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وزير دفاع على بعد خطوات عن حسم حرب اليمن

ضربة سياسية لليبرمان بعد فشل ضرب غزة مصافحة تاريخية بين جعجع وفرنجية تطوي الماضي 

محمد علي المقدشي
ن ي رب م ن و ب ى ع وزير
ص١٢

} بغــداد - لـــم يتأخـــر كثيرا، لجـــوء رئيس 
الـــوزراء العراقـــي عـــادل عبدالمهـــدي، إلـــى 
التلويـــح باســـتقالته، التـــي يكـــرر دوما أنه 
”يحملهـــا فـــي جيبه“، فـــي محاولـــة الحتواء 
ضغوط سياســـية متزايدة عليه، قبيل تسمية 
مرشحين لشغل 8 حقائب متبقية في حكومته.
مـــن مصادر سياســـية  وعلمـــت ”العرب“ 
مطلعة في بغداد، أن ”عـــادل عبدالمهدي أبلغ 
رئيس الجمهورية برهم صالح، أن اســـتمرار 
الضغوط السياســـية التي تمارســـها مختلف 

األطراف سيدفعه إلى تقديم استقالته“.
ووفقا للمصادر، فإن ”الصراع السياســـي 
بشـــأن الحقائب المتبقية، وال ســـيما وزارتي 
الدفاع والداخلية، بلغ مســـتوى غير مســـبوق 

وتحّول إلى مزاد“.
ولم تعد المفاوضات تركز على عبدالمهدي 
وحـــده، بل أصبحـــت ”بينية أكثـــر“، على حّد 
تعبيـــر مصـــادر، أي أنهـــا تدور بيـــن القوى 
السياسية لتبادل حقائب واستبدال مرشحين 

بعيدا عن رئيس الحكومة.
وتقول المصادر إن ”أطرافا سياسية سنية 
عرضـــت علـــى شـــركاء مبلغ 50 مليـــون دوالر 
أميركـــي، لقـــاء التنـــازل عن حقيبـــة الدفاع“. 
وتضيف المصادر أن ”المواجهة السياســـية 
المحتدمـــة بين زعيـــم ائتـــالف الوطنية إياد 
عـــالوي، وزعيم حركة الحـــل جمال الكربولي، 
بشـــأن حقيبة الدفاع، تســـربت تفاصيلها إلى 

العلن وباتت ملفا محرجا“.
وتقـــول حركـــة الحل إن ”عالوي اســـتأثر 
بحقيبة الدفاع وحولها إلى جزء من الممتلكات 
الشـــخصية“، بينمـــا يرد مقربـــون من عالوي 
بالقـــول إن ”زعيم ائتالف الوطنية لن يســـمح 
للكرابلة بشـــراء حقيبة الدفاع، كما فعلوا مع 

حقائب أخرى في حكومة عبدالمهدي“.
ومن شأن هذه األنباء أن تتسبب في حرج 
بالغ لعبدالمهدي، الذي يصنف ضمن الساسة 
العراقيين البعيدين عن الصفقات المشبوهة.

ويقول مراقبون إن ”عبدالمهدي يوشك أن 
يظهر بصورة السياسي االنتهازي، الذي ترك 
أمر اختيار وزراء حكومته للكتل السياســـية، 
تبيع فيهم وتشتري، لمجرد ضمانه البقاء في 

موقعه رئيسا للوزراء“.
وتزايدت حـــدة االنتقادات التـــي يتلقاها 
عبدالمهـــدي في اإلعالم، بســـبب األنباء التي 
تشـــير إلى عمليات بيع وشـــراء في المناصب 

الوزارية.

وتكشـــف المصـــادر أن ”عبدالمهـــدي عبر 
لصالح عن تشـــاؤمه“، بشـــأن فـــرص النجاح 
المتاحة أمام حكومته، في ظل التعقيدات التي 

تكتنف استكمالها.
وخالل المؤتمـــر األســـبوعي، الذي جرت 
العـــادة على عقـــده مســـاء الثالثـــاء، لم يقل 
عبدالمهدي الكثير عن ملف استكمال الكابينة 
الوزاريـــة، لكنـــه أشـــار إلى أن ”المشـــاورات 

مستمرة“.
وتعج الساحة اإلعالمية المحلية بمواقف 
سياســـية منقولـــة عـــن عبدالمهـــدي بشـــأن 
الحقائـــب الوزارية، مـــن دون أن يعلن رئيس 

الوزراء موقفه منها.
الذي يرعاه  ويتنـــازع ائتالف ”ســـائرون“ 
المقرب من  مقتدى الصدر، وتحالـــف ”الفتح“ 
إيـــران بقيادة هـــادي العامري، بشـــأن موقف 
عبدالمهـــدي من فالـــح الفيـــاض رئيس هيئة 

الحشد الشعبي المرشح لحقيبة الداخلية.
ويقول ”ســـائرون“ إن عبدالمهدي اعترض 
على ترشـــيح الفياض، بينما يقـــول الفتح إن 
بتســـمية رئيس هيئة  رئيس الوزراء ”مقتنع“ 

الحشد الشعبي وزيرا للداخلية.
القليلـــة  األســـابيع  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
القادمة ســـتكون حاسمة في ما يتعلق بمصير 
عبدالمهـــدي وفرص اســـتمراره فـــي منصبه، 
فيما تكشف مصادر سياسية أن ”هناك من بدأ 
فعال في التفكيـــر بمرحلة ما بعد عبدالمهدي، 

التي ربما تبدأ أسرع من المتوقع“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن عبدالمهـــدي يعرف 
أن اســـتقالته التي يلّوح بها غير مســـموح له 
تقديمهـــا حتى وإن كان مضطـــرا للقيام بذلك، 
مشـــددين علـــى أن تنحيتـــه ال تعنـــي فشـــله 

الشخصي بل فشل الطبقة السياسية كلها.
واعتبر مراقب سياســـي عراقي أنه إذا ما 
كان السياسيون السنة قد بالغوا في اإلشهار 
عـــن المزاد من أجل االســـتحواذ علـــى وزارة 
الدفـــاع بمنافعهـــا التي تـــدر المليـــارات من 
الـــدوالرات، فإن ما يفعلونـــه هو المطلوب من 
قبـــل األحزاب الموالية إليران، مشـــيرا إلى أن 

ذلك يعزز مكانة مافيات الفساد.
وال يستبعد المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
أن تســـتغرق أزمة وزارة الداخلية وقتا طويال 
لكي يتم من خاللها إشـــغال الـــرأي العام عما 
يتم اتخاذه من إجراءات لتسهيل عمليات نقل 
العملة الصعبة مـــن العراق إلى إيران في ظل 
التزام حكومة عبدالمهدي الشكلي بالعقوبات.

صالح البيضاني

} عــدن - ســـارع التحالـــف العربـــي لدعـــم 
الشـــرعية إلـــى دعـــم التحـــركات البريطانية 
الهادفـــة إلـــى اســـتئناف مفاوضـــات الحـــل 
السياســـي في اليمـــن، في وقـــت توقفت فيه 
المعارك إال مـــن بعض العمليات المعزولة في 
مدينـــة الحديدة، ما يكشـــف عـــن أن التحالف 
العربي والقـــوات اليمنية المشـــتركة يوفران 
مهلة ميدانية الختبار نوايا الحوثيين وســـط 
تقاريـــر عن أن المتمردين بـــدأوا بوضع ألغام 
وعبـــوات قرب مداخـــل مينـــاء الحديدة وفي 

محيطه.
وأّكدت دولة اإلمارات، الشـــريك الرئيســـي 
في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية 
في اليمن، تأييدها لعقد محادثات سالم يمنية 

في السويد في أقرب فرصة ممكنة.
وكتـــب وزير الدولـــة للشـــؤون الخارجية 
أنـــور قرقاش علـــى تويتر، األربعـــاء، ”نرّحب 
بمحادثات تقودها األمم المتحدة في الســـويد 
في أقرب وقـــت ممكن“، مضيفـــا أن التحالف 
إلعادة  يدعو إلى االستفادة من هذه ”الفرصة“ 
إطالق المسار السياسي خالل اجتماع مجلس 

األمن الجمعة.
وأضاف في تغريدة أخرى ”الحديدة هادئة 
والميناء يعمل“، مشـــيرا إلى أن مبعوث األمم 
المتحـــدة إلـــى اليمن مارتن غريفيث ســـيزور 

أبوظبي هذا األسبوع.
التحالـــف  إن  يمنيـــون  مراقبـــون  وقـــال 
إنهـــاء  باتجـــاه  الدفـــع  يحـــاول  العربـــي 
الحرب فـــي اليمن مـــن خالل توفيـــر فرصها 
المناســـبة مثـــل تحييـــد مصـــادر التمويـــل 
مينـــاء  أبرزهـــا  ومـــن  الحوثيـــة  للجماعـــة 
الحديدة، ما يدفعهـــا إلى المفاوضات بجدية،

مشـــيرين إلى أن التحالف ال يريد أن يبدو في 

مظهر من يعترض طريق التسوية السياسية، 
وأنه ســـيترك للقـــوى الدوليـــة الداعمة مهمة 
إلـــى  وجلبهـــم  الحوثييـــن  علـــى  الضغـــط 
المفاوضـــات دون شـــروط مســـبقة كما دأبوا 

على ذلك في السابق.
مـــن  حـــذروا  المراقبيـــن  هـــؤالء  لكـــن 
اســـتخدام الميليشـــيات الحوثية حالة وقف 
إطـــالق النار فـــي الحديدة، للمضـــي قدما في 
تلغيـــم المؤسســـات الخاصـــة والعامـــة في 
المدينـــة، كمـــا حدث خـــالل الهدن الســـابقة 
التـــي توقـــف بموجبها تقدم قـــوات المقاومة 

المشتركة.
وأكـــدت مصـــادر محليـــة فـــي الحديـــدة 
اشـــتباكات  أصـــوات  ســـماع  لـ“العـــرب“ 
متفرقـــة في بعـــض أحياء المدينـــة الجنوبية 
والشـــرقية حيـــث تالشـــت خطـــوط التماس 
بيـــن القـــوات المتقاتلـــة وأصبـــح مـــن غير 
الممكـــن وفقـــا للمعاييـــر العســـكرية تثبيت 
وقف شـــامل إلطـــالق النار، في ظل اســـتمرار 
حـــاالت القنـــص التـــي تقـــوم بهـــا عناصـــر 
الميليشيات الحوثية المتحصنة في المنشآت 

السكنية.
وبحسب المصادر شرعت الميليشيات في 
اعتقال العشـــرات من المدنييـــن الذين تعتقد 
أنهم قد ينضمون لصفوف القوات المشـــتركة 
حال تقدمها، مشيرة إلى قيام الحوثيين بزرع 
األلغـــام والمتفجـــرات على نطاق واســـع في 
المرافـــق الحيوية فـــي الحديدة بمـــا في ذلك 

الميناء.
وأكـــد الناطـــق باســـم قـــوات المقاومـــة 
الوطنية العقيـــد الركن صادق دويد، األربعاء، 
ما كشـــفت عنه ”العرب“ حول تقديم الحوثيين 
عرضا بتســـليم ميناء الحديدة، مقابل بقائها 

في المدينة.
وقال العقيد دويد في تغريدة على حسابه 
الرســـمي فـــي تويتر ”تتوســـل الميليشـــيات 
الحوثية المجتمع الدولي إيقاف الحرب وتقدم 
عرضا بتســـليم ميناء الحديدة مع بقائها في 

المدينة“.
وألمـــح دويد إلـــى التزام قـــوات المقاومة 
الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح بأي 
اتفاق للتهدئة العســـكرية، مضيفا ”المقاومة 

المشـــتركة التي تســـيطر على أجزاء واسعة 
من المدينة، ســـتمنح فرصة للسالم وشرطها 
الميليشـــيات مـــن المدينة  الرئيســـي خروج 

والميناء“.
وأعلن الموقع الرســـمي لوزارة الخارجية 
البريطانيـــة عن نجاح الجهـــود التي قام بها 
وزيـــر الخارجيـــة جيريمـــي هانت الـــذي أكد 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة على عـــزم بالده 
مواصلـــة المباحثـــات مع شـــركائها ”بشـــأن 
ســـبل دعـــم مجلس األمـــن لجهـــود المبعوث 
الخـــاص لألمـــم المتحـــدة مارتـــن غريفيـــث 
فـــي العملية السياســـية، وتحســـين الوضع 

اإلنساني“.
وأشارت تصريحات الوزير إلى أن الجهود 
البريطانية تشـــمل ”مباحثات حول مســـودة 
قرار لمجلس األمن الدولي بشـــأن اليمن قبيل 
جلسة للمجلس لبحث الموضوع في الـ16 من 

نوفمبر الجاري“.
وقـــال هانـــت إن لقاءاته مع المســـؤولين 
فـــي كل مـــن الســـعودية واإلمـــارات، أفضت 
إلـــى موافقـــة ”التحالـــف بقيادة الســـعودية 
علـــى إجـــالء الجرحـــى الحوثيين مـــن اليمن 
جولـــة  انطـــالق  قبـــل  عمـــان  ســـلطنة  إلـــى 
أخرى مـــن محادثات الســـالم المقترح عقدها 
فـــي الســـويد فـــي وقـــت الحـــق من الشـــهر 

الجاري“.
وفي أول تعليـــق حوثي على التصريحات 
البريطانيـــة، قـــال رئيـــس ما يســـمى اللجنة 
الثورية العليا محمد علي الحوثي في تغريدة 
لـــه على تويتر إن جماعتـــه تدرس تصريحات 
الخارجيـــة البريطانيـــة، الفتـــا إلـــى وجـــود 

”تواصل مستمر مع المبعوث األممي“.
وطالـــب القيـــادي الحوثـــي فـــي تغريدته 
بحضـــور ممثـــل عـــن الحوثيين في جلســـة 
مجلـــس األمـــن القادمة، في إشـــارة إلى عمق 
الرهان الحوثي على هذه الجلسة التي ستقدم 
فيهـــا لندن مشـــروع قـــرار أممـــي جديد حول 

اليمن.

