بالغيرة مـــن زوجات 
أبنائهـــن، وتعتبر هـــذه الغيرة مصـــدرا كبيرا 

للصراع بني الطرفني.
وكشـــفت الدراســـة أن هـــذه الغيـــرة تكون 
على أشـــدها في الســـنوات اخلمس األولى من 
زواج االبن، حيث تشـــعر األم بـــأن امرأة أخرى 

أصغر منها ســـنا، ورمبا أجمل منها، اختطفت 
منهـــا ابنهـــا الذي ربتـــه وكرســـت حياتها من 
أجله لســـنوات طويلة. وأشـــارت الدراسة إلى 
أن مالمـــح الصراع بينهما ال تهدأ إال بعد مرور 
15 سنة من الزواج، بســـبب التأقلم مع الواقع، 
وتفهم اجلانبني للحياة بشـــكل أفضل ويساعد 

على ذلك النضوج العقلي لزوجة االبن.
وبينت اإلحصائيـــة التي أجراها املعهد مع 
ما يقارب من 1800 امرأة من مختلف اجلنسيات 
عبر اإلنترنـــت، أن العالقة بني ”احلماة والكنة“ 
حتسنت كثيرا بعد مرور ما بني 10 و15 سنة من 
الزواج بنســـبة 72 باملئة، إال أنـــه توجد حاالت 

مستعصية استمرت فيها اخلالفات بينهما.
اللواتـــي  وأفـــادت الدراســـة أن ”الكنـــات“ 
عشـــن في بيت احلمـــاة ملدة أطـــول عانني أكثر 
من اللواتي عشـــن في بيت مســـتقل مع الزوج، 
كما توصلت إلى نتيجة مفادها أنه عندما تكون 
”الكنة“ شـــابة وفي بداية مراحـــل الزواج يكون 
صبرها محدودا مع ”احلماة“، خاصة إذا كانتا 

تعيشان حتت سقف واحد.

عالقــــــة احلماة بزوجة االبن عالقة مثيرة للجــــــدل وال ميكن حصرها ضمن زمن أو بلد أو 
ثقافة بعينها، هي رابط تشوبه الكثير من االنفعاالت واالضطرابات سريعة التقلب. تتنازع 
قوتا األم والزوجة في الكثير من األحيان، الفتكاك السلطة املعنوية على الرجل الذي يعجز 

عن التزام احلياد.

[ مالمح الصراع تهدأ بعد 15 سنة من الزواج  [ كلما كانت الكنة أكثر شبابا قل صبرها وتفهمها

الحماة لم تعد مستبدة بل مضطهدة أحيانا

من يضطهد من؟

قيادة المرأة لسيارة نقل الركاب قوبلت بترحيب من الزبائن واألهل
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أول سعودية بمهنة سائقة في شركة لنقل الركاب

معظـــم المشـــكالت بيـــن الزوجـــة 

واألم تحدث نتيجة رغبة كل منهما 

في الســـيطرة على المنـــزل والرجل 

المشترك بينهما

 ◄

م لســـتة 
ُ
ـــهيلة األربعينيـــة هي أ

ُ
 س

أبنـــاء تدير مركزا صغيـــرا للتجميل 

وتعمـــل كســـائقة مـــع كريـــم فـــي 

أوقات فراغها

 ◄

موضة

} برلين – يطل الكارديجان بوجه عصري 
هذا الشـــتاء؛ حيث يأتي بتصاميم نابضة 
باأللوان وخامات فاخرة وقّصات جريئة 
ليضفي لمســـة جاذبية وتفردا على 

المظهر.
المظهر  مستشـــارة  وأوضحت 
أن  جيرلـــوف  زيلكـــه  األلمانيـــة 
الكارديجـــان أو الجاكـــت التريكـــو 
مصنوعا  الموســـم  هـــذا  يأتي 
مـــن الحريـــر أو الكشـــمير 
أو المهيـــر، إلـــى جانـــب 
الحال،  بطبيعة  الصوف 
مشـــيرة إلـــى أن بعض 
تأتـــي  الموديـــالت 
الضوء  لتسلط  بحزام 
على الوسط أو تخطف 
األنظار إليها من خالل 

قّصتها الطويلة جدا.
وإلى جانب نقوش 
والجدائـــل  الزهـــور 
يزدان  الكالســـيكية 
هـــذا  الكارديجـــان 
بالنقوش  الموسم 
ذات  الفلكلوريـــة 
النابضة  األلـــوان 
ليمنـــح  بالحيـــاة 
إطاللة  المـــرأة 
جريئـــة تعكـــس تفرد 

أسلوبها.
ألـــوان  وتبـــرز 
الكارديجـــان أنوثـــة 
عيـــوب  وتخفـــي  المـــرأة 

جسدها.

الكارديجان يطل 

بوجه عصري 
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م وأوضحت 
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{أنا أحترم الجمهور، وأعرف مدى عشقكم لألسود، لذلك أنا أتقبل كل االنتقادات، لم يكن من 

المقبول أن أتجاوز حق هذا المشجع أو عائلته، مهما كانت األسباب}.

حمزة منديل 
العب منتخب املغرب

{المدرب حســـام البدري أعطى األهلي الكثير ولن يستطيع أحد محو تاريخه في القلعة الحمراء 

سواء كالعب أو مدرب أو مدير فني}.

عالء ميهوب 
رئيس اللجنة الفنية بالنادي األهلي املصري رياضة
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} القاهرة – يتوجـــه الفريق األول لكرة القدم 
بالنـــادي األهلي املصري إلـــى اجلزائر صباح 
األحد املقبل، استعدادا ملواجهة وفاق سطيف 
اجلزائري في 23 أكتوبر اجلاري في إياب قبل 

نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وأنهى اجلهاز اإلداري باألهلي اإلجراءات 
اخلاصـــة بالســـفر كما جـــرى التواصل خالل 
الفتـــرة املاضيـــة مـــع الســـفارة املصرية في 
اجلزائر، للتنسيق بشأن فندق اإلقامة وملعب 
التدريب. وكانت مبـــاراة الذهاب التي أقيمت 
على ملعب السالم، قد انتهت بفوز األهلي 0-2. 
وخـــاض األهلي جتربة وديـــة أمام االتصاالت 
لتقييم الالعبني العائدين مؤخرا للمشاركة في 

التمرين اجلماعي.
وشـــهدت متاريـــن األهلي، خوض ســـعد 
تدريبـــات تأهيلية  الفريـــق،  مدافـــع  ســـمير، 
بالركض حـــول امللعب بعد أن متاثل للشـــفاء 
مـــن اإلصابـــة بشـــد فـــي العضلـــة اخللفيـــة 
أبعدته عن مباريـــات الفريق األخيرة. وانتظم 
النيجيـــري جونيور أغايي مهاجم الفريق، في 
تنفيذ برنامجـــه التأهيلي بخـــوض تدريبات 
تأهيليـــة فـــي قاعة األلعـــاب الرياضيـــة، بعد 
عودته من بالده. كذلك خاض التونســـي علي 
معلـــول تدريبات تأهيلية للتعافي من اإلصابة 
بالتمزق في العضلة الضامة، وانتظم شـــريف 
إكرامي حارس مرمى الفريق في التمارين بعد 
أن حصـــل على إذن من اجلهاز الفني بالغياب 

عن التمارين لظروف خاصة. وفي ســـياق آخر 
كشـــف محمد يوســـف املدرب العـــام والقائم 
بأعمـــال مديـــر الكرة بالنـــادي األهلي، حقيقة 
ما تردد حول إصابة املالي ســـاليف كوليبالي 
مدافـــع الفريق األحمر مع منتخب بالده. وقال 
يوســـف ”إن ســـاليف كوليبالـــي لـــم يتعرض 
لإلصابة وســـيكون جاهزا ملباراة األهلي ضد 

وفاق سطيف اجلزائري“. 

وأشـــار مدرب األهلـــي إلى أن الفرنســـي 
باتريس كارتيرون املدير الفني للفريق األحمر 
تواصل مع كوليبالي واطمـــأن على جاهزيته 

خلوض مباراة وفاق سطيف.
وشـــدد باتريس كارتيرون على أن األهلي 
لديه هدف واضح يســـعى لتحقيقه في جميع 
املباريـــات، وأن الفريق يســـير خطوة بخطوة 
فـــي دوري أبطال أفريقيا بحثا عن اللقب الذي 
يأمل أن يكون من نصيبه هذا املوســـم، ليعود 

إلى النادي مجددا. 

} الرياض – سيكون ملعب مدينة امللك عبدالله 
الرياضيـــة الثالثاء، مســـرحا للمباراة املرتقبة 
بني عمالقي الكرة األميركية اجلنوبية البرازيل 
واألرجنتني في ختام منافســـات بطولة ”سوبر 
كالســـيكو“ الرباعية. واستهل منتخب التانغو 
مشـــواره في البطولة بفوز ســـهل على العراق 
4-0، في حني تغلبت البرازيل على الســـعودية 

 .0-2
ويدخل املنتخب البرازيلي املباراة بأفضلية 
نســـبية ألنه يخوضهـــا بكامل جنومـــه وعلى 
رأســـهم العب باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
نيمـــار وصانـــع العاب برشـــلونة اإلســـباني 
فيليبـــي كوتينيو ومهاجم مانشســـتر ســـيتي 
غابريال جيزوس، في حني يغيب عن األرجنتني 
جنمهـــا وقائدها ليونيـــل ميســـي املبتعد عن 

صفوف منتخب بالده في الوقت احلالي.