ألغام الحوثيين في الحديدة 

تعطل مسار السالم

ح باالستقالة 
ّ
عادل عبدالمهدي يلو

احتجاجا على مزاد بيع الوزارات

} لندن - تحاول رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي جاهـــدة تمرير مشـــروع اتفاق 
نهائي توصلت إليه لندن مع االتحاد األوروبي 
بخصـــوص الخـــروج، لكنها تواجه شـــكوكا 
عميقة من مختلف االتجاهات السياسية داخل 

حزبها وفي مجلس العموم.
وتوقعت تقارير أن يقدم وزراء في الحكومة 
البريطانية، من بيـــن المريدين لخروج صعب 
من االتحـــاد األوروبي، اســـتقالتهم اعتراضا 
علـــى نصـــوص االتفـــاق المبدئي، الـــذي لم 
يكشف حتى مثول الجريدة للطباعة عن بنوده 

بعد.
لكـــن تســـريبات في الصحـــف البريطانية 
قالت إن رئيسة الحكومة قدمت تنازالت كبرى 
لالتحـــاد األوروبي، خصوصا فـــي ما يتعلق 
لمعضلة الحدود مع أيرلندا  بـ“الحل النهائي“ 
الشمالية، وإجراءات خاصة تتعلق بالمنافسة 
والبيئة والتجارة ستطبق على المقاطعة دون 

باقي أراضي المملكة المتحدة.
كما تنص بنود االتفاق أيضا على أن تظل 
بريطانيـــا عضوا في اتحـــاد جمركي ”مؤقت“ 
يظل ســـاريا طوال المرحلـــة االنتقالية، التي 
من المقـــرر أن تمتـــد حتى نهاية عـــام 2020، 

ويتعيـــن على الجانبين خاللهـــا التوصل إلى 
اتفاق تجارة يحدد مالمح العالقة االقتصادية 
والتجارية بينهما في مرحلة ما بعد الخروج.

المتشـــددين  اليمينييـــن  ذلـــك  وســـيثير 
حـــزب  فـــي  األوروبـــي  لالتحـــاد  المعاديـــن 
المحافظين الذي ترأســـه مـــاي، إذ يعني بقاء 
بريطانيـــا كجزء مـــن االتحـــاد الجمركي عدم 
قدرتهـــا، طـــوال كل المرحلـــة االنتقالية، على 

إبرام اتفاقات تجارة حرة مع طرف ثالث.
كمـــا قال رئيـــس حزب العمـــال المعارض 
جيرمـــي كوربيـــن إن بنود االتفـــاق ال تضمن 
حقـــوق العمل وتعرقـــل االســـتمرار في خلق 
الوظائـــف. ومن المتوقـــع أن يصوت الحزب، 

كما أعلن سابقا، ضد االتفاق.
ومن المرجح أن تعقد قمة أوروبية عاجلة، 
األحـــد، 25 نوفمبـــر الجـــاري، للموافقـــة على 
االتفاق، ثم يتم إرســـاله إلـــى مجلس العموم 
والبرلمان األوروبـــي للتصديق عليه في وقت 

مبكر من ديسمبر المقبل.
أنور قرقاش

ضرورة االستفادة 

من الفرصة الستئناف 

العملية السياسية

ن

حزب المؤتمر يقر قيادة موحدة بالخارج أخبار

استعدادا لما بعد الحرب في اليمن
ص٣

ي ن

تيريزا ماي متمسكة بمشروعأخبار

 اتفاق بريكست رغم االنتقادات
ص٥

مستقبل تيريزا ماي على محك قبول 

الحكومة والبرلمان باتفاق بريكست

• اإلمارات تدعم محادثات سالم يمنية في أقرب فرصة بالسويد
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} أبوظبي - التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، األربعاء، كال من محمد عبدالله اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني 
لإلصالح، وعبدالوهاب أحمد اآلنسي األمين العام للتجمع. وتناول اللقاء التطورات ومستجدات األوضاع على الساحة اليمنية.



أعلـــن وزيـــر الدفـــاع  } غــزة (فلســطين) – 
اإلســـرائيلي أفيغـــدور ليبرمـــان األربعاء عن 
اســـتقالته مـــن منصبـــه بعد خـــالف حاد مع 
الحكومـــة التـــي يرأســـها بنياميـــن نتنياهو 
حـــول وقف إطالق النار في قطاع غزة، وطالب 

بتحديد موعد لتنظيم انتخابات مبكرة.
وقـــال ليبرمـــان للصحافييـــن ”مـــا حدث 
الثالثـــاء من إعالن اتفاق لوقـــف إطالق النار 
والتهدئـــة هـــو بمثابـــة خضوع واستســـالم 
لإلرهـــاب“. وأضـــاف ”مـــا نفعلـــه اآلن كدولة 
هو شـــراء الهدوء على المـــدى القصير، لكننا 
سندفع على المدى البعيد ثمنا ونتكبد ضررا 

بالغا“ على مستوى األمن القومي.

وأضاف ليبرمان أن حزبه سينسحب كذلك 
مـــن ائتالف نتنياهو، ممـــا يعني أن الحكومة 
ســـتكون لديهـــا غالبية مـــن مقعـــد واحد في 
البرلمان، األمر الذي من شـــأنه أن يوقعها في 

مأزق كبير.
انتخابـــات  تجـــري  أن  يفتـــرض  وكان 
الكنيســـت فـــي نوفمبـــر 2019، لكن اســـتقالة 
ليبرمـــان تزيد مـــن احتمال إجـــراء انتخابات 

مبكرة.

ودافـــع نتنياهـــو عن قـــراره بوقف إطالق 
النار مع غزة، بعد أخطر تصعيد بين إسرائيل 
والفصائل الفلســـطينية المســـلحة منذ حرب 
2014 تخللتـــه غـــارات كثيفة علـــى قطاع غزة 
وإطالق المئات من قذائف الهاون والصواريخ 

على مستوطنات مجاورة للقطاع.
وقـــال نتنياهو فـــي حفل تكريم مؤســـس 
إســـرائيل ديفيـــد بـــن غوريـــون ”فـــي أوقات 
الطوارئ عند اتخاذ القرارات الحاسمة لألمن، 
ال يمكن للجمهور أن يكـــون دائما مطلعا على 

االعتبارات التي يجب إخفاؤها عن العدو“.
وأضاف ”لقد توّسل أعداؤنا لوقف إطالق 
النـــار وكانوا يعرفون جيدا الســـبب. أســـمع 
أصوات ســـكان الجنـــوب، صدقونـــي… إنهم 
أعزاء على قلبـــي، ولكني أرى الصورة العامة 
التي تتعلق بأمن إسرائيل مع رؤساء األجهزة 

األمنية، وما خفي أعظم“.
وكانت حركة حمـــاس قد اعتبرت في بيان 
أن اســـتقالة ليبرمان تشكل انتصارا سياسيا 

لغزة وللفصائل الفلسطينية.
وأكد مســـؤول من حزب الليكـــود بزعامة 
نتنياهـــو أنـــه ”ال يوجد التـــزام باالنتخابات 
في هـــذا الوقت لما ينطـــوي عليه الوضع من 
حساســـية أمنية“. وأضاف المســـؤول، الذي 
طلب عدم الكشـــف عن اسمه، ”يمكن للحكومة 
أن تكمل فترتها الزمنيـــة. على أي حال وعلى 
المدى القصير سيتولى رئيس الوزراء حقيبة 
ليبرمان على األقل مؤقتـــا“. ويجري نتنياهو 
في مقر ســـكنه الرســـمي بالقدس مشـــاورات 

سياسية مع مقربين منه إلعادة تقييم األوضاع 
في أعقاب استقالة ليبرمان.

ونقلـــت اإلذاعة اإلســـرائيلية عـــن مصدر 
مقرب من نتنياهو، أن الهدف األول هو ضمان 
اســـتقرار االئتـــالف الحكومـــي لتمكينـــه من 

المضي قدما في عمله. 
وســـارع حزب ”البيت اليهودي“ برئاســـة 
نفتالـــي بينيـــت إلى المطالبـــة بحقيبة وزارة 
الدفاع بعد اســـتقالة ليبرمان. وأكدت شـــولي 
معلم، رئيســـة كتلة ”البيـــت اليهودي“، ”حان 
الوقت لتســـليم حقيبة الدفاع لنفتالي بينيت، 
ودون هذه الحقيبة فإن الكتلة لن تبقى شريكا 

في االئتالف الحكومي“.
(يوجد  ورّحب رئيـــس حزب ”يش عتيـــد“ 
وزعيمـــة  العمـــل  حـــزب  وزعيـــم  مســـتقبل) 
المعارضة من المعســـكر الصهيوني وغيرهم 

باستقالة ليبرمان. 
وقالـــت تســـيبي ليفنـــي مـــن المعســـكر 
الصهيوني إن ”حكومة فشـــلت في األمن يجب 

أن تنصرف. ال سالم، وال أمن“.
أمـــا رئيســـة حـــزب ميريتـــس اليســـاري 
الصهيوني تمار زندبرغ، فقالت إنها ســـتتقدم 
بمشـــروع قانون لحـــل الكنيســـت، وقالت إنه 
”تـــم التخلص مـــن وزير عنصري فاســـد هبط 

بالسياسة اإلسرائيلية إلى الحضيض“.
ويترأس ليبرمان اليميني المتطرف حزب 
إســـرائيل بيتنا الذي يشـــغل خمسة من أصل 

120 مقعدا في الكنيست.
وأعلنـــت الفصائـــل الفلســـطينية في غزة 
مســـاء الثالثاء وقفا إلطالق النار مع إسرائيل 
بجهود مصرية بعد تصعيد خطير للمواجهات 
منـــذ األحد هـــّدد بانـــدالع حرب بيـــن القطاع 

المحاصر وإسرائيل.

«تالقـــي المصالح دفـــع كال من إســـرائيل وحماس إلى تجنـــب االنزالق إلى حرب شـــاملة، وإبقاء أخبار

المواجهة في إطار تبادل ضربات كانت أهدافها ال تتجاوز حدودا معينة».

دينيس روس
املبعوث األميركي السابق إلى الشرق األوسط

«االهتمـــام اإلماراتي بالمســـاهمة في إنمـــاء المناطق اللبنانية، هو أبلغ تعبيـــر عن المكانة التي 

يحتلها لبنان وشعبه في وجدان دولة اإلمارات العربية المتحدة».

أحمد احلريري
األمني العام لتيار املستقبل اللبناني

الخميس 2018/11/15 - السنة 41 العدد 11170

يشــــــهد االئتالف احلكومي في إســــــرائيل أزمة خطيرة قد تضطره للذهاب إلى انتخابات 
مبكرة بعد قرار زعيم حزب ”إســــــرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان االنســــــحاب من االئتالف، 

وجاء ذلك على خلفية رفضه اتفاقا رعته مصر إلنهاء التصعيد في غزة.

وقف التصعيد في غزة 

يهز االئتالف الحكومي داخل إسرائيل
[ ليبرمان يستقيل من وزارة الدفاع ويطالب بانتخابات مبكرة

2

الغزيون يوزعون الحلويات ابتهاجا باستقالة ليبرمان

شولي معلم:

حان الوقت لتسليم حقيبة 

الدفاع لبينيت، فدونها لن 

نبقى في االئتالف

ناثان سيلز:

أفعال حزب الله المدمرة 

تعرض الشعب اللبناني 

للخطر

} دمشــق – تشهد مناطق الســـيطرة التركية 
في ســـوريا حالـــة مـــن الفوضـــى واالنفالت 
األمني، األمر الذي ذاق به سكان تلك المناطق 
ذرعا، ومنها جرابلس التي انتفض مواطنوها 
مؤخـــرا مطالبيـــن بخـــروج جميـــع الفصائل 

المسلحة من المدينة بشكل كامل.
وتحاول تركيا التسويق إلى أن سيطرتها 
المباشرة أو عبر الفصائل السورية اإلسالمية 
المواليـــة لهـــا علـــى مناطـــق في ريـــف حلب 
ومحافظـــة إدلب هي عنصر اســـتقرار، بيد أن 
األمر فـــي الواقع على عكس ما تـــرّوج، حيث 
تســـود حالـــة مـــن االنفـــالت األمنـــي في ظل 
صراع علـــى النفوذ بيـــن الفصائل فضال عن 
االختراقـــات األمنية التـــي كان آخرها انفجار 
ســـيارة مفخخة في مدينـــة جرابلس، ما خلف 

قتلى وجرحى معظمهم من المدنيين.
وقطع أهالي مدينة جرابلس في ريف حلب 
الشرقي الثالثاء، عددا من الشوارع الرئيسية 
في المدينـــة باإلطارات المشـــتعلة احتجاجا 

على تدهور الوضع األمني في المدينة.
وقالـــت مصادر فـــي المعارضة الســـورية 
فـــي ريف حلب الشـــرقي، إن األهالي يطالبون 
بخروج جميع المقرات العسكرية من المدينة 
بشكل كامل، ومحاسبة المقّصرين في وصول 

السيارات المفخخة إلى جرابلس.
وصرح علي أبوعمشـــة، أحد المتظاهرين 
في جرابلس لموقع ”حرية برس“، بأن ”ســـبب 
خروجنا في مظاهرة هـــو الفلتان األمني غير 
المقبـــول الذي أوصل المنطقـــة إلى جحيم ال 

يطاق“. وطالب بـ”إخراج المقرات العســـكرية 
مـــن المدينة حتـــى ال تكون هدفـــا للتفجيرات 

التي ال تقتل سوى المدنيين“.
وكانت ســـيارة مفخخة انفجـــرت االثنين 
أمام مبنى الشـــرطة العســـكرية وسط المدينة 
خلفت 3 قتلى و10 جرحى أغلبهم من المدنيين.
وتسيطر فصائل درع الفرات المدعومة من 
تركيا على مدينة جرابلس وريفها وصوال إلى 

حدود مدينة منبج الخاضعة لســـيطرة قوات 
سورية الديمقراطية.