سجل حافل

كان املنتخب البرازيلي تغلب على األرجنتني 
3-0 وتعـــادل معهـــا 1-1 ذهابـــا وإيابـــا فـــي 
تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة إلى مونديال 
روســـيا 2018، قبل أن يخســـر أمامها وديا في 
يونيو 2017 في مباراة خاضها بتشكيلة رديفة 
نسبيا. وأكد كوتينيو بأنه بغض النظر عن عدم 
خوض ميســـي هذه املباراة فإنـــه يريد التغلب 
على األرجنتني وقال ”على الرغم من أن ميســـي 

ليس هنا، ســـتكون مباراة جيدة. إنها مواجهة 
بـــني عمالقني، مواجهة كالســـيكية، أريد الفوز 

على األرجنتني مع أو من دون ميسي“.
وفي املقابل، لم يخسر املنتخب األرجنتيني 
في ثـــالث مباريـــات خاضها بإشـــراف مدربه 
املؤقـــت ليونيل ســـكالوني الذي يســـاعده في 
مهمتـــه بابلو أميار، حيث فـــاز على غواتيماال 
3-0 وتعـــادل مـــع كولومبيا ســـلبا وتغلب عل 
العـــراق 4-0. وعـــني الثنائـــي مؤقتـــا بدال من 
خورخي ســـامباولي بعـــد نهائيـــات مونديال 
روسيا 2018 وخروج منتخب التانغو من الدور 

الثاني على يد فرنسا.
ومنح سكالوني الفرصة لعدة العبني شبان 
خلوض مباراتهم الدوليـــة األولى ضد العراق 
بينهـــم التـــارو مارتينيـــز مهاجم إنتـــر ميالن 
اإليطالـــي، فـــكان عند حســـن ظـــن مدربه ألنه 
افتتح التسجيل ملنتخب بالده الذي خرج بفوز 
عريـــض. وقد نفدت جميـــع التذاكر املخصصة 

للمباراة وعددها 59 بطاقة بالكامل.
وأكـــد مدافع املنتخـــب األرجنتينـــي األول 
لكرة القـــدم ”التانغو“، نيكـــوالس أوتاميندي، 
أن فريقـــه سيســـعى للفوز علـــى البرازيل رغم 
أن املباراة التي ســـتجمع بينهما حتمل الصفة 

الودية. 
وقـــال أوتامينـــدي ”جميعنا يـــرى قميص 
البرازيل األصفر ولدينا رغبة في الفوز، املباراة 
أمـــام البرازيـــل تختلف عـــن باقـــي املباريات 

األخـــرى، أمتنى أن تســـير األمـــور على أفضل 
نحو“. وعاد مدافع مانشستر سيتي اإلنكليزي 
لصفـــوف املنتخـــب األرجنتيني بعـــد اخلروج 
املبكـــر للفريـــق مـــن بطولـــة كأس العالم 2018 
بروســـيا. وقام املدرب املؤقت ملنتخب التانغو، 
ليونيل ســـكالوني، باســـتدعاء أوتاميندي (30 
عاما) وذلك للمرة األولى منذ توليه املســـؤولية 
الفنيـــة للفريق، من أجـــل أن يكون بني صفوف 
الفريق خالل جولته احلالية في اململكة العربية 

السعودية.

غياب نجم

كان أوتاميندي ضمن البدالء خالل املباراة 
التي فـــاز بها املنتخـــب األرجنتينـــي برباعية 
نظيفـــة علـــى العـــراق اخلميس املاضـــي، في 
أول لقاءاتـــه الوديـــة في الســـعودية. وأضاف 
أوتامينـــدي قائال ”أمتنى أن نقدم مباراة جيدة 
أمـــام البرازيـــل من أجل أن يكتســـب الالعبون 

اجلدد خبرة دولية“.
علـــى جانب آخر، لن يشـــارك جنم املنتخب 
األرجنتيني وقائده، ليونيل ميســـي، في مباراة 
البرازيـــل، حيـــث أنـــه انقطـــع عـــن االنضمام 
ملنتخب بالده منذ سقوطه في املونديال املاضي 
ولم يعلـــن حتى اآلن عن قراره النهائي بشـــأن 
االســـتمرار أو عدم االستمرار مع الفريق خالل 

املرحلة املقبلة.

منتخـــب ليبيا يطمح إلـــى تعويض 

ضمـــن  الثالثـــة  الجولـــة  نكســـة 

المجموعة الخامســـة، حينما يواجه 

منتخب نيجيريا

 ◄

كارتيـــرون شـــدد علـــى أن األهلـــي 

يســـير خطـــوة بخطـــوة فـــي دوري 

أبطال أفريقيا بحثا عن اللقب الذي 

يأمل أن يكون من نصيبه

 ◄

◄ شدد نوفاك ديوكوفيتش اخلناق على 
رافائيل نادال متصدر التصنيف العاملي 
لالعبي كرة املضرب احملترفني، بتقليصه 

الفارق عنه إلى 215 نقطة إثر تتويجه بطال 
لدورة شنغهاي. وبفضل هذا التتويج الذي 

جاء على حساب الكرواتي بورنا تشوريتش، 
صعد ديوكوفيتش من املركز الثالث إلى 

الثاني على حساب السويسري روجيه فيدرر 
الذي فقد نقاطا كثيرة في شنغهاي كونه 

حامل اللقب العام املاضي إال أنه خرج في 
نصف النهائي بخسارته أمام تشوريتش 

بالذات. ولم يطرأ أي تعديل على املراكز من 
4 إلى 10 في فئة الرجال.

◄ أكد العب الوثب الطويل، األميركي 
بوب بيمون، أنه لم يصدق لوحة النتائج 

خالل دورة األلعاب األوملبية باملكسيك التي 
أقيمت قبل خمسني عاما عندما أشارت 

إلى أنه حقق ”قفزة القرن“ التي بلغت 8.90 
مترا. وقال الالعب األميركي ”لم أصدق هذا 

األمر، كنت أعتقد أنني أحلم، وأنني لست 
في العالم احلقيقي“. ويذكر أنه لم يتمكن 

أحد حتى اآلن من حتطيم هذا الرقم في 
الدورات األوملبية، ولكن مت كسره في بطولة 
العالم أللعاب القوى بعد 23 عاما من انتهاء 

أوملبياد املكسيك عن طريق األميركي مايك 
باول الذي نفذ قفزة بلغت8.95 متر.

◄ يبدو غولدن ستايت ووريزر مرشحا 
للفوز بلقب دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني للمرة الثالثة تواليا، وذلك 

رغم طموحات فرق مثل بوسطن سلتيكس 
وهيوسنت روكتس وجاره لوس أجنلس 
ليكرز الذي يسعى الستعادة مكانته من 

خالل التعاقد مع ليبرون جيمس. ويهدف 
فريق املدرب ستيف كير إلى أن يصبح أول 
من يتوج باللقب ملوسم ثالث على التوالي 

منذ لوس أجنلس ليكرز الذي حقق ذلك بني 
2000 و2002، وأعلن عن طموحاته حتى قبل 
انطالق املوسم الذي يفتتحه الثالثاء على 
أرضه مبباراة صعبة ضد راسل وستبروك.

} تونــس – تبدو الفرصة مواتية أمام منتخب 
تونـــس ملواصلة بدايته اجليـــدة في املجموعة 
العاشـــرة، حيـــث يواجـــه منتخـــب النيجـــر، 
فيما تلتقي مصر، الســـاعية إلـــى احلفاظ على 
صحوتها في املجموعة مع ســـوازيالند. وذلك 
ضمن منافســـات اجلولة الرابعـــة بالتصفيات 
املؤهلـــة لبطولـــة كأس األمم األفريقيـــة التـــي 

تستضيفها الكاميرون العام املقبل.
وتتصـــدر تونـــس الترتيـــب بتســـع نقاط، 
بفـــارق ثالث نقاط أمام مصر التي حتتل املركز 
الثاني، فيما يحتل منتخبا سوازيالند والنيجر 
املركزيـــن الثالث والرابع علـــى الترتيب بنقطة 
واحـــدة. وكانت تونس فازت 1-0 على ضيفتها 
مصـــر في بداية مشـــوارها باملجموعة، قبل أن 
تفوز 2-0 على مضيفتها ســـوازيالند، وحققت 
الفوز في اللقـــاء الفارط أمام النيجر 1-0. فيما 
حقق املنتخب املصري فوزا كاســـحا 6 0- على 
ضيفه منتخـــب النيجر فـــي اجلولـــة الثانية. 