وشـــهدت مدينة جرابلس عـــدة انفجارات 
خالل العام الجاري سقط خاللها العشرات من 
القتلى والجرحى، وتتهـــم فصائل المعارضة 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكـــردي وتنظيـــم 
الدولة اإلســـالمية (داعش) بالوقوف وراء تلك 

االنفجارات.

والوضـــع ذاته ينطبق علـــى مدينة عفرين 
ذات الغالبية الكردية في ريف حلب الشـــرقي 
التي ســـيطرت عليها القوات التركية مدعومة 
بفصائل ســـورية معارضـــة في بدايـــة العام 
الجـــاري عبر عملية دامت قرابة ثالثة أشـــهر 
تحت عنوان ”غصـــن الزيتون“، وانتهت بطرد 
تنظيم وحـــدات حماية الشـــعب الكردي الذي 

تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
ويتعـــرض ســـكان تلـــك المدينـــة الذيـــن 
اضطروا للبقاء إلى انتهاكات شـــبه يومية من 
اعتقاالت تعسفية وعمليات تعذيب واضطهاد 

وخطف للمدنيين.
ويـــرى مراقبون أن تركيـــا تراهن على أنه 
بوضع يدها على مناطق ســـورية محاذية لها، 
هـــي بذلك تمتلك نفوذا دائما في ســـوريا، كما 
أن من شأن ذلك أن يقطع الطريق أمام إمكانية 

سيطرة األكراد على المنطقة.
ويقـــول متابعـــون إنـــه علـــى وقـــع حالة 
الفوضـــى الســـائدة والتي ال تعتبـــر محافظة 
إدلـــب التـــي تخضع لنفوذ تركي غير مباشـــر 
اســـتثناء، فإن ذلك من شـــأنه أن يشـــكل عبئا 
كبيـــرا على أنقـــرة وقـــد يدفـــع المدنيين في 

النهاية إلى االنتفاض ضد وجودها.
ويشير مراقبون إلى أن أنقرة تجد صعوبة 
حتى اللحظة فـــي التعامل مع الصراعات بين 
القوى المعارضة السياسية والعسكرية منها، 
وهناك حالة ارتبـــاك واضحة ترجمت بوجود 
حكومتين في مناطق ســـيطرتها اليوم: األولى 
هـــي الحكومة االنتقالية التي تدير الوضع في 

ريف حلب فيما مقرها المركزي أنقرة، والثانية 
هي حكومة اإلنقاذ تشـــكلت في العام 2017 في 
إدلب وتعتبر واجهة لهيئة تحرير الشام التي 

تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا).
وعمـــدت حكومـــة اإلنقـــاذ مؤخـــرا إلـــى 
اســـتبدال العلـــم المتعارف عليـــه للمعارضة 
الســـورية بإضافة عبارة ”ال إله إال الله محمد 

رسول الله“.
وأثـــارت هـــذه الخطـــوة اســـتفزازا داخل 
األوســـاط الشـــعبية المناصـــرة للمعارضـــة، 
وسارعت الحكومة المؤقتة وعدد من الفصائل 

إلى إعالن رفضها للخطوة.
واعتبر قائد في جيش إدلب الحر أن ”هذا 
القـــرار هو أســـلمة الثورة الســـورية وجرها 
للتبعيـــة للفصائل اإلســـالمية، نحن نتمســـك 
بعلم الثـــورة ونرفض أي تغييـــر عليه، وهذا 

التغيير يمس مشاعر إخوتنا المسيحيين“.
وانتقـــدت صفحات علـــى مواقع التواصل 
االجتماعي تغيير علم الثورة، معتبرة أن هذه 
التعديالت تغّير من طبيعـــة الثورة ومبادئها 

وأهدافها األولى وخيانة ”لدماء الشهداء“.
ويرى مراقبون أن هناك صراعا اليوم بين 
الجماعـــات المعارضـــة اإلســـالمية المتطرفة 
كانـــت  وإن  يتفاقـــم  أن  يرّجـــح  والمعتدلـــة، 
خواتيمـــه مـــن الواضح أنها ســـتكون لفائدة 
اإلسالميين المتطرفين ما لم يتم التسريع في 
إنجـــاز اتفاق إدلب بين روســـيا وتركيا، الذي 
تم التوصل إليه في ســـبتمبر الماضي ويشهد 

تعثرا في تطبيقه.

الفوضى تسود مناطق السيطرة التركية في سوريا

فلتان أمني يستفز السكان

صّعـــدت الواليـــات املتحدة من  } بيــروت – 
ضغوطهـــا على حـــزب الله اللبنانـــي، الذراع 
األبـــرز إليران في املنطقـــة، حيث أدرجت جنل 
األمـــني العام للحـــزب جـــواد نصرالله ضمن 
قائمة ”اإلرهـــاب العاملي“، كما رصدت مكافآت 

مالية بحق ثالثة من قيادات احلزب.
وتأتي اخلطـــوة األميركيـــة اجلديدة بعد 
أيـــام من فرض واشـــنطن عقوبات مؤملة بحق 
طهران طالت قطاع النفط الذي يشكل الركيزة 

األساسية القتصادها.
وتعتبر واشـــنطن حزب الله تهديدا عامليا 
وجب اســـتئصاله، وســـط تكهنـــات بأن تعمد 
فـــي املرحلـــة املقبلـــة إلـــى زيادة اإلجـــراءات 
بحـــق احلـــزب الذي يســـّجل اليـــوم حضوره 
في أكثـــر من جبهة مشـــتعلة لصالـــح إيران، 
أبرزها ســـوريا، األمر الذي يثير قلق األوساط 
السياسية اللبنانية ملا لذلك من تداعيات على 
لبنـــان بحكـــم أن احلزب اليوم هـــو أحد أبرز 

مؤثثي املشهد السياسي هناك.
األميركيـــة  اخلارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الثالثـــاء، أّنها أدرجت جـــواد نصرالله، جنل 
األمني العام حلزب الله حســـن نصرالله، على 
العامليني“،  ”لإلرهابيـــني  الســـوداء  قائمتهـــا 
ووصفت الوزارة جواد بأّنـــه ”قيادي صاعد“ 
في احلـــزب، وقالت إّنه جند خالل الســـنوات 
األخيرة أشخاصا ”لشّن هجمات إرهابية ضد 

إسرائيل في الضفة الغربية“ احملتلة.
ولطاملا اتهمت إسرائيل حزب الله بالقيام 
بأنشـــطة مناوئة لها فـــي الضفة الغربية، وقد 
كشـــفت أكثر من مرة عن اعتقالها ألشـــخاص 

يعملون لصالح احلزب.
وأّكدت اخلارجية األميركية إبقاء حزب الله 
الســـوداء ”للمنظمات اإلرهابية  على قائمتها 
العاملية“، علما وأّنها أدرجته على هذه القائمة 
ألول مّرة منذ ٢١ عاما ولم تشـــطب اسمه منها 
مذاك. أما األمني العام للحزب حســـن نصرالله 
فقد ســـبق جنله جواد إلى القائمة الســـوداء 

”لإلرهابيني العامليني“.
وفي سياق تشديد ضغطها أعلنت الوزارة 
عـــن رصدها ملكافآت مالية تصل قيمة كل منها 
إلى خمسة ماليني دوالر، ملن يزّودها مبعلومات 
تســـاعدها في التعّرف على هّويـــة أو حتديد 
مـــكان وجود أّي من ثالثة أشـــخاص تســـعى 
العتقالهم وهـــم القياديان في حزب الله خليل 
يوســـف محمود حرب وهيثم علي الطبطبائي 
والقيادي في حركة حمـــاس صالح العاروري 
الذي يقيم في لبنان.  وســـبق لوزارة اخلزانة 
األميركية أن صّنفت العاروري كـ“إرهابي“ عام 
٢٠١٥. ويشـــغل العاروري منصب نائب رئيس 
املكتب السياسي حلركة حماس منذ عام ٢٠١٧، 
وســـبق أن قضى في السجون اإلسرائيلية ١٥ 
عاما (بني ١٩٩٢ و٢٠٠٧) بتهمة تأســـيس جهاز 

عسكري حلركة حماس في الضفة الغربية.
ومن جهة أخـــرى، أدرجت الوزارة ”كتائب 
املجاهدين“، اجلماعة الصغيرة الناشـــطة في 
األراضي الفلسطينية والقريبة من حزب الله، 
الســـوداء ”للمنظمات اإلرهابية  على قائمتها 
العامليـــة“. وقالـــت اخلارجيـــة األميركيـــة إّن 
”التصنيفات األخيرة تســـعى إلى حرمان حزب 
الله وكتائب املجاهديـــن من املوارد للتخطيط 

للهجمات اإلرهابية وتنفيذها“.
وتهدف التصنيفات إلى جتميد أي أصول 
ميلكهـــا املدرجون علـــى القائمة في أي أراض 

تخضـــع للقوانـــني األميركيـــة، وحتظـــر على 
األفراد والشركات األميركية التعامل معهم.

وفي وقت ســـابق الثالثـــاء فرضت وزارة 
اخلزانة األميركية عقوبـــات على أربعة رجال 
قالت إنهم يؤّدون مهام أساسية حلزب الله في 
العراق ويساعدونه في نقل األموال واحلصول 

على األسلحة والتواصل مع إيران.
واألربعة هم شـــبل محسن ”عبيد الزيدي“، 
ويوســـف هاشـــم، وعدنـــان حســـني كوثراني 

ومحمد عبدالهادي فرحات.
وقالـــت الـــوزارة إن الزيـــدي هو املنســـق 
الرئيســـي بني حـــزب الله واحلـــرس الثوري 
اإليراني، الذي تدرجـــه الواليات املتحدة على 

القائمة السوداء، وأنصارهما في العراق.
وذكرت أّنه مقّرب من ممّول حزب الله أدهم 
طباجة ونّسق عمليات تهريب النفط من إيران 
إلى ســـوريا. كما قام الزيدي، حسب الوزارة، 
بإرســـال مقاتلني عراقيني إلى سوريا بتكليف 

من احلرس الثوري.
وأوضحت أن الثالثـــة اآلخرين متورطون 
فـــي جمـــع املعلومـــات االســـتخباراتية ونقل 

األموال حلزب الله في العراق.
وتـــرى أوســـاط سياســـية أن هنـــاك نية 
أميركية واضحة في التضييق على حزب الله 
وخنقـــه، وأن األخير قد يحـــاول االلتفاف على 
ذلك بإحكام قبضته سياســـيا وعســـكريا على 
لبنـــان، األمر الذي يشـــكل تهديدا لالســـتقرار 
الهش في هذا البلد. وتلفت هذه األوساط إلى 
أن احلزب في الســـنوات األخيـــرة أظهر رغبة 
واضحة في فرض سطوته السياسية، بعد أن 
كان زاهدا في ذلك، مشيرة إلى أن احلزب اليوم 
يريد بالكاشف وضع يده على حكومة الوحدة 
الوطنية اجلديـــدة، األمر الذي يعّقد من فرص 

والدتها املتعثرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

والثالثـــاء اتهـــم رئيس احلكومـــة املكلف 
ســـعد احلريـــري حزب اللـــه بعرقلة تشـــكيل 
احلكومة في لبنان، بســـبب مساعيه للحصول 

على متثيل أقوى له وحللفائه في احلكومة.
وزاد احلـــزب من حجـــم متثيله احلكومي، 
عبـــر احلصـــول علـــى ٣ وزارات مـــن بينهـــا 
الصحة، لكن يرى أن ذلك غير كاف ويصر على 
فرض حلفائه من السنة في التشكيل الوزاري، 

األمر الذي يعارضه بشدة تيار املستقبل.
ويعتبـــر محللون أن موقـــف احلزب نابع 
أساســـا من خشـــيته من الضغوط األميركية، 
ويرى أن تعزيز وضعه السياسي في لبنان من 
شأنه أن يدعم قدرته وقدرة داعمته إيران على 

الصمود في مواجهة ذلك.
وصـــرح ســـيغال ماندلكـــر، وكيـــل وزارة 
اخلزانة لشؤون اإلرهاب، ”حزب الله هو وكيل 
إرهابـــي للنظام اإليراني ويســـعى إلى زعزعة 

استقرار الشرق األوسط“.
وقال الســـفير األميركي املتجّول ومنّســـق 
ســـيلز  ناثـــان  اإلرهـــاب  مكافحـــة  جهـــود 
للصحافيـــني، إّن ”أفعـــال حزب اللـــه املدمرة 

تعرض الشعب اللبناني للخطر“.

عقوبات أميركية على حزب الله 

تطال قيادات ونجل حسن نصرالله
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أخبار
[ أحمد علي عبدالله صالح والبركاني والقربي ضمن القيادة الجديدة

«اليمن منذ الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 يتعرض لحالة من القمع واالستحواذ المتوحش 

على مفاصل البلد.. ما حدث في اليمن أخطر من انقالب».

عبدالسالم جابر
وزير اإلعالم املنشق عن حكومة احلوثيني في صنعاء

«هيئة الهالل األحمر اإلماراتي من المنظمات اإلنسانية األكثر حضورا في اليمن واألكثر تقديما 

للمساعدات اإلغاثية للمتأثرين من األحداث على الساحة اليمنية».

أميليا الكرافي
عضو اجلمعية الوطنية الفرنسية

اجتماع في أبوظبي بشأن 

السالم في أفغانستان

} أبوظبــي - ُعقد فـــي العاصمـــة اإلماراتية 
أبوظبـــي اجتماع رباعـــي ضم كّال مـــن دولة 
اإلمارات العربية المتحـــدة والمملكة العربية 
الســـعودية والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
وأفغانستان، وذلك في إطار جهود دفع عملية 
السالم في أفغانستان وإعادة االستقرار لهذا 

البلد الممّزق بالحرب منذ عقود.
”إّن  اإلماراتيـــة  األنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
المجتمعين توّصلـــوا إلى عدد من التوصيات 
التـــي تؤدي إلـــى عملية المصالحة الشـــاملة 
في أفغانســـتان بمـــا يخدم تطلعات الشـــعب 
األفغانـــي“. ونقلت عن الســـفير زلماي خليل 
زاده المبعوث األميركي الخاص بالســـالم في 
أفغانستان ”ارتياحه للنتائج التي تم التوصل 

إليها خالل االجتماع“.
ويؤّشـــر لقاء األطراف األربعة في أبوظبي 
إلى تســـارع محاوالت إطالق عملية سالم في 
أفغانســـتان بدفع مـــن الطرف الرئيســـي في 
الملـــف، الواليات المتحدة التـــي تبدو مهتّمة 
أكثـــر من أي وقـــت مضـــى بإنهـــاء التواجد 
العســـكري لقوات حلف الناتـــو بقيادتها على 

األراضي األفغانية.
ويمكن لواشنطن االعتماد على جهود قوى 
إقليمية، على رأسها اإلمارات والسعودية، في 
إطالق مسار ســـالم جاد في أفغانستان، كون 
البلدين مهتّمين بدورهما ببسط االستقرار في 

المنطقة ككّل.
وفشلت روســـيا مؤخرا في جلب الحكومة 
األفغانية وحركة طالبان إلى طاولة التفاوض 
المباشـــر. وقال وفد الحركة والمجلس األعلى 
للســـالم، وهـــو هيئة حكوميـــة أفغانيـــة، إن 
المباحثـــات التي جـــرت في جلســـات مغلقة 
داخـــل فندق بموســـكو انتهـــت دون أن يتفق 

الطرفان على بدء حوار مباشر.
ورغم هذا الفشـــل ال ينفي متابعون للشأن 
األفغانـــي دخول عوامل طارئـــة على الصراع 
في أفغانســـتان قـــد تدفع نحـــو إيجاد مخرج 
سياســـي له. ويذكر هؤالء أّن من تلك العوامل 
الدخـــول القـــوي والمتزايـــد لتنظيـــم داعش 
علـــى خّط الصراع في البلـــد والذي أعاد خلط 
األوراق وخلق لحركة طالبان منافســـا جديدا 

على أرضيتها الدينية.

حزب المؤتمر يقر قيادة موحدة بالخارج استعدادا لما بعد الحرب في اليمن

أمحد مجال

} القاهــرة - أقـــرت قيـــادات حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي العام خـــارج اليمن، بشـــكل نهائي 
قيادتها الموحدة بعد أن استأنفت اجتماعاتها 
في القاهرة، مساء الثالثاء وحتى ساعة مبكرة 
من صباح األربعاء. وضمت القيادة العليا ستة 
أسماء هي: أحمد علي عبدالله صالح وأبوبكر 
القربي وسلطان البركاني ويحيى دويد وقاسم 

الكسادي ومحمد بن ناجي الشاهد.
أن االجتماع حضره 20  وعلمت ”العـــرب“ 
قياديا أغلبهـــم من ممثلي الحزب في القاهرة، 
في حضور القياديين أبوبكر القربي وسلطان 
البركاني (يشـــغل كل منهما منصب أمين عام 
مساعد للحزب)، وكان مقررا أن تتشكل القيادة 
منهما والسفير أحمد علي عبدالله صالح، غير 
أن البعـــض طالب بتوســـيع نطاق المنضمين 
إليها وتمت االســـتجابة لذلك ضمانا للمرونة 
ومنعـــا لتجدد الخالفات، وجـــاء االختيار من 

خالل التصويت المباشر داخل االجتماع.
واتفق المشـــاركون على أن تكـــون الكلمة 
العليا داخل القيادة للسفير أحمد علي عبدالله 
صالـــح والبركاني والقربي، فـــي مقابل أدوار 
تنفيذية للقيادات الثالثة األخرى، ألنها تنتمي 
إلـــى خلفيات جغرافية مختلفة. ويمثل قاســـم 
الكســـادي المحافظـــات الجنوبيـــة، فيما يعد 
محمد بن ناجي الشـــاهد أحـــد قيادات الحزب 
المتواجـــدة في الرياض، ويقيـــم يحيى دويد 

بالقاهرة.

وتغيبت قيادات حزب المؤتمر المتواجدة 
فـــي مســـقط عن حضـــور االجتمـــاع، وهو ما 
أرجعته مصادر لـ”العرب“ إلى عدم رضاها عن 
آلية عمل اللجنة المشـــكلة باألساس، وتسعى 

ألن يكـــون خروجهـــا بموافقة ودعـــم قيادات 
صنعاء وهـــو أمر من المســـتحيل حدوثه في 
الوقـــت الحالي فـــي ظـــّل مواقفهـــم المؤيدة 

للمتمردين الحوثيين.
وذهبـــت المصـــادر ذاتهـــا للتأكيـــد على 
أن قيـــادة صنعاء أرســـلت إشـــارات عدة إلى 
الخـــارج برفضها خـــروج القيـــادة الموحدة 
إلى النور وتمّســـكها بالحديث باسم الحزب، 
وأن هناك العديد من الضغوط التي مارســـها 
الحوثيـــون عليهم إلصدار بيان رســـمي بهذا 
الشـــأن، وما دفعهم للتراجـــع تغريدة أبوبكر 
القربي التي وعد فيها بالتنســـيق مع قيادات 
الداخل، ما تسبب في خالفات حاولت قيادات 
المؤتمر بالخارج احتواءها خالل األسبوعين 

الماضيين.
وكان أبوبكر القربي، رئيس دائرة العالقات 
الخارجيـــة لألمانـــة العامـــة لحـــزب المؤتمر 
الشـــعبي العام، أكد أواخر أكتوبر الماضي أن 
هدف تشـــكيل لجنة تسيير نشاط المؤتمريين 
فـــي الخارج ”هو وحدة ودعم القيادة بالداخل 
في الرؤى والتحرك السياسي وبتنسيق كامل 
معهـــا، ومن أجل تفعيـــل دور المؤتمريين في 

الخارج“.
اســـتمر اجتماع القاهـــرة ألكثر من خمس 
ســـاعات، وشـــهد جدال واسعا بشـــأن العالقة 
مع قيـــادات صنعاء، وانتهـــى األمر أن تتولى 
قيادة الخارج بلورة الرؤية السياسية للحزب 
في التعامل مع األزمات وإبالغ قياديي الحزب 
بصنعـــاء بهـــا مـــن دون أن يرتبـــط تنفيذها 

بموافقتهم عليها أو رفضها.
وقال قيـــادي مؤتمري حضـــر اجتماعات 
القاهرة األخيرة، رفض ذكر اســـمه ”ناقشـــت 
قيـــادة الخـــارج تقديم رؤية سياســـية خاصة 
بها للمرحلـــة االنتقالية في فترة ما بعد إنهاء 
الحـــرب ووقـــف إطـــالق النـــار، وأن ذلك أول 
الملفات التي تسعى القيادة الموحدة الجديدة 
إلنجازها خالل الفترة المقبلة، وهناك اجتماع 
مهم في القاهرة، الســـبت المقبل، ســـيحضره 
أحمـــد عبيد بـــن دغر رئيس الوزراء الســـابق 
والقيادي بالحزب، لالتفاق على قاعدة جديدة 

النطالق عمل الحزب السياسي“.

قوله  وأضاف فـــي تصريحات لـ”العـــرب“ 
”إن ثمة رؤية عامة طرحـــت للنقاش وارتبطت 
بتقديم جملة من البنود على رأسها نقل سلطة 
رئيـــس الدولة من الرئيـــس االنتقالي الحالي 
عبدربـــه منصـــور هادي، إلى نائـــب له يجري 
التوافق على اســـمه مع المكونات السياسية 
بالداخـــل اليمني خالل الفتـــرة المقبلة، بمدة 
زمنية محددة، وتشكيل حكومة مصغرة تتولى 
مهمة إعادة اإلعمار، واســـتيعاب أكبر عدد من 

المجندين إلعادة تأهيل الجيش“.
وأوضح أن الرؤية تتضمن ”تشـــكيل لجنة 
عســـكرية تتولى مهمـــة جمع األســـلحة التي 
تنتشر بشكل كبير بين أفراد المجتمع، على أن 
ُتجرى الحقا انتخابات شـــاملة على المستوى 
الرئاســـي والبرلماني والمحلي، وتسبق تلك 
الخطـــوات انتخابـــات مماثلة على مســـتوى 

الحـــزب“. ويرى مراقبون أن ســـرعة تحركات 
قـــادة الخارج نحو لملمـــة صفوفهم واالتجاه 
لتقديم مبادرات سياســـية للحل تأتي تجاوبا 
مع الغضـــب الداخلي المكتوم على مســـتوى 
قواعد الحزب والتي رأت أن وصول الخالفات 
لمســـتوى األمناء المســـاعدين، بعد السجال 
عبر تويتر بين القربي والبركاني، أنهى جميع 
اآلمـــال المعقودة علـــى اتفاقهـــم، ألن العديد 
من القيـــادات المتواجدة فـــي الخارج ترفض 
الظهـــور فـــي النـــور وتعلن عـــن مواقفها في 
الغرف المغلقة داخـــل االجتماعات، وبالتالي 
فإن وجـــود رأي موحـــد قد يزيـــل الحرج عن 

الكثير منهم.
ولعل ذلك ما يفســـر خروج بيان مشـــترك 
بيـــن قيـــادات الخـــارج والكتلـــة البرلمانيـــة 
للحزب في شبوة وذمار وحجة مطلع األسبوع 

الجـــاري لدعـــم العمليـــات العســـكرية التـــي 
تقودها القوات المشتركة في صعدة وصنعاء
والبيضـــاء والضالـــع لتحريرهـــا مـــن قبضة 
علـــى  والتأكيـــد  الحوثييـــن،  المتمرديـــن 
االصطفـــاف الحزبـــي في مواجهة المشـــروع 

اإليراني.
وأوضـــح العقيد يحيـــى أبوحاتم، الخبير 
حـــزب المؤتمر  االســـتراتيجي وأحد قيادات 
فـــي القاهـــرة، أن االتفاق على قيـــادة موحدة 
فـــي الخارج يأتي في إطار ”اســـتعداد العديد 
مـــن أعضائه المتواجدين فـــي عواصم عربية 
مختلفـــة العـــودة مـــرة أخـــرى للبـــالد، عقب 
االنتهـــاء من تحرير الحديدة، والتي ســـتكون 
قاعـــدة انطالق سياســـية للحـــزب األكبر في 
اليمن على أرض الواقع بما يعوض اختطاف 

قيادته في صنعاء“.