وحقق فوزا ثانيا أمام سوازيالند 1-4.
ويخطـــط فـــوزي البنزرتـــي، املديـــر الفني 
ملنتخب تونس لقيادة ”نسور قرطاج“، لتحقيق 
الفـــوز وبعدد وافـــر من األهداف علـــى النيجر 

مبدينة ”نيامي“. 

وستشـــهد مباراة النيجر تغييرات واسعة 
في التشـــكيلة األساســـية ملنتخب تونس بعد 
األداء املتواضـــع الذي ظهر عليـــه في مباراة 
النيجر السبت املاضي مبلعب ”رادس“ والتي 
انتهت بفوز ”نسور قرطاج“ بهدف دون مقابل. 
ويحـــّل املنتخب املصـــري ضيفا ثقيال على 
نظيره منتخب سوازيالند على ملعب مافوسو. 
وفي حالة انتصار منتخب مصر، مع عدم حصد 
النيجـــر أكثر من نقطـــة في مواجهـــة تونس، 
سيتأهل الفراعنة للمرة الـ24 في تاريخهم ألمم 
أفريقيا. ويتطلع املنتخب املغربي حملو الصورة 

الباهتة التي ظهـــر بها أمام نظيره جزر القمر، 
في مواجهـــة الذهاب بتصفيـــات أمم أفريقيا، 
عندمـــا يلتقيـــه مجـــددا، الثالثاء، فـــي اجلولة 
الرابعة. وســـيحاول رينارد اســـتخدام أسلحة 
جديدة كنوع من املفاجأة للمنافس، في ســـعيه 
إلـــى العـــودة بانتصار يعزز مـــن خالله فرص 
التأهـــل ألمم أفريقيـــا املقبلة. وينـــوي هيرفي 
رينارد إعادة احلارس منير احملمدي للمشاركة 
أساســـيا خالل هذه املباراة، بعد استبعاده عن 
مواجهتي ماالوي وجزر القمر، كرسالة لألخير 
بعد تصريحاته وقتها حـــول رغبته في التفرغ 
ملباريـــات ناديه ملقـــا بالليغا، مـــا جعله مينح 

الفرصة لياسني بونو خالل آخر مواجهتني.
وبعـــد تخّلف مروان داكوســـتا عن الســـفر 
مـــع األســـود، وابتعاد نبيل درار عن مســـتواه 
املعهود، ســـيظهر دفاع املنتخب املغربي بشكل 
مغاير بإشـــراك نايف أكرد مكان األول في عمق 
الدفاع، على أن يعوض أشـــرف حكيمي املدافع 
درار، ويلعب حمزة منديل مركز الظهير األيسر. 
وبهذا ســـتطرأ 3 تغييرات علـــى محور الدفاع، 
الذي واجه جزر القمر، وارتكب بعض الهفوات 
التـــي أغضبـــت هيرفي رينـــارد، كمـــا جاء في 

تصريحاته باملؤمتر الصحفي.
ميلـــك العبـــو الـــدوري احمللي خبـــرة لعب 
املباريات على مالعب صعبة، مثل امللعب الذي 
سيحتضن مواجهة اإلياب، ومنهم ثنائي الوداد 
صـــالح الدين الســـعيدي وإســـماعيل احلداد. 
ومـــن املرّجح أن يظهر أحدهمـــا بدال من مبارك 
بوصوفة، الذي نال كّمـــا كبيرا من االنتقادات، 
بســـبب ابتعاده عن أجـــواء املباريات منذ فترة 
طويلـــة، نظرا إلى عدم انضمامه ألي فريق. كما 
يبدو العـــب بروج البلجيكي، ســـفيان أمرابط، 
ببنيته القوية ولياقته العالية، مرشـــحا كبيرا 
للعب في وسط االرتكاز، بعدما تفوق جزر القمر 
في كثير من النزاالت الثنائية في وسط امليدان 

خالل مباراة الذهاب.
أســـلحته  كل  رينـــارد  هيرفـــي  وجـــّرب 
الهجومية، خالل مباراة الذهاب، والتي فشـــلت 
في التســـجيل، بعدما كان العب الوسط فيصل 
فجـــر صاحب الهدف الوحيـــد من ضربة جزاء. 
وعلى عكس مباراة الدار البيضاء، التي شهدت 
البدء بثنائيـــة بوطيب والنصيري، ســـيحاول 

رينارد اســـتعمال ورقة وليد أزارو الذي شارك 
فـــي ربع ســـاعة خالل مبـــاراة الذهـــاب، وقدم 
مســـتوى جيدا، بجانب أيوب الكعبي احملترف 
بالدوري الصيني. ويأتي التفكير في املهاجمني 
الكعبـــي وأزارو، كونهمـــا انطلقا مـــن الدوري 
املغربـــي، وخاضا العديد مـــن املباريات قاريا، 
وميلكان حافز التألق لكســـب ثقة املدرب. وكان 
رينارد قد اعترف بارتكاب هفوات على مستوى 
اختيار التشـــكيلة خالل مبـــاراة الذهاب، نتج 

عنها غياب احللول الهجومية.
ويخـــوض املنتخب اجلزائـــري، واحدة من 
أهم مبارياتـــه، ضمن التصفيـــات املؤهلة إلى 

كأس أمم أفريقيا 2019، أمام بنني. 
وقبل املوعد الذي ينتظـــر رفاق محرز على 
ملعب الصداقـــة، فإن املدرب جمـــال بلماضي، 
بات مطالبا بوضع مفاتيح االنتصار، ومعاجلة 
بعض النقائص، التي ظهـــرت في لقاء اجلولة 

الثالثـــة أمام بنـــني، مبلعب مصطفى تشـــاكر. 
أصبـــح جمـــال بلماضـــي، مجبرا علـــى إجراء 
تغيير في خط الوســـط، وعدم إشراك الالعبني 
نبيل بن طالب وســـفير تايدر سويا، خاصة أن 
أداءهما كان سلبيا، وكّسرا الكثير من الهجمات 
فـــي اللقـــاء املاضي أمام بنني. كمـــا أن الالعب 
ياســـني بن زية لم يقم بـــدوره الهجومي، بينما 

وّفق في استرجاع الكرات فقط.
وكانت الروح القتالية التي حتّلى بها رفاق 
بغداد بوجناح، في املواجهة األخيرة أمام بنني 
باجلزائـــر، مفتاح الفـــوز بثنائيـــة، وهو األمر 
نفسه الذي يجب أن يعتمد عليه مدرب اجلزائر 
جمـــال بلماضي، ومواصلته بـــث احلماس في 
نفوس الالعبني، بقصد العودة بنتيجة إيجابية 

من كوتونو. 
ويتميـــز العبـــو منتخب بنـــني، ببنية قوية 
وبطول قامة، خاصة املدافعني منهم، وعليه فإن 

لعب الكـــرات الطويلة قد ال يجدي أمام منتخب 
الســـناجب، وما على أشبال جمال بلماضي إال 
االعتماد علـــى الكرات القصيرة والســـرعة في 

نقلها الهجمات.
على الرغم، من أن املـــدرب جمال بلماضي، 
أكد فـــي تصريـــح صحافي جاهزيـــة الالعبني 
لرفع راية التحـــدي وحتمل احلرارة، إال أن من 
يقف على أداء املنتخـــب اجلزائري في املالعب 
األفريقية، يالحظ تفاوتا كبيرا. ويعّد جّل العبي 
املنتخـــب، غير متعودين علـــى املناخ األفريقي، 
وينشـــطون في مختلف الدوريـــات األوروبية، 
وهو ما يجب أن يحظى باهتمام كبير من طرف 

اجلهاز الفني، لتجاوز هذه املشكلة.
ويطمح منتخب ليبيا إلى تعويض نكســـة 
اجلولـــة الفارطة باملجموعة اخلامســـة، حينما 
يواجه منتخب نيجيريا، في حني تلتقي جنوب 

أفريقيا مع سيشيل بنفس املجموعة. 

األهلي يستعد لمواجهة سطيف

تونس ومصر تطرقان باب التأهل لنهائيات كأس األمم األفريقية

ــــــات كأس األمم األفريقية لكرة  ــــــة لتعزيز آمالها في التأهــــــل لنهائي تســــــعى املنتخبات العربي
ــــــف العام املقبل، عندما تخوض فعاليات اجلولة الرابعة  القدم املقرر إقامتها بالكاميرون صي

للتصفيات املؤهلة للبطولة.

 البقاء لألقوى

[ المغرب يسعى إلى محو الصورة الباهتة أمام جزر القمر  [ تعديالت جديدة هي سبيل الجزائر لتخطي بنين

البرازيل تالقي األرجنتين على أرض السعودية

متفرقات

◄ تلقت إدارة النجم الساحلي مراسلة من 
االحتاد العربي لكرة القدم، يعلم فيها النادي 
مبوافقته على إضافة 3 العبني لقائمة الفريق 

التونسي، في كأس زايد لألندية البطلة. 
والالعبون الثالثة هم: أحمد العكايشي 

ورامي البدوي ومحمد أمني بن عمر، حيث 
أصبحوا مؤهلني خلوض البطولة العربية، 

انطالقا من ثمن النهائي أمام الوداد املغربي، 
في انتظار إضافة العبني آخرين. وكانت 

إدارة النجم قد كلفت غازي بن عثمان الناطق 
الرسمي للنادي وعضو اللجنة القانونية، 

بطرح هذا األمر على االحتاد العربي خالل 
فعاليات قرعة دور الـ16 للبطولة.