قواعد الحزب تبحث عن قيادة وازنة

مواقف دولية تحرم تركيا من استثمار قضية خاشقجي سياسيا
} إســطنبول (تركيا) - تواجه القيادة التركية 
صعوبـــات متزايـــدة فـــي اإلبقاء علـــى قضية 
مقتل الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
داخـــل قنصلية بـــالده في إســـطنبول، ضمن 
دائـــرة االهتمـــام اإلقليمي والدولـــي، بعد أن 
بـــدأت األضواء تنـــزاح عن تفاصيـــل القضية 
بحـــّد ذاتهـــا، صـــوب التوظيـــف السياســـي 
للقضية مـــن قبل أنقرة ومحاولتها التكّســـب 
مـــن ورائها، وهـــو األمر الذي عّبـــر عنه وزير 
الخارجية الفرنســـي جان إيف لودريان بشكل 
أشـــّد وضوحا حيـــن قال إّن الرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان يســـتغل مقتل خاشقجي 
في إطار لعبة سياسية، األمر الذي أثار غضب 
وارتباك كبـــار أعضاء حكومة حـــزب العدالة 

والتنمية الحاكم في تركيا.
ولم يكن كالم لودريان عفويا، بل كان جزءا 
من مواقف ثالث قوى دولية على األقل حرصت 
علـــى اإلبقـــاء على قضيـــة مقتـــل الصحافي 
السعودي ضمن إطارها الجنائي وفصلها عن 
البعد السياسي الذي عملت أنقرة جاهدة على 
دفعها نحوه. فباإلضافة إلى الموقف الفرنسي 
المعّبر عنه على لســـان لودريان، أوفدت لندن 

إلـــى الريـــاض كّال مـــن ســـايمون ماكدونالد 
المبعـــوث الخاص لرئيســـة الـــوزراء، ووزير 
الخارجيـــة البريطانـــي جيرمـــي هانت حيث 
أجريا محادثات مع القيادة الســـعودية، األمر 
الذي اعتبر رسالة بشأن حرص بريطانيا على 
الحفاظ على عالقاتها مع السعودية ومواصلة 
التشـــاور معها، بعيدا عما يثـــار حول قضية 

مقتل الصحافي خاشقجي.
وكانـــت واشـــنطن أكثر صرامـــة في قطع 
الطريق على محاوالت أنقـــرة تصعيد جريمة 
مقتل خاشـــقجي إلى مرتبة جريمة دولة، حين 

نفت على لسان مستشـــار األمن القومي جون 
بولتون أّن تكون التســـجيالت الصوتية التي 
عرضتهـــا أنقرة على عدد من ممثلي الدول من 
بينهم رئيسة المخابرات األميركية تتضّمن ما 
يشـــير إلى ضلوع ولي العهد السعودي محمد 

بن سلمان في القضية.
وعّمقت الخارجيـــة األميركية، خيبة األمل 
التركية، حين اســـتبعدت على لسان المتحّدثة 
باســـمها هيذر نويـــرت فرض عقوبـــات على 
السعودية، متمّسكة بالمسار الجنائي لجريمة 
مقتل خاشـــقجي، ومجّددة المطالبة بمحاسبة 
المتوّرطيـــن فـــي الجريمة، وهم 18 شـــخصا 

يخضعون للتحقيق من قبل سلطات المملكة.
وتحرج مثل هذه المواقـــف الدولية أنقرة 
التـــي راهنت علـــى تأليب الـــرأي الدولي ضّد 
السعودية إمعانا في الضغط عليها لتحصيل 
مكاسب سياســـية ومادية، على غرار ما كانت 
حكومـــة أردوغان قد فعلته باســـتخدام الملف 
الســـوري بما في ذلك ورقة المهاجرين البتزاز 
دول أوروبية وانتزاع مكاسب مالية وسياسية 

منها.
وال يقتصـــر الحـــرج الناجـــم عـــن تراجع 
قضية خاشـــقجي في ســـّلم االهتمام الدولي، 
والفشـــل فـــي تســـييس الملـــف علـــى تركيا 
وحدها، ولكّنه يشـــمل أيضا قطر التي بالغت 
فـــي تصعيـــد القضية وفـــي إثـــارة الضجيج 
اإلعالمي حولها مراهنـــة على إحداث عاصفة 
سياســـية كبيرة في الســـعودية علـــى أمل أن 
تـــؤول لمصلحتهـــا، وهو ما لم يحـــدث، فيما 
ازدادت الدوحـــة توّرطا فـــي محاوالتها إثارة 
البلبلة وعدم االســـتقرار فـــي المنطقة، قاطعة 
بذلك خّط العودة عن سياساتها التي كانت قد 
كّلفتها من قبـــل العزلة عن محيطها الخليجي 
والعربـــي بمقاطعة أربـــع دول لها من ضمنها 

المملكة العربية السعودية.
خاشـــقجي،  ومنذ تفّجر قضية الصحافي 
بـــدا أّن الجزء األهم منها ُيلعـــب على أرضية 
اإلعالم. وبقدر تراجع االهتمام بالقضية، ازداد 
المســـؤولون األتراك من مختلف المستويات، 
بمـــا في ذلك رئيس البالد، انخراطا في ســـيل 
التصريحات بشأن قضية خاشقجي والحفاظ 
علـــى تواترها بإيقاع متســـارع، بعد أن بدأت 
القضيـــة تتحـــّول إلـــى ورطـــة لحكومة حزب 

العدالة والتنمية.

املرونة التي مّيزت أشــــــغال اجتماع القاهرة لقادة حزب املؤمتر الشــــــعبي العام باخلارج 
ســــــاعدت على جتاوز بعض اخلالفات وفتحت الطريق للتوافق على خطوات إعادة ترتيب 
أوضاع احلزب اســــــتعدادا لتغييرات محتملة في املشهد اليمني تدفع باجتاهها التطّورات 
العسكرية، وكذلك احلراك السياسي والدبلوماسي اإلقليمي والدولي بهدف إنهاء احلرب 

واستئناف جهود السالم.

للنقـــاش  مطروحـــة  عامـــة  رؤيـــة 

تتعلق بنقل ســـلطة رئيس الدولة 

وتشـــكيل حكومة مصغرة وتأهيل 

الجيش وجمع األسلحة

 ◄

■  فتاتان تلتقطان صورا تذكارية أمام الفتة حتمل صورة ولي العهد السعودي األمير محّمد بن سلمان أثناء مشاركتهما في منتدى مسك العاملي 
الذي انطلقت األربعاء فعاليات نسخته الثالثة بالرياض حتت عنوان ”مهارات املستقبل“ بحضور قيادات شابة ورواد أعمال ومسؤولني بالقطاعني 

اخلاص واحلكومي من مختلف بلدان العالم.



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يعيش المغرب منذ أســـابيع على 
وقع احتقـــان اجتماعي بطله تالمذة المدارس 
وأولياؤهم، بســـبب قرار الحكومة باســـتمرار 

العمل بالساعة اإلضافية في فصل الصيف.
ونظـــم المئات من الطلبـــة بمعاهد ثانوية 
ومـــدارس إعدادية، مطلع األســـبوع، مســـيرة 
احتجاجية انطلقت من وسط العاصمة الرباط، 
ووصلـــت مقر البرلمان، رفضـــا لقرار حكومي 

يقضي بإلغاء العمل بالتوقيت الشتوي.
ويأتي ذلك في ظل اســـتمرار االحتجاجات 
الطالبيـــة في عدد من مـــدن المملكة، لمطالبة 

الحكومة بالتراجع عن قرارها.
وسنويا، يغّير المغرب نهاية مارس من كل 
عام، ســـاعته القانونية، بإضافة 60 دقيقة على 
التوقيت الفعلي، ثم يعود إلى الساعة الفعلية 
من جديـــد بدءا مـــن نهاية أكتوبر مـــن العام 

نفسه مع استثناء شهر رمضان.
وفـــي أكتوبر الماضـــي، ألغـــت الحكومة 
العمـــل بالتوقيـــت الشـــتوي؛ أي أنهـــا قررت 
االحتفـــاظ بالســـاعة اإلضافية، وقالـــت إنها 
ستســـتمر في العمل بالتوقيـــت الصيفي على 

سبيل ”التجريب“؛ ما فّجر انتقادات واسعة.
وشـــارك اإلثنين المئات مـــن طالب معاهد 
ثانوية ومدارس إعدادية بالرباط، في مســـيرة 
احتجاجية انطلقت من بعض المعاهد وســـط 

المدينة باتجاه مبنى البرلمان.
وردد الطـــالب شـــعارات تنتقـــد اعتمـــاد 

الحكومة للقرار، مطالبين بالتراجع عنه.
ومن أبرز المدن التي شهدت االحتجاجات 
اإلثنين: ســـال (قـــرب الرباط)، وســـيدي افني 
(جنـــوب) وطنجـــة (أقصـــى الشـــمال) وواد 
الو (شـــمال). كما قـــرر عدد مـــن التالميذ في 
مؤسســـات تعليمية مقاطعة الـــدروس. ولفت 
إلى أن التعديل في التوقيت المدرســـي سيبدأ 
العمـــل بـــه اإلثنين. وعـــادة، يدخـــل األطفال 
المغاربـــة مدارســـهم في تمام الســـاعة 08:00 

بالتوقيـــت المحلـــي. وبزيـــادة 60 دقيقة إلى 
الســـاعة القانونية بالمملكـــة، وتأخير وزارة 
التربية بالمملكة ساعة في دخول التالميذ إلى 
مدارسهم، بات أولياء األمور في إشكال منبثق 
عن مباشـــرتهم عملهم في الســـاعة 8:00، فيما 
أطفالهم يبدأون دروسهم في الساعة 09:00؛ ما 
يعني أنه سيصبح من الصعب مرافقة األبناء 

إلى مدارسهم.
وتداول البرلمان هذا الملف خالل جلســـة 
األسئلة الشفوية بمجلس النواب، إذ دعا وزير 
التربيـــة الوطنيـــة والتكوين المهني ســـعيد 
أمزازي، التالميـــذ إلى العودة إلى األقســـام، 
مؤكـــدا أن الحكومـــة مســـتعدة للتجاوب مع 
مطالـــب التالميـــذ وحـــل مشـــكلة التوقيـــت 
المدرســـي داعيا األســـر إلـــى إقنـــاع أبنائها 
بالتحلي بحس الوطنية والرجوع إلى األقسام 

الدراسية.
واتهـــم الوزير أطرافا لم يســـمها قال إنها 
تسعى إلى الركوب على احتجاجات التالميذ، 

مشـــددا على أن هؤالء التالميذ ليســـت لديهم 
عالقة بالتصرفات غير المعقولة التي يشهدها 

الشارع المغربي حاليا.
وخاطب إدريس األزمي اإلدريســـي رئيس 
الفريـــق النيابـــي لحـــزب العدالـــة والتنمية 
التالميـــذ المحتجين قائال ”رســـالتكم وصلت 
وهنـــاك برلمان وحكومة وإداريـــون يتابعون 
الموضـــوع“. ومـــن جهتـــه كشـــف مصطفى 
الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق اإلنســـان 
أن المعطيـــات المتوفرة تفيـــد بدخول أطراف 
أخـــرى علـــى خـــط هـــذه االحتجاجـــات عبر 
تحريض التالميـــذ، وتزييف الوعي من خالل 
منصات وسائل التواصل االجتماعي، مشددا 
على أن قـــوات األمن تعاملت بمنتهى المرونة 
مـــع احتجاجـــات التالميذ، مشـــيرا إلى أن 5 
آالف تلميذ انتقلوا من ســـال إلى مدينة الرباط 

لالحتجاج دون أن يمنعهم أحد.
وهاجم التالميذ رئيـــس الحكومة ووزارة 
التعليـــم علـــى الخصـــوص بشـــعارات قوية 

رافضين قرار الساعة اإلضافية، واستنكر عدد 
منهم تحدثـــت معهم ”العرب“ أن يكون هدفهم 
الهـــروب من مقاعـــد الدراســـة، مؤكدين أنه ال 
يوجد من حرضهم على هذا الفعل االحتجاجي 
وأنهم عازمون بشـــكل ســـلمي علـــى مقاومة 

الضرر من الساعة الصيفية الذي شمل الكل.
لـ“العـــرب“  ســـنة)   15) ســـميرة  وقالـــت 
”سنضحي بهذا الوقت في االحتجاج ومقاطعة 
الدراسة حتى تعيد الحكومة التوقيت العادي، 
فنحـــن اآلن نخـــرج صباحا وال يـــزال الظالم 

دامس ما يعرضنا لمخاطر“.
وأشارت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي 
التعليم، المنضوية تحت لواء االتحاد الوطني 
للشـــغل بالمغرب، إلى أن التطبيق المتســـرع 
“غرينيتش+ســـاعة“  المفاجئ  الحكومة  لقرار 
خلق ارتبـــاكا وهدرا للزمن المدرســـي، حيث 
ســـتكون له انعكاسات قاســـية على مستقبل 

المنظومة التربوية.
وقال أحـــد المســـؤولين بـــوزارة التربية 
”التالميذ مطالبون بإتمام  الوطنية لـ“العرب“ 
مقرراتهـــم وال يعقل أن يكون جزء منهم داخل 
األقســـام في المـــدارس الخصوصية وآخرون 
يحتجون بالشـــارع، وأن الـــوزارة حاولت أن 
تعطي لكل جهة أكاديميـــة صالحيات تكييف 
توقيـــت الدراســـة مـــع الظـــروف الجغرافية 

واالجتماعية والنفسية للتالميذ“.
وأوقـــف األمن 7 من طـــالب معاهد ثانوية 
ومدارس إعدادية، على خلفية مشـــاركتهم في 
االحتجاجـــات. وقال حـــزب الطليعة المغربي 
المعارض، في بيان الثالثاء، إنه ”يتابع بقلق 
المقاربة التـــي تم اعتمادها فـــي التعامل مع 
االحتجاجات المتواصلة لتالميذ المغرب ضد 
اعتماد الســـاعة الصيفية ساعة قانونية دون 

مراعاة النعكاساتها السلبية على المجتمع“.
ولفت البيان إلـــى أن ”األمن أوقف كال من 
نزار الهســـكوري عضو الحزب بطنجة، وعمر 
بوزيدي عضـــو الحزب االشـــتراكي الموحد، 

بدعوى مشاركتهما باالحتجاجات“.