} لندن - يواصل اإليطالي ماوريسيو ساري، 
مدرب تشيلســـي، رحلة البحث عن التعاقد مع 
مهاجـــم جديد في يناير املقبـــل، لدعم صفوف 
الفريـــق بهذا املركـــز، بجانب ألفـــارو موراتا 

وأوليفر جيرو. 
وأشارت وســـائل إعالم إلى أن ساري 

يعتبـــر مهاجـــم جنـــوى، كريســـتوف 
بياتيـــك، رغبة أولى فـــي تعاقدات 

ينايـــر، والـــذي انتقـــل لصفوف 
األخيـــر فـــي الصيـــف املاضي، 
ومتّكن من إحراز 13 هدفا حتى 
اآلن، منهـــا 9 فـــي 7 مباريـــات 

بالدوري اإليطالي.
 40 تشيلســـي  وســـيعرض 

أجـــل  مـــن  إســـترليني،  مليـــون 
الفـــوز بخدمات بياتيك خـــالل فترة 

االنتقاالت الشـــتوية في شهر يناير املقبل، 
فيما حـــدد جنوى مبلغ 60 مليون إســـترليني 
للســـماح برحيلـــه. وال يعتبر البلـــوز النادي 
الوحيد الذي يســـعى للفوز بخدمات املهاجم 
البولندي (23 عاما)، في ظل مراقبة فرق أخرى 
كثيـــرة لالعـــب، أهمهـــا نابولـــي ويوفنتوس 
وروما وبايرن ميونيخ وبرشلونة وبوروسيا 
دورمتونـــد. ومـــن جهة أخـــرى، أكـــد رئيس 

جنـــوى، جيورجيـــو بيرينيتـــي، أن النادي ال 
يرغب في رحيـــل بياتيك خـــالل يناير املقبل، 
مؤكدا أن الالعب مـــازال بإمكانه التطور أكثر 

في املوسم احلالي.
وحتـــدث بيرينيتي عـــن اهتمام كبار 
أوروبا، بضم كريســـتوف بياتيك، مهاجم 
الفريـــق اإليطالـــي. وقـــال بيرينيتـــي، 
فـــي تصريحات صحافيـــة ”بياتيك 
مهاجم مختلف عن كافة الالعبني 
الذيـــن تواجـــدوا فـــي الفريق، 
فهو يذكرنـــي مبهاجمي القرن 

العشرين“. 
اهتمام  عـــن  ســـؤاله  وعند 
بايـــرن ميونيـــخ ودورمتونـــد، 
أجاب مدير جنـــوى ”كان يتوّجب 
علينا منح كشـــافي إسبانيا وأملانيا، 
فرصـــة التواجـــد داخـــل ملعـــب لويجـــي 

فيراريس مؤخرا“. 
وأردف ”بياتيـــك يتمتـــع أيضـــا باهتمام 
أندية الكالتشيو، لكن املهاجم البولندي سيظل 
مع جنوى حتى نهاية املوســـم“. وأمت ”جنوى 
لم يحدد ســـعر بيع بياتيك حتى اآلن، يجب أن 
نقّيم مدى تطوره، وسنحدد الحًقا ثمن التخّلي 

عن خدماته“.

{فـــي مـــا يتعلـــق بالـــدوري اإلنكليزي، ربمـــا يكون قـــد فـــات اآلوان، ال نعرف ماذا ســـيحدث في رياضة

المستقبل. أنا أحب البريميرليغ، لكن في هذه اللحظة، أشعر بالسعادة في روما}.

إيدين دجيكو 
مهاجم فريق روما اإليطالي

{ريـــال مدريد وبرشـــلونة ويوفنتوس، أظهرت أنها تريـــد الفوز بدوري األبطـــال، ونفس الحال 

ألتلتيكو مدريد، الذي قام بعمل جيد، سنحاول أن نكون هناك معهم}.

بيب غوارديوال 
املدير الفني ملانشستر سيتي اإلنكليزي
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13
هدفا أحرزها  

كريستوف بياتيك 

حتى اآلن، منها 9 في 

7 مباريات بالدوري 

اإليطالي

مدريـــد،  ريـــال  رئيـــس  وضـــع  مدريــد -   {
فلورنتينـــو بيريـــز، شـــرطا وحيـــدا من أجل 
الســـماح للكرواتـــي لـــوكا مودريتـــش وجنم 
امللكي مبغادرة الفريق، وحتقيق حلمه باللعب 

في الدوري اإليطالي. 
وذكـــرت وســـائل إعـــالم أن بيريـــز، رمبا 
سيعطي الضوء األخضر لرحيل جنم امليرنغي 
إلى فريـــق إنتر ميالن اإليطالـــي. وأضاف أن 
مغـــادرة الدولـــي الكرواتي من ريـــال مدريد، 
تتوقـــف على جناح امللكي فـــي احلصول على 

خدمات نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي.
أن  إيطاليـــة،  إعـــالم  وســـائل  وأكـــدت 
النيراتزوري ســـيحاول مجددا الظفر بخدمات 
مودريتـــش (33 عاما) في امليركاتو الشـــتوي، 
مضيفا بأنه كان قريبا جدا من حســـم الصفقة 
في فترة االنتقـــاالت الصيفية املاضية. وكانت 
تقارير صحافية سابقة، أكدت رغبة مودريتش 
باالنتقـــال إلـــى إنتر ميالنو مـــن أجل حتقيق 
حلمـــه باللعـــب في الـــدوري اإليطالـــي، الذي 

شـــد إليه األنظـــار أخيرا بعـــد انضمام النجم 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو إلى صفوف 

يوفنتوس.
وال يـــزال ريـــال مدريد متمّســـكا بإمكانية 
ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أو زميله 
الفرنســـي فـــي باريس ســـان جرمـــان كيليان 
مبابـــي، مضيفا بأن بيريز يريد ضم جنم كبير 
من حجم كريستيانو رونالدو، من أجل العودة 
بالفريق إلى سكة االنتصارات. في املقابل، لن 
تكون مهمة امليرنغي ســـهلة في احلصول على 
خدمات نيمار أو مبابي، ال ســـيما وأن باريس 
ســـان جرمان يعول كثيرا علـــى تألق النجمني 
للتتويج بدوري أبطـــال أوروبا، التي يضعها 
النـــادي الباريســـي ُنصـــب عينيه منـــذ عدة 
ســـنوات. يشـــار إلى أن عقد لـــوكا مودريتش 
مع ريـــال مدريد ينتهي صيف 2020، فيما تبلغ 
قيمته املالية، حسب موقع ”ترانسفير ماركت“ 
املتخصص في شـــؤون الالعبـــني، حوالي 25 

مليون يورو.

} ميالنــو - جنـــح مـــدرب إيطاليـــا روبرتـــو 
مانشـــيني في حتقيق أول فوز له في مسابقة 
رســـمية ليفتح حقبة جديدة بعد مرارة الغياب 
عـــن نهائيات كأس العالم للمرة األولى منذ 60 
عاما في مونديال روسيا، وذلك بالعودة غامنا 
مـــن بولندا بهـــدف نظيف ضمـــن دوري األمم 

األوروبية. 
وكانـــت املـــرة األخيـــرة التي فـــازت فيها 
إيطاليـــا في مباراة ضمن مســـابقة رســـمية، 
علـــى ألبانيا في 9 أكتوبـــر 2017 في تصفيات 
كأس العالم، تال ذلك خروجها في البالي أوف 
املؤهـــل إلى مونديـــال 2018 على يد الســـويد 

باخلسارة 0-1 ذهابا والتعادل السلبي إيابا.
ودخلت الكرة اإليطالية فـــي أزمة حقيقية 
منـــذ ذلـــك التاريخ قبـــل أن يتولى مانشـــيني 
اإلشراف على تدريب املنتخب في الوقت الذي 
لم ينتخـــب االحتاد اإليطالي رئيســـا له حتى 
اآلن. واحتفل اإليطاليون بالهدف الذي سجله 
كريســـتيانو بيراغي في الدقيقـــة األخيرة في 
مرمـــى بولندا كما لـــو أن إيطاليا أحرزت لقب 
تلـــك البطولـــة (دوري األمم األوروبية). وعلى 
الرغم من إصرار مانشـــيني قبـــل املباراة بأن 
األمور لن تكون دارماتيكية لو خسرها فريقه، 
فالواقع أن اللقاء كان حاسما ألن اخلاسر كان 
سيهبط إلى املستوى الثاني في هذه البطولة، 

وهذا ما حصل لبولندا.
وكتبـــت صحيفة ال ريبوبليـــكا ”اخلالص 
إليطاليا ونقطة التحول ملانشيني“، معتبرة أن 