 

} طرابلس – جاء مؤتمر باليرمو بشأن األزمة 
الليبيـــة الذي انعقد االثنيـــن والثالثاء ليثبت 
خطـــة المبعوث األممي غســـان ســـالمة الذي 
يســـير نحو عقـــد مؤتمر جامـــع يمهد إلجراء 
انتخابات عامة ربيـــع العام المقبل، متجاهال 
إلحاح مجلســـي النواب والدولة على تشكيل 
ســـلطة تنفيذية جديدة، يقـــول الكثيرون إنها 
مشـــروع بين المجلســـين إلدامة األمر الواقع 

والبقاء في السلطة.
وأكد النائب األول لرئيس المؤتمر الوطني 
العام الســـابق عزالدين العوامي، أن دعم قائد 
الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس  
الرئاسي فائز السراج إلجراء انتخابات الربيع 

القادم يمثل بصيص أمل لحل األزمة الليبية.
وشـــدد العوامي فـــي تصريحات صحافية 
األربعـــاء على أن دعم حفتر والســـراج إضافة 
لدعم غســـان ســـالمة لهذا التوجه قد يفسدان 
ما وصفه بـ“مشـــروع تقاسم السلطة الجديد” 
الذي قال إنه يجري التخطيط له إلعادة تشكيل 

المجلس الرئاسي.

وقال العوامي ”إن هذه الخطة تســـتهدف 
تشكيل مجلس رئاســـي جديد باختيار رئيس 
ونائبيـــن من خـــالل نفس الدائـــرة إلطالة أمد 
وجود سلطة مجلس النواب ومجلس الدولة“.

واعتبـــر العوامي أن “نجـــاح هذا التوجه 
ســـيكون بداية الخطوات األولـــى لحل األزمة 
الليبية“، وتابع ”عليهم أن يعرفوا أن الخروج 
مـــن الســـلطة وأخـــذ خطـــوة للوراء ليســـت 
نهاية العالم ولكنهـــا تحقق قدرا من االحترام 
لصاحبهـــا“. وطالب المشـــاركون في المؤتمر 
الدولـــي حـــول ليبيا، فـــي ختـــام اجتماعهم 
الثالثـــاء، مجلـــس النـــواب بإصـــدار قانون 
اســـتفتاء، بهدف إتمـــام العملية الدســـتورية 

كإنجاز مركزي لسيادة الدولة الليبية.
وأشـــار بيان جرى توزيعـــه عقب المؤتمر 
إلى ”اضطالع الوفود الليبية بمســـؤولياتهم 
المؤسســـية، من أجل إجـــراء عملية انتخابية 
ذات مصداقية مســـالمة ومنظمة مع التشديد 
الدســـتوري  اإلطـــار  إنجـــاز  أهميـــة  علـــى 

والعمليـــة االنتخابية في غضـــون ربيع 2019، 
مـــع التحقق مـــن توفر كافة الشـــروط التقنية 
والتشريعية والسياســـية واألمنية المطلوبة، 
مـــع دعم متزايد مـــن المجتمع الدولي من اآلن 

فصاعدا“.
واتفق مجلسا النواب والدولة أوائل الشهر 
الجـــاري على الجـــدول الزمنـــي لتنفيذ إعادة 
ل لجنة  تشـــكيل السلطة التنفيذية، بحيث تشكَّ
تضم مقرري مجلســـي النواب واألعلى للدولة 
وممثال عـــن البعثة األممية تتولى اإلشـــراف 
على عملية تشكيل السلطة التنفيذية كاملة من 

تقديم التزكيات إلى اعتماد المجلسين.
لكن بعثة األمم المتحدة في ليبيا ورئيسها 
غسان سالمة ال يعيران أي اهتمام للمفاوضات 
الدائرة بين مجلســـي النواب والدولة والتقدم 

المفاجئ الذي شهدته.
ويبـــدو أن ســـالمة يعتبر كمـــا الكثير من 
الليبييـــن أن هـــذا التوافـــق المفاجـــئ بيـــن 
المجلســـين ليس إال جزء مـــن محاوالت إدامة 

األمر الواقع والبقاء في السلطة.
ومـــن المتوقـــع اســـتمرار دعـــم المجتمع 
الدولـــي لفائز الســـراج وحكومته حتى إجراء 
االنتخابـــات، خاصة بعدما أكـــد خليفة حفتر 
خالل حضـــوره القمة األمنية أنه ال جدوى من 

تغيير فائز السراج.
وكان ســـالمة انتقـــد خالل إحاطتـــه أمام 
مجلس األمن مطلع ســـبتمبر الماضي مجلس 

النواب.
وقـــال إن ”الكثيـــر مـــن أعضـــاء مجلـــس 
النـــواب يخفقـــون فـــي القيـــام بعملهـــم على 
النحو الواجب، ويسعون إلى تخريب العملية 
السياسية لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار 
اإلجراءات“، مشددا على أنهم ”ببساطة ليست 

لديهم النية في التخلي عن مناصبهم“.
وبعـــث ســـالمة برســـائل مشـــفرة خـــالل 
مشـــاركته فـــي مؤتمـــر باليرمـــو مفادهـــا أن 
وظيفة مجلـــس النواب المتبقيـــة هي إصدار 
التشريعات الضرورية لالنتخابات، حيث قال 
إن هنـــاك مشـــكلة تتعلق بالشـــرعية واالتهام 
المتبادل بشـــأنها، مشـــيرا إلـــى أن الحل هو 

االحتكام لإلرادة الشعبية.
وأعرب ســـالمة عـــن أمله فـــي أن يضغط 
مؤتمـــر باليرمو على مجلس النـــواب الليبي 
الذي رفـــض الموافقة على قانون االنتخابات، 
مضيفا أن ”المجلس كان عقيما، ولم يصدر أي 
قانون… أعتقد أننا نحتاج لتمثيل أوسع نطاقا 
لليبيين“. وأغضبت مخرجات المؤتمر رئيس 

لجنـــة الحـــوار المنبثقة عن مجلـــس النواب 
عبدالســـالم نصية، الذي هاجم األربعاء بشدة 
المؤتمر. وقال إنه ال مناص من إعادة تشـــكيل 
السلطة التنفيذية من أجل توحيد المؤسسات 

الليبية والتهيئة لالنتخابات. وأوضح رئيس 
لجنة الحوار، في تغريدة عبر حسابه الرسمي 
بموقع التواصل االجتماعـــي تويتر، ”انتهت 
إحاطة سالمة وانتهى مؤتمر باليرمو، وبقيت 

ليبيـــا تعصف بهـــا رياح االنقســـام واألنانية 
الشخصية والتبعية للخارج“. 

ووصف نصية ”كل المسارات األخرى غير 
إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بـ‘الواهية'“.

مؤتمر باليرمو يفشل نوايا مجلسي الدولة والنواب الليبيين لتقاسم السلطة
[ ال دور مستقبال لمجلس النواب سوى إصدار التشريعات الالزمة إلجراء االنتخابات

[ العدالة والتنمية يلقي بفشل الحكومة في السيطرة على االحتجاجات على أطراف مجهولة {توظفها}

كرس مؤمتر باليرمو بشأن ليبيا التجاهل األممي ملبادرة مجلسي النواب والدولة بتوحيد 
الســــــلطة التنفيذية حيث لم يعر أي اهتمام لها، في حني ثبت اخلطة األممية اجلديدة التي 

تهدف إلجراء مؤمتر وطني جامع ميهد النتخابات ربيع العام املقبل.

أخبار
«الوضع األمني في تونس مستقر، لكن الخطر اإلرهابي مازال قائما، والمؤسسة العسكرية في 

كامل جاهزيتها لمكافحة اإلرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية».

عبدالكرمي الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

«كونتي نشر صورة تجمع فائز السراج مع خليفة حفتر، اللذين يمتلكان ألبوم صور مع بعضهما. 

نجاح قمة دولية من عدمه ال يقاس بالصور الملتقطة}.

ماتيو رينزي
رئيس احلكومة اإليطالية السابق

احتقان اجتماعي في املغرب بسبب استمرار العمل بالتوقيت الصيفي

انتهى زمن المفاوضات

استقالة ولد عباس 

تعمق الغموض في هرم 

السلطة الجزائرية

صابر بليدي

} الجزائــر - قـــّدم األمين العـــام لحزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم في الجزائر جمال ولد 
عباس، استقالته مساء األربعاء، لدواع صحية 
ال تســـمح له باالســـتمرار في قيـــادة الحزب، 
وخلفه مؤقتا رئيس المجلس الشعبي الوطني 
(الغرفـــة األولى للبرلمان) معاذ بوشـــارب في 

منصبه، إلى أن يتم انتخاب خليفة له.
عبـــاس  ولـــد  جمـــال  اســـتقالة  وجـــاءت 
مفاجئـــة للـــرأي العـــام، لكنها لـــم تخرج عن 
ســـياق التغييرات والغمـــوض اللذين يطاالن 
المؤسسات الرســـمية والسياسية القريبة من 
السلطة، حيث سبق لتسريبات أن تحدثت عن 
إبعـــاد الرجل مـــن منصبه، في خطوة ســـتلي 
التغييـــرات التـــي أجريت على المؤسســـتين 
األمنيـــة والعســـكرية، فـــي انتظـــار تغييرات 
أخرى ســـتطال بشـــكل كبير الحكومة، وعلى 

رأسها رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وزاد قرار إبعاد جمال ولد عباس من قيادة 
الحزب الحاكم، من حالة الغموض التي تكتنف 
هرم الســـلطة في الجزائر، قبيـــل االنتخابات 
الرئاســـية المنتظرة في أبريل القادم. وال يزال 
الشـــك يلّف موقف السلطة من مسألة المرشح 
الذي تخوض به االســـتحقاق المذكور، سواء 
بالتجديد لعبدالعزيز بوتفليقة للمرة الخامسة 
على التوالي أو باإلجماع بين ســـرايا السلطة 

على خليفة له.
ويعتبـــر جمال ولـــد عباس، الـــذي اعتلى 
عرش جبهـــة التحريـــر الوطني خلفـــا لعمار 
ســـعداني فـــي 2017، عّراب الوالية الرئاســـية 
الخامسة ومحّرك معسكر المواالة. وكان دخل 
في مرحلة متقدمة من التحضير لوالية رئاسية 
خامسة للرئيس بوتفليقة، ال سيما بعد إسقاط 
الرئيـــس الســـابق للبرلمان ســـعيد بوحجة،  
وإطـــالق هيئة االئتـــالف المؤيـــد لبوتفليقة، 

المكون من عدة أحزاب سياسية“.

نحـــو  يتجـــه  الدولـــي  املجتمـــع 

االســـتمرار في دعم الســـراج حتى 

إجـــراء االنتخابات، وحفتر يرى أنه ال 

ضرورة لتغييره

◄
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الطالب يغضبون بطريقتهم

} طرابلــس - خـــرق اللواء الســـابع مســـاء 
األربعاء، الهدنة الهّشـــة التـــي كانت فرضتها 
األمـــم المتحدة في ســـبتمبر الماضـــي، بعد 
اشـــتباكات اســـتمرت لنحو شـــهر بينه وبين 

ميليشيات طرابلس.
المحلية عن  ونقلت صحيفـــة ”المرصـــد“ 
مصـــادر أمنية من مديرية أمن منطقة قصر بن 
غشير وشـــهود عيان من ســـكان المنطقة، أن 
اللواء تحرك في محيط مطار طرابلس الدولي.
وقال شـــهود عيان إن إطالق نار ُسمع في 
محيط المطار على الســـاعة الخامســـة بشكل 
متواصـــل لقرابة نصف ســـاعة قبـــل أن يعود 

الهـــدوء مجـــددا إلـــى المنطقة في ظـــل أنباء 
عن حـــدوث اشـــتباك بين اللواء وقـــوة األمن 
المركـــزي أبوســـليم المتمركـــزة فيـــه والتي 

يقودها عبدالغني الككلي.
وهاجم اللواء الســـابع في نهاية أغسطس 
الماضـــي منطقـــة جنـــوب طرابلـــس، قادمـــا 
مـــن ترهونة ونجح فـــي الســـيطرة على عدة 
مواقـــع. وقـــال حينئـــذ إن هدفه هـــو تحرير 
العاصمـــة من دواعش المال العام في إشـــارة 
إلى الميليشـــيات التي تغّولت على مؤسسات 
الدولـــة الحيويـــة وخاصـــة البنـــك المركزي 
والمؤسسة الوطنية للنفط. وعقب ذلك نجحت 

األمم المتحدة في تثبيـــت هدنة بين الطرفين 
في 25 من ســـبتمبر وتعّهدت بتنفيذ ترتيبات 
أمنية تخرج الميليشـــيات من العاصمة لتحل 
محلهـــا قـــوات نظاميـــة، كما تعهـــدت بتنفيذ 

إصالحات اقتصادية تنهي معاناة الليبيين.
وتتضـــارب األنباء بشـــأن تبعيـــة اللواء 
الســـابع، ففي حين ينســـبه البعض إلى تيار 
اإلســـالم السياسي المتطرف، يرى آخرون أنه 
يمثـــل أنصار النظام الســـابق. لكـــّن مراقبين 
يـــرون أنه نتاج تحالف بين الطرفين، قد يكون 
تم في مؤتمر داكار الذي عقد بين اإلسالميين 

وأنصار القذافي في مايو الماضي.

اللواء السابع يخرق الهدنة في طرابلس



تعاني اليابـــان نقصا فادحا في  } طوكيــو – 
اليد العاملة في ظل الشـــيخوخة المتســـارعة 
للســـكان، مـــا دفـــع حكومة شـــينزو أبـــي إلى 
تحضير إطار قانوني لفتح الباب أمام استقدام 
العمـــال األجانـــب رغـــم رفضهـــا الحديث عن 

سياسة الهجرة.
وعلى الرغم من الممانعة الكبيرة من الرأي 
العـــام، اضطـــرت اليابان إلى التســـليم باألمر 
الواقـــع خالل العقود األخيـــرة في ظل النقص 
الفادح فـــي اليد العاملة بســـبب تقلص القوى 
العاملـــة ونظرا إلـــى رفض اليابانييـــن الذين 
يتمتعون عموما بمؤهالت علمية عالية، العمل 
فـــي مراكز قـــد ُينظر إليها على أنهـــا أقل قيمة 
من وظائـــف أخرى كتلك الموجـــودة في قطاع 

الصناعة أو اإلنشاءات.
ورغـــم اعتماد البـــالد معاييـــر صارمة في 
اختيـــار الوافديـــن الجدد، فإن اليابان ليســـت 
مـــن البلـــدان المغلقة علـــى األجانـــب، إذ أنها 
احتلـــت المرتبة الرابعة فـــي 2016 على صعيد 
عـــدد المهاجرين األجانـــب المقيمين في البالد 
منذ أكثر من عام بيـــن البلدان الـ35 في منظمة 
التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي، غير 
أن عـــدد المغادرين كبير أيضا، لذا فإن نســـبة 
األجانب من إجمالي سكان اليابان ال تزال دون 
2 بالمئة. وقد شّرعت البالد في البداية أبوابها 
مـــن  الجنوبييـــن  واألميركييـــن  للبرازيلييـــن 

أصـــل ياباني، غير أن هـــذه الموجة األولى من 
المهاجريـــن التي بدأت فـــي 1990 لم تكن كافية 

لسد حاجات البالد.
وقـــد أطلقـــت اليابان ســـنة 1993 برنامجا 
تدريبيا لألجانب بهـــدف معلن يقضي بتوفير 

تدريـــب مهنـــي للوافدين الجدد، غيـــر أن هذا 
البرنامـــج واجه انتقادات باســـتغالل العمال 

األجانب من دون مدهم حقيقة بأي مهارات.
وفي اليابان، ثمة 164 وظيفة شـــاغرة لكل 
مئة طالب عمل، حيث يطال النقص خصوصا 

واإلنشـــاءات  والتمريض  الزراعـــة  قطاعـــات 
علـــى  قانـــون  مشـــروع  وينـــص  والتجـــارة. 
اســـتحداث نـــوع جديد من تأشـــيرات الدخول 
إلـــى اليابان، حيث ســـتعتمد فئتـــان فرعيتان 
جديدتان كما أن األشـــخاص الذين تتوفر فيهم 
الشروط األفضل (على صعيد المهارات المهنية 
ومستوى إجادة اللغة اليابانية) سيتمكنون من 
اصطحـــاب عائالتهم والحصول على تأشـــيرة 
إقامة دائمة بدل تلك المعمول بها حاليا والتي 

ال تتعدى مدتها خمس سنوات.
ويشـــدد رئيس وزراء اليابـــان على أن هذا 
البرنامـــج ال يعكـــس تغييـــرا فـــي السياســـة 
المحليـــة نحو فتح الباب أمـــام موجات كبيرة 
من المهاجرين. وهو يؤكد أن أكثرية العمال لن 

يبقوا في البالد على المدى الطويل.
ويتعيـــن عليـــه مواجهـــة نقمـــة أحـــزاب 
المعارضـــة التـــي تطالـــب بوضـــوح أكبر في 
البرنامج وبحل مسبق للمشكالت المتأتية من 
اإلجراءات المعمول بها ســـابقا، لكن أيضا من 

أعضاء معارضين في فريقه السياسي.
ويخشـــى هـــؤالء مـــن أن يضـــرب التوافد 
الكبيـــر لألجانب المنظومـــة االجتماعية، فيما 
تحـــدث تومومي إينـــادا العضـــو القومي في 
الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة أبي، عن 
”مخاوف مـــن ارتفاع معدالت الجريمة وســـرقة 

الوظائف“ من العمال اليابانيين.

{أعمـــال العنف واالضطهاد ضد األقلية المســـلمة في بورما والتـــي دفعت حوالي 700 ألف من أخبار

أفراد الروهينغا إلى الهرب، غير مبررة}.

مايك بنس
نائب الرئيس األميركي

{ندعم مقترح تأســـيس قوات مسلحة أوروبية مع تقليص حقوق البرلمان األلماني في اإلشراف 

على مهام هذه القوات لصالح لجنة برلمانية أوروبية}.

ينس شبان
وزير الصحة األملاني
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} لندن – أعلنت رئيســـة الحكومة البريطانية 
تيريـــزا مـــاي أمام جلســـة عاصفـــة للبرلمان 
األربعـــاء أن مشـــروع االتفاق حول بريكســـت 
الـــذي توصـــل إليـــه مفاوضـــون بريطانيون 
وأوروبيـــون يحتـــرم نتائـــج اســـتفتاء 2016، 
وأن حكومتهـــا لـــن تنظم أبـــدا تصويتا عاما 
ثانيـــا على األمر، فيما قـــال الحزب الوحدوي 
الديمقراطـــى األيرلندي الشـــمالي، الذي يؤيد 
حكومة األقلية التي تقودها ماي في البرلمان، 

إنه يعارض مشروع االتفاق.
وقالـــت ماي أمـــام النواب ”مـــا تفاوضنا 
بشـــأنه هـــو اتفاق يحتـــرم تصويت الشـــعب 
البريطانـــي“، وذلك عقب وابـــل من االنتقادات 
من متشـــددين داخل حزبها المحافظ قالوا إن 

االتفاق يتضمن تنازالت غير مقبولة.

ودافعت عن مشـــروع االتفاق أمام النواب 
قائلـــة إنـــه ســـيضمن نهايـــة للهجـــرة غيـــر 
المحدودة مـــن االتحاد األوروبي وسيســـمح 
التجاريـــة  سياســـاتها  بوضـــع  لبريطانيـــا 
الخاصة بها، مؤكدة أن بريطانيا ستنســـحب 
أيضا من السوق الموحدة واالتحاد الجمركي.

وأكدت أن االتفاق يتضمن خطة احتياطية 
لتجنب إقامة حدود فعليـــة في أيرلندا، لكنها 
أضافـــت أن ذلـــك ســـيكون ”سياســـة ضمان“ 
مؤقتـــة فـــي حال عـــدم االتفـــاق علـــى عالقة 

مستقبلية بنهاية ديسمبر 2020،
ويتعيـــن أن يصادق البرلمانان البريطاني 
واألوروبـــي على مشـــروع االتفـــاق قبل موعد 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي المرتقب 
فـــي 29 مـــارس 2019، لكـــن جيرمـــي كوربن، 
زعيم حـــزب العمال المعارض، الذي يســـعى 
النتخابـــات مبكرة، قـــال إن االتفـــاق ”ينتهك 
، مضيفا أن  الخطوط الحمر لرئيسة الوزراء“ 

المفاوضات مع بروكسل كانت ”مخزية“.

ويتخوف المحافظون من أنصار بريكست 
مـــن أن يلـــزم االتفـــاق بريطانيـــا باالنصياع 
لقوانين االتحاد األوروبي على مدى ســـنوات، 

وأن يمنعها فعليا من قطع العالقات.
وانتقد النائب المحافظ بيتر بون، المؤيد 
الكبير لبريكست، رئيســـة الوزراء قائال ”أنت 
ال تحترمين ما صوت عليه مؤيدو بريكســـت، 
واليـــوم ستخســـرين دعم العديد مـــن النواب 

المحافظين والماليين من الناخبين“.
وعّلق بوريس جونســـون وزير الخارجية 
السابق وأحد قادة معســـكر مؤيدي بريكست 
بالقول إن مشـــروع االتفاق هـــذا ”غير مقبول 

إطالقا من كل من يؤمن بالديمقراطية“.
وقال جونســـون لهيئة اإلذاعة البريطانية 
”مـــع هـــذا االتفـــاق ســـنبقى ضمـــن االتحاد 
الســـوق  فـــي  فعليـــا  وســـنبقى  الجمركـــي، 
الموحدة“، مضيفا ”آمل أن تقوم الحكومة بما 

يجب فعله ورفض االتفاق“.
وانضم إليه النائب المحافظ جاكوب ريس 
مـــوغ الذي قال إن مشـــروع االتفـــاق ”خيانة“ 
للتعهـــدات التـــي قطعتها تيريـــزا ماي حول 
بريكســـت وحول االبقاء علـــى معاملة مماثلة 

بين أيرلندا الشمالية وبقية البالد.
وأضـــاف ريس موغ ”من الصعب جدا فهم 
األســـباب التي يجب من خاللها إدارة أيرلندا 

الشمالية من دبلن”.
واعتبر نايجـــل دودز النائـــب عن الحزب 
الوحـــدوي األيرلنـــدي أّن مشـــروع االتفـــاق 
ســـيترك أيرلندا الشـــمالية ”خاضعـــة لقواعد 
وقوانيـــن يتم إعدادها في بروكســـل“، محذرا 

من أّن ذلك ”خط أحمر أساسي“.
وعبرت رئيسة حكومة اســـكتلندا، نيكوال 
ســـتورجن، المؤيدة لالستقالل عن معارضتها 
لمشروع االتفاق، قائلة ”إن ذلك سيكون مدمرا 
لالستثمار والوظائف في اسكتلندا“، مضيفة 

”سيكون أسوأ عالم ممكن“.
وينص مشـــروع االتفاق على إقامة ”شبكة 
مـــن شـــأنها أن تمنـــع العـــودة إلى  أمنيـــة“ 
حدود مادّية بيـــن مقاطعة أيرلندا الشـــمالية 
البريطانيـــة وجمهوريـــة أيرلنـــدا العضو في 

االتحاد األوروبي.

وسيكون هناك نوع من الترتيب الجمركي 
لكامل المملكة المتحدة مع إجراءات أكثر عمقا 
أليرلندا الشـــمالية لجهة الجمـــارك واللوائح، 
وهو ما يعارضه الحزب الوحدوي األيرلندي، 
الحليف الـــذي ال يمكن لماي االســـتغناء عنه 

لضمان أغلبية في البرلمان.
وبعـــد خروج المملكة المتحدة من االتحاد 
األوروبي، ستصبح الـ500 كلم التي تفصل بين 
مقاطعة أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، 

الحدود البرية الوحيدة بينهما. 
وبمـــا أن لندن قررت الخروج من الســـوق 
الموحدة واالتحـــاد الجمركي اللذين يضمنان 
حريـــة التنقـــل وتوحيـــد المعايير والرســـوم 
الجمركية، فإن ذلك يتطلب وضع آليات مراقبة 

على الحدود. 

الديمقراطـــي  الوحـــدوي  الحـــزب  وقـــال 
األيرلندي الشمالي، والذي يؤيد حكومة األقلية 
التي تقودهـــا ماي في البرلمـــان، إنه يعارض 

مشروع االتفاق.
وقالـــت زعيمة الحزب أرلين فوســـتر عقب 
اإلعالن عـــن التقدم الكبير فـــي المحادثات مع 
االتحاد األوروبي “إنها أيام مصيرية، وســـوف 
تكـــون للقرارات التـــي يتم اتخاذهـــا تداعيات 

مستمرة لوقت طويل“. 
ووفقا لهيئـــة اإلذاعة األيرلندية، فإن الجزء 
األكثـــر إثارة للجـــدل في مشـــروع االتفاق هو 
وجـــود اتفاق بديـــل، كضمانة أخيـــرة لحدود 
أيرلنديـــة مفتوحة إذا لم يكن باإلمكان التوصل 
إلـــى ترتيـــب دائم فـــي نهايـــة فتـــرة المرحلة 
االنتقالية المخطط لها ومدتها 21 شـــهرا، بعد 

مغادرة بريطانيا لالتحاد األوروبي في مارس. 
وقالـــت مصـــادر أوروبية في بروكســـل لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إنه إذا حصلت ماي على 
دعـــم حكومتها فـــإن اجتماع ســـفراء االتحاد 
األوروبي المتزامـــن يمكن أن يليه اجتماع ثان 
الجمعة، واجتماع تحضيري لقمة يعقده وزراء 

االتحاد األوروبي االثنين.
والفشـــل قـــد يرجـــئ التســـوية النهائيـــة 
إلـــى حين قمة رســـمية في بروكســـل منتصف 
ديســـمبر، ما يترك وقتا قصيـــرا لماي لضمان 
المصادقة على االتفاق والتشـــريعات المرافقة 

في البرلمان.
وحذر زعيم حزب المحافظين السابق وليام 
هيغ مؤيدي بريكست من أنهم يمكن أن ينسفوا 

العملية برمتها في حال لم يدعموا خطة ماي.

تيريزا ماي متمسكة بمشروع اتفاق بريكست رغم االنتقادات
[ محافظون يعارضون مشروع االتفاق ويهددون بنسفه  [ ارتياح في بروكسل للتوصل إلى توافق مع لندن

رغم إعالنها التوصل إلى مشــــــروع اتفاق نهائي بشأن بريكســــــت مع بروكسل، مازالت 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تكافح من أجل حشد نوابها احملافظني وراء خطتها 
ــــــل، بعد إعالن عدد من  والتي ســــــتعرض للتصويت في البرملان البريطاني ديســــــمبر املقب
املشــــــرعني احملافظني املؤيدين لبريكست معارضتهم ملشروع االتفاق وتهديدهم بإسقاطه، 

ما قد ينسف جهودها املضنية ويعيد عقارب الساعة إلى الوراء.