الفوز على بولندا هو ”شهادة ميالد ملنتخب 
وطني آخر“. وكان املنتخب اإليطالي حقق 
فوزا وحيدا حتى اآلن بإشـــراف مانشيني 
ضد الســـعودية 2-1 في مبـــاراة ودية في 
مايـــو املاضـــي. وقـــال مانشـــيني ”حقبة 

جديدة تبدأ. ســـنذهب لزيارة رئيس 
في إشـــارة  اجلمهوريـــة بفخـــر“ 
إلى اللقاء مـــع الرئيس اإليطالي 
روما  فـــي  ماتاريـــال  ســـيرجيو 
لالحتفال بذكرى مرور 120 عاما 

على تأسيس االحتاد اإليطالي.
وفـــي املقابـــل، قـــال رئيس 
اإليطاليـــة  األوملبيـــة  اللجنـــة 
”جميـــع  ماالغـــو  جوفانـــي 

اإليطاليـــني ســـيتواجدون هناك، 
من املهـــم جدا أن نذهب مبعنويات 
عالية جراء الفوز وأنا فخور بذلك. 
أرى جيـــال جديـــدا مـــن الالعبني 
اإليطاليني الشبان، ونحن افتقدنا 
إلى هؤالء في السنوات األخيرة“. 
وحتدث مانشـــيني عن مشـــواره 
مع املنتخب منذ اســـتالم منصبه 

بقوله ”بدأنـــا بالعمل والتعّرف على الالعبني. 
ال أحّبذ فكرة بأن األسوأ قد أصبح وراءنا، ألنه 

بالنسبة إلي لم يكن هناك أسوأ“.
واعتبـــر املـــدرب اإليطالي الشـــهير فابيو 
كابيلو بـــأن ”خيارات مانشـــيني بدأت تؤتي 
ثمارهـــا“ مشـــيرا إلـــى أن املنتخـــب الوطني 
يســـتطيع اآلن البناء على ذلك إلنهاء املشوار 
في صدارة املجموعـــة. وأضاف كابيلو مدرب 
إنكلترا وروسيا السابق ”يعرف املدرب العبيه 

جيدا ويحاول البناء على ما ميلكه“.

وكان مانشيني خاض املباراة ضد بولندا 
بالتشـــكيلة ذاتها التي خاضت املباراة الودية 
ضد أوكرانيا (1-1) األســـبوع املاضي. ثم قرر 
منـــح كيفـــن الزانيـــا مباراته الدوليـــة األولى 
منتصف الشـــوط الثاني على حســـاب مهاجم 

نابولي لورنتسو اينسينيي.
وجنـــح البديـــل الزانيـــا الـــذي يلعب في 
صفـــوف كاربي من الدرجـــة الثانية في مترير 
الكـــرة احلاســـمة التـــي جاء منهـــا هدف 
اخلـــالص بواســـطة بيراغـــي مدافع 
فيورنتينا الـــذي كان يخوض ثالث 
مبـــاراة له فقط مع منتخبه الوطني 
بعد أن اســـتدعي الشـــهر املاضي. 
كمـــا أختير نيكولو باريال (21 عاما) 
للمشـــاركة أساســـيا علـــى حســـاب 
أن  بعد  بيليغريني  لورنتســـو 

لعب ضد أوكرانيا.
بباريال  كابيلو  وأشاد 
أيضـــا بقوله ”هـــو العب 
يقوم بتغيير الســـرعة في 
وسط امللعب، مينح الفريق 
بعدا اضافيـــا كنا نفتقده 
في الســـابق“. وســـتكون 
املباراة ضد البرتغال بطلة 
أوروبا عام 2016 على ملعب 
ســـان ســـيرو في 17 نوفمبر 
املقبل فرصـــة إضافية لتأكيد 
بإشـــراف  اإليطالية  النهضة 
مانشـــيني، علما أن البرتغال 
متلك 6 نقاط مقابل 4 إليطاليا 
التي خاضت مباراة أكثر من 

منافستها.

روبرتو مانشيني يفتح حقبة جديدة 

مع منتخب إيطاليا

تشيلسي يخطط لخطف بياتيك

نيمار كلمة السر في رحيل مودريتش

} باريس - ســـتكون األنظار الثالثاء شاخصة 
نحو ”ســـتاد دو فرانس“ فـــي ضواحي باريس 
الـــذي يحتضن مواجهـــة التناقضات بني بطلة 
العالم احلالية فرنسا وبطلة 2014 أملانيا، وذلك 
في اجلولـــة الثالثة مـــن منافســـات املجموعة 
األمم  دوري  مـــن  األول  للمســـتوى  األولـــى 

األوروبية. 
ويدخـــل املنتخبـــان العمالقـــان إلـــى هذه 
املواجهة في ظروف متناقضة متاما، ففرنســـا 
منتشـــية من فوزهـــا بلقـــب كأس العالم للمرة 
الثانيـــة فـــي تاريخها بعـــد فوزها فـــي يوليو 
علـــى كرواتيا 4-2 في نهائي مونديال روســـيا، 
فيما جتر أملانيا خلفهـــا ذيل خيبة التنازل عن 
اللقـــب العاملي وخروجها مـــن الدور األول بعد 

خسارتني أمام املكسيك وكوريا اجلنوبية.
ورغـــم اخلروج من املونديال الروســـي بعد 
ثـــالث مباريـــات فقط، أبقـــى االحتـــاد األملاني 
على خدمات املدرب يواخيم لوف الذي اســـتلم 
مباشـــرة بعد  اإلشـــراف علـــى الـ“مانشـــافت“ 
نهائيات مونديال أملانيا عام 2006، وذلك إميانا 

منه بقدرته على قيادة عملية بناء املنتخب. 
لكن املؤشـــرات األولى لهذه العملية ليست 
مشـــجعة، إذ حقق رجال لوف فـــوزا يتيما منذ 
النهائيـــات وكان وديا أمام البيرو، فيما اكتفوا 
بالتعادل في مباراتهم األولى ضمن دوري األمم 
األوروبيـــة علـــى أرضهم أمام فرنســـا بالذات، 
قبل أن حتصل النتيجة الكارثية السبت بتلقي 
أســـوأ هزمية على يد هولنـــدا وجاءت بثالثية 

نظيفة.
وكمـــا في املونديال، ســـنحت ألملانيا فرص 
عدة للتســـجيل لكّن العبيها فشـــلوا في إيجاد 
الطريق نحو املرمى، وتكرر ســـيناريو خسارة 
املواجهـــات الفردية وإضاعة الكـــرات ما جعل 
مرمى احلارس مانويل نوير عرضة خلطر دائم. 
وكما في املونديال، استغل مهاجمو املنتخبات 
املنافســـة مســـاحات شاســـعة في خط الدفاع 

األملاني ليدكوا شباكه باألهداف.
وخلص لـــوف هذا األمر بقوله ”نشـــعر في 
هذه اللحظة بأننا ال منلـــك الثقة بالنفس التي 
كانت ســـالحا بارزا لنا. عندما ُمتنى شـــباكنا 
باألهـــداف، نفقد البوصلة، هـــذا لم يكن يحدث 

لنا قبل أشهر عدة“. 

وطالبت وسائل اإلعالم احمللية بإقالة لوف 
ووجهت لـــه انتقادات الذعـــة بقولها ”ال وجود 
جلـــرأة مبتكرة، ألفكار في اللعب، ال فعالية أمام 
املرمى. قام (املدرب) بإشراك مهاجم شالكه أوث 
الـــذي لم يســـجل أي هدف هذا املوســـم، وترك 
اجلناحني الرائعني ساني وبراندت على مقاعد 

الالعبني االحتياط“. 
وتعيب الصحف األملانيـــة على لوف وفاءه 
لالعبيـــه القدامى الذي توج معهم أبطاال للعالم 

في البرازيل عام 2014.
واعترف لوف الذي بدا محبطا بعد املباراة 
في تصريحات للتلفزيـــون األملاني بأن النقاش 
حول مســـتقبله ”أمر طبيعـــي… بطبيعة احلال 
توقعت حصول هذا األمر. يتعّني علي التعايش 

مع ذلك عندما نلعب بهذه الطريقة“. 
وجدد املدرب الســـبت متّسكه بفلسفة املزج 
بني عنصري اخلبرة والشـــباب، مضيفا ”لطاملا 
قلـــت بأنـــه يجب إيجـــاد التوازن بـــني اخلبرة 
والشـــباب. صحيح أن الشـــبان حققوا إضافة 
عندمـــا دخلـــوا، لكنهم ال يتمتعـــون في الوقت 
احلالي بالنوعية الكافيـــة ليكونوا في الذروة، 
ويجب عـــدم انتظـــار املعجزات منهـــم. فيرنر، 
براندت، سانيه أو غنابري يحتاجون إلى املزيد 

من الوقت“.

أمور مختلفة
 

في املقابل الفرنســـي، تبدو األمور مختلفة 
متامـــا، إذ أنه وبعـــد التتويج العاملـــي بقيادة 
العبني مثـــل كيليان مبابي وبـــول بوغبا، يجد 
رجـــال املـــدرب ديدييه ديشـــامب أنفســـهم في 
صـــدارة املجموعـــة بأربع نقاط وبفـــارق نقطة 
أمام هولندا الثانية التي خسرت أمام ”الديوك“ 

بنتيجة 1-2 في اجلولة الثانية. 
وبعد التعـــادل الودي الصعب اخلميس مع 
ضيفتهم إيسلندا 2-2 بفضل هدف في الثواني 
األخيـــرة ملبابي، من املتوقع أن يبدأ ديشـــامب 
لقـــاء الثالثاء بنفـــس التشـــكيلة التي خاضت 
املبـــاراة النهائية ملونديال روســـيا باســـتثناء 
قلـــب الدفاع صامويل أومتيتي الذي يعاني من 
اصابة في ركبته، ما سيفتح الباب أمام بريسنل 
كيمبيبي للمشـــاركة أساسيا رغم األداء املهزوز 

ملدافع باريس سان جرمان في مباراة اخلميس 
ضد إيسلندا. في املقابل، تلّقى املنتخب األملاني 
ضربـــة أخرى بإصابة قلب دفاع بايرن ميونيخ 
جيروم بواتنغ الذي سيغيب عن مباراة الثالثاء 
التي سيســـعى خاللها رجال لـــوف إلى جتّنب 
هزمية سادســـة خالل 2018. وتعـــرض بواتنغ 
لإلصابة في الســـاق الســـبت ضد هولندا قبل 
20 دقيقـــة على نهاية املباراة، لكنه أكملها حتى 
النهاية ألن لوف اســـتخدم تبديالته الثالثة في 
محاولـــة منـــه إلدراك التعادل، لكنـــه لم يحقق 
مبتغاه بل تلقت شـــباك احلارس مانويل نوير 
هدفـــني آخرين فـــي الدقائق األخيـــرة، ليتلّقى 
أبطـــال مونديال 2016 أســـوأ هزميـــة لهم أمام 

الهولنديني.

تجنب الهزيمة

في ظـــل غياب بواتنغ، ســـيعتمد لوف على 
زميلـــه في دفاع بايرن نيكالس شـــوله أو العب 
بايـــر ليفركوزن جوناثان تاه الـــذي انضم إلى 
املنتخب الســـبت بعد يوم على قيادته منتخب 
دون 21 عامـــا للفوز على النرويج 2-1 اجلمعة، 
ما ضمن تأهل بالده إلى بطولة أوروبا للشباب، 

املقّررة العام املقبل في إيطاليا.
وسيكون رجال لوف مطالبني بالفوز أو أقّله 
جتّنب الهزمية التي ستكون السادسة للمنتخب 
خالل عام واحد، وهذا أمر لم يحصل في تاريخ 
الـ“مانشـــافت“ القابع في ذيل املجموعة بنقطة 

حصل عليها من تعادل ذهابا مع فرنسا. 
وســـتكون مبـــاراة الثالثاء األولـــى ألملانيا 
ضد فرنســـا منـــذ االعتـــداءات االنتحارية التي 
حصلـــت فـــي 13 نوفمبـــر 2015 وأســـفرت عن 
مقتـــل 130 شـــخصا وإصابـــة املئـــات، لكنـــه 
لعـــب على هـــذا امللعب فـــي يونيـــو 2016 حني 
تواجـــه مع بولندا في الدور األول لكأس أوروبا 
(0-0). وكان املنتخـــب األملانـــي يلعـــب في تلك 
األمسية املشؤومة من نوفمبر 2015 لقاء وديا مع 
فرنسا خســـره 0-2، عندما حصلت االعتداءات 
وســـمع صـــوت االنفجارات بشـــكل مـــدّوي في 
امللعب بعد أن فّجر ثالثة انتحاريني نفسهم عند 

مداخله ما أدى إلى مقتل شخص واحد. 
ولم ينس األملـــان بتاتا تلـــك الليلة املرعبة 
التـــي دفعت بواتنـــغ إلى التأكيـــد خالل كأس 
أوروبا بأن زوجته وطفليه التوأم لم يســـافروا 
إلى فرنسا من اجل مشاهدته يلعب في البطولة 
القاريـــة، ألنـــه رأى بـــأن ”اخلطـــر كبيـــر بكل 

بساطة“.

معركة التناقضات بين فرنسا وألمانيا

يبحث املنتخب الفرنسي عن التمسك بصدارة املجموعة خالل مباراته املرتقبة الثالثاء، أمام 
نظيره األملاني، الذي يتطلع بدوره إلى اســــــتعادة التوازن ضمن منافسات اجلولة الرابعة من 

مباريات دور املجموعات بدوري أمم أوروبا.

صراع شرس

[ ديشامب ينشد مواصلة النجاح في دوري األمم األوروبية
[ لوف يأمل في إعادة المانشافت إلى الطريق الصحيح

} موســكو - يبـــدو أن بطولـــة كأس العالم 
األخيرة أثارت شـــهية الشعب الروسي جتاه 
كرة القدم، فبعد ثالثة أشهر من مباراة نهائي 
املونديـــال في 15 يوليو بالعاصمة الروســـية 
موســـكو ســـجلت بطولـــة الدوري الروســـي 
زيادة كبيرة في عـــدد اجلماهير التي حتضر 

املباريات في املالعب املختلفة. 
وقال الرئيـــس التنفيذي للجنـــة املنظمة 
ملونديال روسيا 2018، أليكسي سوروكني في 
وقت ســـابق في تصريحات صحافية ”نسبة 
احلضـــور تضاعفـــت إذا ما قورنـــت مبا كان 
يحـــدث قبل ثالثة أعوام، ورغم أن املوســـم ال 
يزال في بدايتـــه الحظنا زيادة كبيرة في عدد 

احلاضرين باملالعب“.
وطبقـــا للبيانـــات التـــي نشـــرها موقـــع 
”ترانســـفيرماركت دوت كـــوم“، حضر مليون 
ونصـــف املليـــون مشـــجع املباريـــات الــــ79 
األولى في القســـم األول من الدوري الروسي 

لكرة القدم هذا املوســـم. ويعني هذا الرقم أن 
متوسط عدد احلاضرين في كل مباراة بلغ 19 
ألف و40 شـــخصا وذلك خالل األشهر التالية 
على نهائي املونديال الذي فازت فيه فرنســـا 

على كرواتيا على ملعب لوجنيكي.
وعلـــى النقيض، كشـــف املوقع املذكور أن 
متوســـط عدد احلاضرين في كل مباراة طوال 
البطولة الروســـية فـــي املوســـم املاضي بلغ 
13956 شـــخصا، فيمـــا بلغ هذا املتوســـط في 
موســـم -2016 2017، 11414 شخصا. وأضاف 
سوروكني ”الكرة الروسية تنمو، إنها تستفيد 
من املالعب اجلديدة“. وتابع ”االهتمام بالكرة 

في روسيا تزايد بشكل واضح“.
وأثار املنتخب الروســـي حالـــة هائلة من 
الشـــغف واإلثارة في نفوس الشعب الروسي 
بعدمـــا وصل، على عكـــس كل التوقعات، إلى 
دور الثمانية للمونديـــال املاضي عقب تغلبه 
على إسبانيا في دور الستة عشر. ولكن ورغم 

انتهـــاء صخـــب املونديال وأجوائـــه املفعمة 
باإلثارة، لم يتراجع شغف اجلماهير الروسية 

بكرة القدم على اإلطالق.
وساعد على هذا البداية اجليدة للمنتخب 
الروســـي بقيادة مدربه الوطني ستانيسالف 
تشيرتشيســـوف في بطولة دوري أمم أوروبا 
اجلديدة، باإلضافة إلى املستوى الرائع الذي 
ظهر به نادي سيســـكا موســـكو فـــي بطولة 
دوري أبطال أوروبا وفوزه في مفاجأة كبيرة 

على العمالق اإلسباني ريال مدريد.
يضاف إلى ما ســـبق مشـــاركة بعض من 
جنوم املنتخب الروســـي، مثل ارتيوم دزيوبا 
وايجو اكينفيف، خـــالل املونديال في بطولة 
الدوري الروسي. وميكن أيضا إرجاع الزيادة 
التي طرأت بشـــكل كبير على عدد احلاضرين 
للمباريات في روســـيا إلـــى أن املالعب التي 
اآلن  تتمتـــع  باتـــت  املونديـــال  اســـتضافت 

بإمكانيات هائلة ووسائل ترفيه عالية.

أرقام قياسية لحضور الجماهير في الدوري الروسي

فابيو كابيلو:

خيارات مانشيني بدأت 
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} ديب- عرض مركـــز فض منازعات اإليجار 
في دبي خالل مشـــاركته ضمن منصة حكومة 
دبـــي الذكيـــة في ”جيتكـــس للتقنيـــة 2018“ 
سلســـلة مراحـــل تطـــور التقاضـــي العقاري 
خلدمـــة هذا القطاع واإلســـهام في تعزير ثقة 

املستثمرين.
وكشـــف املركز أنه في العـــام املقبل 2019 
سيتم إطالق نظام التقاضي الذاتي باستخدام 
الذكاء االصطناعـــي حيث يبدأ التقاضي بني 
األطـــراف دون احلاجة إلى وجـــود قاض مع 
جاهزيـــة األنظمـــة للعمل بعد إجـــراء بعض 

التعديالت البسيطة على القوانني.
وســـيكون التقاضي الذاتـــي بدخول أحد 
األطـــراف إلى النظـــام التقنـــي وحتديد نوع 
طلب الدعوى ســـواء كان مستأجرا أو مؤجرا 
وبعد إرفاق املستندات يصدر احلكم مباشرة 
ويرســـل عبر البريـــد اإللكتروني أو رســـائل 

نصية لكل األطراف.
وتركزت مهمة املركـــز على إظهار مراحل 
التقاضـــي وما شـــهدته مـــن تطـــورات منذ 
انطـــالق املركز قبل خمس ســـنوات في العام 
2013 حيـــث بـــدأ املركز مع تأسيســـه تطبيق 

آليات التقاضي التقليدي.
وفـــي العـــام 2015 متكن القائمـــون على 
املركز مـــن تطويـــر البنية التحتيـــة الالزمة 
لتطبيـــق التقاضـــي الذكي وصـــوال إلى هذا 
العام حيث مت الكشـــف عن أحدث التطورات 
فـــي رحلة التقاضي العقـــاري وهو التقاضي 
عن بعد ليصل إلى أرقى املســـتويات العالية، 
حتقيقـــا لرؤيته ليكون املرجع الدولي في حل 

املنازعات العقارية.

وقال عبدالقادر موســـى رئيس مركز فض 
منازعـــات اإليجار فـــي دبي، إنه مـــن منطلق 
أهدافنـــا التـــي تركز علـــى توفيـــر اخلدمات 
القانونيـــة والقضائيـــة العقاريـــة فإننا ندعم 
رؤيـــة أراضي دبـــي إلســـعاد املتعاملني ومن 
خالل استعراضنا لرحلة التقاضي في املركز، 
ســـنجد أن التطورات التي أحرزناها تســـهم 
في أمن واســـتقرار ورفاهية املجتمع كما أنها 
تعزز اســـتدامة وتنوع االقتصاد الوطني مبا 
يقود إلى حتقيق أهداف ”رؤية اإلمارات 2021“ 
وضمـــان وصولهـــا إلى مصـــاف األمم األكثر 

تقدما في العالم.
وأوضـــح أن اإلجـــراءات املختلفـــة التـــي 
يبتكرها املركز تســـهم بشـــكل إيجابي وفعال 
في تسهيل اتخاذ القرارات واإلجراءات وتضم 

السرعة في حل املنازعات العقارية.
ولفـــت إلى أنه بعد أن كانـــت املدة الالزمة 
للتقاضـــي في املركز تصل إلى 45 يوما أصبح 
اآلن إكمـــال اإلجراءات كافـــة واحلصول على 

األحكام في غضون 8 أيام فقط.
وأشـــار إلى أن املركز متكن من تقليل مدة 
إصـــدار األحكام بوجه عام رغم إعطاء القانون 
مهلة للفصل في الدعاوى االبتدائية للمساهمة 
فـــي بناء قاعدة حلماية حقـــوق جميع أطراف 

املعادلة العقارية.
وعزا موســـى حتقيـــق هذا اإلجنـــاز إلى 
توظيـــف التقنيـــات اجلديـــدة ونظـــم األمتتة 
والدخـــول فـــي مرحلـــة الـــذكاء االصطناعي 
بهدف ســـرعة الفصل في املنازعات العقارية، 
مستشـــهدا باآلليـــات اجلديدة التـــي أدخلها 
املركز عبر استخدام الوســـائل التقنية ومنها 

التي تعـــد األولى  آليـــة ”التقاضي عـــن بعد“ 
من نوعها فـــي العالم وتختص برفع الدعاوى 
والتقاضي إلكترونيا دون أي ”وسائط ورقية“.
وستتوســـع دائرة التقاضي من دون قاض 
باســـتخدام الذكاء االصطناعي الذي ســـيقوم 

بعمـــل القاضـــي اجلزائي في إصـــدار وتنفيذ 
األحكام املتعلقة في الدعاوى البســـيطة التي 
تكـــون عقوبتها الغرامـــة املالية دون احلبس، 
وذلـــك خـــالل عدة دقائـــق وعلى مـــدار اليوم، 
لتصبـــح محاكم دبي أول دائـــرة قضائية على 

مســـتوى العالم توظف الذكاء االصطناعي في 
خدمة التقاضي بهذا التوصيف. 

اجلديـــر بالذكر أن محاكم أخرى في بعض 
الـــدول املتقدمـــة تعتمـــد هـــذه التكنولوجيا 

احلديثة في تقدمي االستشارات القانونية.

تستمر إمارة دبي في توسيع اســــــتخدام الذكاء االصطناعي في خدماتها اإلدارية، من 
ذلك أسلوب التقاضي الذي ينبني على فكرة التقنية عن بعد والذي يعد اخليار األفضل 
واألســــــهل للمتقاضني، حيث ال يشترط فيها احلضور الشخصي للمحاكم وذلك تسهيال 

إلجناز األحكام وتوفير الوقت على القضاة واملوظفني واملتقاضني.

التكنولوجيا تعطي لكل ذي حق حقه

كلمات ترددت  } ”ماذا فعلت..؟ ستمرضني!“ 
في احلديقة موجهـــة البنتي التي ال يتجاوز 

عمرها سنتني ونصف السنة.
ووجدتني أســـرع ألستفســـر ماذا فعلت 
ابنتي، وســـألت مـــاذا هناك هـــل هي بخير؟ 

وأجاب زوجي ”لقد شربت ماء الصنبور“.
وانسحبت.. وأنا اسمعه يلقنها ملدة ربع 
ســـاعة أو يزيد درسها األول في احلياة ”ماء 

معدني نعم أشرب، ماء حنفية ال أشرب!!“
قفزت إلى ذهني صور طفولتي حني كنت 
أهـــرع مع أصدقائي، بعـــد أن يعيينا التعب، 
إلـــى حديقة منزلنا نشـــرب مـــاء صنبورها 

ونغطس في حوضها.
كان املـــاء حينهـــا حلـــوا جـــدا، فلمـــاذا 

أضحى مرا!
احلقيقـــة، كما قيل، لـــو كان للحياة وجه 
فوجهها سيكون املاء حتما فكما يتشكل املاء 
مع صفات ما يذوب فيه فإن احلياة تتشـــكل 
مـــع صفاتنا. نحن نشـــاهد ذواتنا وليســـت 

احلياة! 
وكما اكتســـب ماء الصنبور في سنوات 
قليلة طعما ورائحة كريهة بعض الشيء فقد 
خرجنا من مرحلة الطفولة النقية وغصنا في 
ضغوطات احلياة وتفاصيلها واكتسبنا قلقا 

وتعبا وصفات سلبية أخرى كثيرة.
كلكـــم أو جلكـــم على األقـــل تعرفون هذا 
اإلحساس: تستيقظون وأنتم تفكرون في كل 
ما ستفعلونه في هذا اليوم الذي يشبه اليوم 
الذي سبقه تشعرون كم أنكم مشغولون، لكن 
في خضم هذه املشـــاعر حتسون أن شيئا ما 
مفقود. وأنتم حتاولـــون معرفته، يبدأ اليوم 
التالي من جديد. وجند أنفسنا كلنا في حلقة 
مفرغـــة. يتحـــرك العالم من حولنا بســـرعة 
كبيرة. كيف ميكننا أن نستمر مع هذا؟ كيف 
جند الكمال في عالم يتغير بأســـرع ما ميكن 

حتى أن نفكر؟
شـــاهدت في يوم من األيام أستاذا يلقي 
محاضـــرة عـــن التحكـــم بضغـــوط وأعباء 
احلياة. رفع كأسًا من املاء وسأل املستمعني 
ما هو في اعتقادكم وزن هذا الكأس من املاء؟ 
وتراوحـــت اإلجابات بـــني 50 غراما إلى 500 
غرام فأجاب احملاضـــر: ال يهم الوزن املطلق 
لهذا الـــكأس، فالوزن هنا يعتمـــد على املدة 
التي أظل ممسكا فيها هذا الكأس فلو رفعته 
ملدة دقيقة لن يحدث شـــيء ولـــو حملته ملدة 
ساعة فسأشعر بألم في يدي، ولكن لو حملته 

ملدة يوم فستستدعون سيارة إسعاف.
يضيـــف احملاضـــر أن الكأس لـــه نفس 
الـــوزن متامًا، ولكن كلما طالت مدة حملي له 
كلمـــا زاد وزنه. فلو حملنا مشـــاكلنا وأعباء 
حياتنا فـــي جميع األوقات فســـيأتي الوقت 
الـــذي لن نســـتطيع فيه املواصلـــة، فاألعباء 
ســـيتزايد ثقلها. فما يجب علينا فعله هو أن 
نضع الكأس ونرتاح قليال قبل أن نرفعه مرة 

أخرى.
وهكذا يجـــب علينا أن نضع أعباءنا بني 
احلـــني واآلخر لنتمكـــن من إعادة النشـــاط 

ومواصلة حملها مرة أخرى!

صباح العرب

ماؤنا المر

لبنى الحرباوي

{تقاض بدون قاض} الذكاء االصطناعي يفض المنازعات العقارية بدبي

} باريــس – أعلنــــت رئيســــة بلديــــة باريــــس 
االشــــتراكية آن إيدالغو أنها ســــتفتح أبواب 
بلديــــات العاصمة أمام املشــــردين ومن بينها 
مقر بلدية باريس الذي سيكون مكرسا للنساء 

في مبادرة وصفها اليمني بأنها ”غوغائية“.
في فبرايــــر املاضي، أحصــــت البلدية في 
عملية غير مسبوقة، عدد املشردين في شوارع 

باريس بنحو ثالثة آالف.
وقالت إيدالغو فــــي مقابلة صحافية ”ثمة 
إذا نقص بحوالي ثالثة آالف مســــكن طوارئ 
في العاصمة. وأنا التزمــــت أن تقطع البلدية 
نصــــف الطريق (..) والدولــــة مكلفة بالنصف 

اآلخر أي 1500 شخص“.
ولتحقيق ذلك ستســــتخدم إيدالغو مباني 

تابعة لبلديات دوائر العاصمة الفرنسية.
وأوضحــــت إيدالغــــو، أنه في مقــــر بلدية 
باريــــس الذي يضــــم املؤسســــات البلدية منذ 
القرن الرابع عشــــر ستتحول صالونات بريفو 
املخصصــــة عــــادة الســــتقبال الشــــخصيات 
واملعارض ”إلى مراكز اســــتقبال خالل النهار 
مــــع تقدمي وجبــــات وخدمــــات عنايــــة، وإلى 
مــــكان للنــــوم ليال مــــع أســــرة وعنابــــر نوم 

ومراحيض“.
وميكن استقبال نحو خمسني امرأة خالل 
الليل وقــــد يصل العدد إلى مئة خالل موجات 
البرد. وتشــــكل النســــاء حوالــــي 12 باملئة من 

املشردين في الشارع.

باريس تأوي المشردين 
في صالونات بريفو الفخمة

} ولينغتــون – توجت حمامة غابة بدينة متيل 
إلـــى اإلفراط في األكل بلقـــب ”طائر العام“ في 
نيوزيلندا، في منافســـة سنوية شهدت معارك 
عبـــر مواقـــع التواصل االجتماعـــي وفضائح 

تالعب في األصوات.
وحتقـــق فـــوز حمامـــة الغابة عبـــر حملة 
ركزت على حجم وشهية الطائر، حيث انطلقت 
معركة على اإلنترنت للبحث عن الطائر األكثر 
اســـتدارة في نيوزيلندا، وفقا ملا ذكرته منظمة 

”فورست آند بيرد“ في بيان أمس االثنني.
ومتيل الطيور املمتلئة إلى التهام الفواكه 
الناضجـــة بكثرة، والتي ميكـــن أن تختمر في 
معدتهـــا وتتحول إلى كحـــول. ووردت تقارير 

عن أن حمام الغابة يســـقط من على األشـــجار 
ألنـــه ثمل لدرجة عـــدم القدرة علـــى البقاء في 

مكان مرتفع.
وبالرغم من أن أعداد حمام الغابة مصنفة 
على أنها مســـتقرة بشـــكل عام، فإنها تواجه 
خطر االنقراض محليا في بعض املناطق حيث 
ال يوجد سيطرة مستمرة على املفترسات، وفقا 
ملنظمة ”فورســـت آند بيـــرد“ املعنية باحلفاظ 

على الطبيعة.
وتقـــول املنظمـــة إن ”مصيـــر الكثيـــر من 
الغابـــات مرتبط بحمام الغابـــة، حيث إن هذه 
هي الطيـــور الوحيدة النيوزيلنديـــة الكبيرة 
بشـــكل كاف اللتهـــام وتفريـــق فواكـــه كاراكا 

وميرو وتاوا وتاريري كبيرة احلجم“. وشهدت 
املنافســـة، التي أطلقتها ”فورســـت آند بيرد“ 
لرفـــع الوعي حـــول الطيور احملليـــة املتفردة 
فـــي نيوزيلنـــدا والتهديدات التـــي تواجهها، 
فضيحة تصويت على املستوى الدولي عندما 
أرسلت عناوين لبروتوكول اإلنترنت ”آي.بي“ 

في أستراليا أصواتا لطائرين مختلفني. 
وجذبت املنافسة عشرات اآلالف من محبي 
الطيور املتحمسني، بداية من أطفال املدارس 
إلى أشـــخاص جتاوزوا الثمانني من العمر 
يدافعـــون عن طيورهم املفضلة. وشـــاركت 
فـــي التصويـــت أيضا رئيســـة الـــوزراء 

جاسيندا أردرن.

 نيوزيلندا تتوج حمامة بدينة بلقب {طائر العام}

} مرشـــحو الرئاســـة في أيرلندا يبتكرون طريقة دعائية جديدة تتمثل في نحت صورهم على قرع هالوين وعرضها في متجر في العاصمة دبلن قبل 
االنتخابات الرئاسية املقبلة.

} لنــدن - خضعـــت جنمـــة هوليـــوود نيكول 
كيدمان لتغيير شـــامل في شـــكلها خالل الدور 
الـــذي لعبته في فيلم ”املدمر“ (ديســـتروير)، إذ 
تلعب دور محققة شرطة لها تاريخ مؤلم ويبدو 

عليها التعب واإلرهاق.
وقصت املمثلـــة الفائزة بجائزة األوســـكار 
شعرها األصفر وانتهجت أســـلوبا صارما في 
جتســـيد شـــخصية إيرين بيل، احملققـــة التي 
يطاردها ماضيها بعد ســـنوات من تسللها إلى 
عصابـــة متخفية فـــي عملية كانـــت لها عواقب 

مدمرة.
جمعيـــة  مهرجـــان  فـــي  كيدمـــان  وقالـــت 
األفـــالم البريطانية بلندن األحد ”شـــعرت بها، 

وشـــعرت بحزنها، وشـــعرت باأللـــم جتاهها.. 
اعتقـــدت أن هنـــاك عـــدم اســـتقرار وتعقيـــدا 
في غضبهـــا والـــذي اعتقدت أنني لـــم أره قط 
على الشاشة، وخاصة في دور تقوم به امرأة“.

وليس من الغريب علـــى املمثلة البالغة من 
العمـــر 51 عاما تغيير شـــكلها بســـبب األدوار 
مثلمـــا فعلت عندما لعبـــت دور فرجينيا وولف 
(ذا أورز) والذي فازت عنه  في فيلم ”الساعات“ 

بجائزة األوسكار.
فـــي  كيدمـــان  أداء  علـــى  النقـــاد  وأثنـــى 
(ديســـتروير) ووصفوا شـــكلها في الفيلم بأنه 
”يســـتحيل متييـــزه غالبـــا“.  وقالـــت كيدمـــان 
”الطريقـــة التي ظهرت وتصرفـــت بها في الفيلم 

نتيجة الكثير من الصدمات النفسية… 
هذا هو جمال السينما، أن ترى الصورة 

وليـــس مـــن الضـــروري أن تكـــون أمامك 
الكلمـــات“. ووصفت كارين كوســـاما مخرجة 
الفيلم بيل بأنها ”إنســـانة معقدة جدا“ تشـــعر 
بندم وبالذنب واخلزي. وعمل فريق من مصففي 
الشعر ومتخصصني في مساحيق التجميل معا 

لتغيير شكل كيدمان.
وقالت كوســـاما ”حتدثنا كثيرا عن الضرر 
الناجت عن الشـــمس وعدم النوم والشرب كثيرا 
جدا وعدم تناول الطعام الكافي، وتوصلنا إلى 
نســـخة متطرفة جـــدا من كل هـــذا االفتقار إلى 

الرعاية الذاتية“.

نيكول كيدمان محققة شرطة مرهقة

يوم ر ى و ق
ول دائـــرة قضائية على

وجي و و
احلديثة في تقدمي االستشارات القانونية.

 كبيرة احلجم“. وشهدت
تها ”فورســـت آند بيرد“ 
لطيور احملليـــة املتفردة
هديدات التـــي تواجهها،
ى املستوى الدولي عندما
”آي.بي“ وكول اإلنترنت

لطائرين مختلفني. 
عشرات اآلالف من محبي
داية من أطفال املدارس 
زوا الثمانني من العمر 
م املفضلة. وشـــاركت
ضا رئيســـة الـــوزراء

دمات النفسية…
، أن ترى الصورة

ري أن تكـــون أمامك 
كارين كوســـاما مخرجة
ــانة معقدة جدا“ تشـــعر
. وعمل فريق من مصففي 
ي مساحيق التجميل معا 

حتدثنا كثيرا عن الضرر
عدم النوم والشرب كثيرا 
ام الكافي، وتوصلنا إلى 
 من كل هـــذا االفتقار إلى 
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