جاكوب ريس موغ:

مشروع االتفاق خيانة 

للتعهدات التي قطعتها 

تيريزا ماي بشأن بريكست

الملف مازال معقدا

التشيك ترفض ميثاق 

األمم املتحدة للهجرة
} بــراغ – انضمت جمهورية التشيك األربعاء 
إلـــى عدد متزايـــد من دول االتحـــاد األوروبي 
المعارضة التفاق األمـــم المتحدة الذي يهدف 
إلى تنظيم معاملة المهاجرين في جميع أنحاء 

العالم.
وفـــي يوليـــو أقـــر جميـــع أعضـــاء األمم 
المتحـــدة ومجموعهـــم 193 دولة، باســـتثناء 
الواليـــات المتحـــدة التي رفضـــت االنضمام 
إليه العـــام الماضي، االتفاق العالمي من أجل 

الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة.
واالتفاق معنـــي بأكبر تدفـــق للمهاجرين 
علـــى أوروبـــا منذ الحـــرب العالميـــة الثانية 
خاصـــة الفاريـــن مـــن الصراعـــات والفقر في 

الشرق األوسط وأفريقيا.
وقـــال مصدر حكومـــي لرويترز إن حكومة 
التشيك صوتت في وقت مبكر األربعاء لصالح 
عدم التوقيع على االتفاق تماشيا مع مؤشرات 

ظهرت في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقـــال ريكارد برابتس نائب رئيس الوزراء 
في مؤتمر صحافي ”تفضل جمهورية التشيك 
مبـــدأ الفصـــل بين الهجـــرة الشـــرعية وغير 
الشـــرعية“. وأضـــاف برابتـــس ”هـــذا هو ما 
تهدف إليه مقترحات جمهورية التشيك ودول 
أوروبيـــة أخرى، النص النهائي ال يعكس هذه 

المقترحات“.
وانسحبت حكومة بلغاريا االئتالفية، التي 
المناهض  تضم حزب ”الوطنيون المتحدون“ 
للهجرة، مـــن االتفاق ومن المقـــرر أن يصوت 
برلمانها علـــى األمر، فيما قالـــت بولندا إنها 

ستحذو حذوها.
ويتنـــاول االتفاق، وهو غير ملـــزم، كيفية 
حماية المهاجرين وكيفيـــة دمجهم في الدول 

الجديدة وكيفية إعادتهم إلى بالدهم.
ووصفـــت لويز أربور ممثلة األمم المتحدة 
الخاصـــة للهجـــرة الدوليـــة التحـــركات لنبذ 
االتفـــاق بأنها أمر مؤســـف وخطأ، مضيفة أن 
االتفـــاق يهدف ببســـاطة إلى تحســـين إدارة 

تحركات المهاجرين عبر الحدود.
وأعلنت الحكومة النمساوية اليمينية أنها 
ســـتحذو حذو الواليات المتحدة بالخروج من 
اتفاق األمم المتحدة بشـــأن المهاجرين وسط 
مخـــاوف من أنه قد يطمس الخط الفاصل بين 

الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية. قبول المهاجرين قسرا

} الغــوس (نيجرييــا) - أصـــدرت محافظـــة 
الغـــوس فـــي نيجيريا األربعاء، قرارا يســـمح 
للطالبات بارتداء الحجاب في المدارس، كجزء 
من الزي المدرسي، بعدما أصبح الحجاب في 
المـــدارس قضيـــة شـــائكة في العالقـــات بين 

مسلمي ومسيحيّي البالد.
وقالت الوالية في تعميم حكومي إنه يتعين 
علـــى إدارات المدارس والمعلمين ”الســـماح 
للطالبات المســـلمات بارتداء الحجاب طالما 
يتطابق مع معاييـــر أن يكون قصيرا، وأنيقا، 

ويتماثل مع ألوان الزي المدرسي“.
ونـــص التعميم الحكومي على ”عدم جواز 
التمييـــز بيـــن أي مـــن الطالب على أســـاس 

الدين“، حيـــث أيدت محكمة االســـتئناف عام 
2016 الحق الدستوري للفتيات المسلمات في 

ارتداء الحجاب في المدارس.
وقضت محكمة نيجيرية، بأحقية الفتيات 
في ارتداء الحجاب في المدارس، ليبطل بذلك 
حكـــم حظر الحجـــاب في المدارس الرســـمية 

الذي أصدرته الحكومة في 2013.
ونقلـــت أسوشـــيتد بـــرس عـــن إســـحاق 
أكينتـــوال، مدير إحدى المنظمـــات الحقوقية، 
قولـــه إن حكم محكمة االســـتئناف النيجيرية 
”أعـــاد األمل فـــي الهيئة القضائيـــة كآخر أمل 
للمواطن العادي“. ونحو نصف سكان نيجيريا 
من المســـلمين، ويعيـــش أغلبهم فـــي مناطق 

الشمال، فيما يعيش المسيحيون في الجنوب.
وكانت المحكمة العليا بالغوس قد صادقت 
فـــي أكتوبر 2014 على حظر ارتداء الحجاب في 
مـــدارس الدولة بالعاصمة الســـابقة، ووصفت 
منـــع اإلدارات المحليـــة ارتـــداء الحجـــاب في 

المدارس بالتصرف الصحيح.
ورغم أن القرار تسبب في ردود فعل غاضبة 
لـــدى المســـلمين في الغـــوس، إال أن القاضية، 
مودبـــوي أونيابو، بررت حكمهـــا الصادر بأن 
”نيجيريـــا دولة علمانية، والســـماح بالحجاب 
فـــي المـــدارس الحكومية في الغـــوس، يعتبر 
بمثابـــة تفضيل ألحد األديان علـــى غيره ما قد 

يؤدي إلى توترات اجتماعية“.

وأشـــاد ســـاهيد أشـــافا، رئيـــس جمعية 
الطـــالب المســـلمين في نيجيريا بما أســـماه 
”التطور“ فـــي قضية ارتداء الطالبات للحجاب 

في المدارس.
وقال أشـــافا ”نحن ســـعداء بهـــذا التطور 
بســـبب الطريقـــة واألســـلوب المحـــرج الذي 
كانـــت تتعرض له الطالبـــات فيتم مضايقتهن 
ومعاقبتهـــن وحرمانهـــن مـــن الدخـــول إلـــى 

الفصول الدراسية وهن يرتدين الحجاب“.
وأضاف ”ُنشيد بهذه اللفتة وحزم حكومة 
الغوس فـــي ضمان تجنب أي نـــزاع يمكن أن 
يجد طريقـــا له فـــي الوالية، ويهـــدد األجواء 

السلمية التي تتمتع بها الغوس“.

نقص اليد العاملة يرغم اليابان على فتح أبوابها لألجانب

نيجيريا تسمح بارتداء الحجاب في مدارس الغوس



} يختزل احتفال حركة حماس باستقالة 
وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
األربعاء، الكثير من املسافات السياسية، 

ويعبر عن طبيعة التدهور الذي وصلت إليه 
األوضاع الفلسطينية، ألن السبب الرئيسي 

لالستقالة أصال يكمن في املزايدة حول أي من 
القيادات اإلسرائيلية أكثر تطرفا.

لم يكن رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو من 
احلمائم في أي وقت، واحلروب التي شنتها 

قوات االحتالل على قطاع غزة في األعوام 
املاضية كانت كلها في عهده، ورأى أن أضرار 

استمرار القصف أكثر من مكاسبه كرئيس 
حكومة يعاني من مشاكل داخلية كثيرة، 

ولديه طموحات إقليمية كبيرة، في االستفادة 
من حلظة الضعف العربية احلالية.

أرادت حماس وجبهتها القطرية والتركية 
واإليرانية البحث عن نصر معنوي قريب، 

فوجدت في استقالة ليبرمان وسيلة للمزايدة 
وتصويرها كأنها نصر مؤزر، بينما من املمكن 

أن يعود الوزير املستقيل إلى منصبه، أو 
يستحوذ على حقيبة أخرى، فقط كان وزيرا 

للخارجية من قبل، أو يظهر كمعارض شرس 
يطرب خلطابه كثيرون.

كما أن تركه حقيبة الدفاع ال يعني أن 
أحدا أقل تطرفا سيحل مكانه، أو شبح احلرب 

على غزة تالشى متاما، ألن ما يجري عملية 
تباديل وتوافيق يقوم بها املسؤولون في 

إسرائيل ألهداف سياسية وعسكرية، تدور 
حول أيهم يستطيع حصد املكاسب، أو تقليل 

اخلسائر السياسية.
يكشف إصرار قيادات حماس على تسويق 

االستقالة على أنها نصر عسكري، حجم 
البؤس الفكري الذي وصلت إليه، والتغطية 

على الضحايا املدنيني الذين ذهبوا سدى 
نتيجة تصورات ضيقة وأحالم زائفة، فكل 

مؤشرات احلرب كانت تلوح في األفق، 
األيام املاضية، ومع ذلك صممت حماس 

على االجنرار خلفها، ما وجدت فيه القيادة 
اإلسرائيلية مصلحة داخلية بامتياز.

أصبح السعي إلى احلرب مطلبا لدى 
البعض، بزعم أنها ستخرجهم من ورطاتهم 
السياسية، على اعتقاد أن ضجيجها ُينسي 

املواطنني األزمات االقتصادية املتراكمة 
في القطاع، ويجعل الناس في إسرائيل 
يتجاهلون اتهامات الفساد التي تالحق 

نتنياهو.
قد يكون التلويح بها مالذا مؤقتا هنا 
وهناك، لكن حتولها لدى حكومة إسرائيل 
وحماس إلى هدف في حد ذاته أكد حجم 

التغير في املعطيات، ما أدى إلى الوصول إلى 
مربع التصعيد، الذي جرى كبحه بصعوبة، 
مساء الثالثاء، ألن استمراره لفترة طويلة 

يفضي لنتائج سلبية على اجلانبني.
لم تعد فكرة احلرب احملدودة أو 

املناوشات املتقطعة من السهولة السيطرة 
عليها في غزة، فوسط التجاذبات داخل حركة 

حماس، وبينها وبعض أجنحة املقاومة، قد 
ينفلت زمام األمور، وتتجاوز اللعبة القواعد 
املنضبطة املرسومة، ألن أي حرب في القطاع 

قد تتجاوز حدوده اجلغرافية، أو تخلف 
وراءها روافد إقليمية، لن تستطيع القوى 

الدولية املؤثرة السماح بها.
يأتي أيضا احتفال حماس باستقالة 

ليبرمان، ضمن مغازلة الشعب الفلسطيني 
في سياق اخلالف العميق مع حركة فتح، 
والتأكيد أنها ”جبهة سياسة ومقاومة“، 
فعندما حتاورت مع إسرائيل، من خالل 

الوسيط املصري واألممي، للتفاهم حول 
تهدئة قصيرة أو طويلة، فهذا لن يقود إلى 

التخلي عن سالح املقاومة، الذي وضعته 

السلطة الفلسطينية بني مطالبها للمصالح 
الوطنية.

عندما تصور حماس األمر على أنه 
كسر ألنف ليبرمان، فهذا معناه إدانة لفتح 
والسلطة وإسقاط ضمني ملطلب نزع سالح 

املقاومة، فالصواريخ والطائرات احلارقة 
التي تطلق من غزة هي الوحيدة القادرة 

على إجبار إسرائيل للرضوخ، رمبا يكون 
في اجلانب وجاهة نظرية في أهمية السالح 
للمواجهة، لكن أي صواريخ وطائرات ورقية 

تواجه اآللة اإلسرائيلية؟
تدرك حماس والعالم أن توازنات 

القوى غير موجودة على األرض، 
وفكرة الضغط عبر اآللة العسكرية 
محفوفة اآلن مبخاطر كبيرة، ألنها 

ميكن أن تفضي إلى إنهاء قوة 
حماس املسلحة، التي راكمتها 

على مدار السنوات املاضية.
باتت قيادات احلركة 

على اقتناع بأن املناوشات 
احملسوبة السبيل الوحيد 

لالحتفاظ بصيغة ”ال 
سالم وال حرب“، وهي 

أيضا متثل مطلبا 
إسرائيليا، فليست 

هناك حاجة أو مصلحة 
عاجلة للسالم، أو نزع 

سالح حماس، ألن 
املقاومة املدخل الذي 
تستخدمه كل حكومة 
في إسرائيل لتقليص 
نفوذ احلركة وزيادة 

حدة االنقسام، 
ومبرر يتم استغالله 

لتغيير توجهات 
الرأي العام في الداخل 
اإلسرائيلي، لذلك حقق 

التصعيد احملدود هدفه لكل من نتنياهو 
وليبرمان وحماس.

وجد نتنياهو في غزة جبهة سهلة لينسى 
الرأي العام اتهاماته املتتالية بالفساد، ولم 
يعد كثيرون يتذكرون اجلرائم املالية التي 
ارتكبها، وأضحى حديث احلرب والهدوء 
واالنتخابات وشكل احلكومة طاغيا، وهل 

وقف القصف مفيد أم ضار؟ هكذا حتول هذا 
النوع من النقاشات إلى محور رئيسي في 

إسرائيل؟
جنح ليبرمان في تسليط األضواء 
عليه كمتشدد كبير، وسوف تؤدي 

عملية استقالته املعلنة بطريقة 
مسرحية إلى كسب املزيد من املؤيدين 
في االنتخابات املقبلة، ويعد نتنياهو 

(بكل جرائمه) إلى جواره من احلمائم، 
فال يزال أفيغدور يحلم 
بتولي مقعد رئيس 

احلكومة، مستفيدا 
من االجتاه الشعبوي 

الكاسح في دول 
كثيرة.

بالطبع إسرائيل 
مهيأة ملزيد من 
الصعود لهذا 

التيار، ما يضرب كل 
التوجهات الرامية 
للتسوية السياسية 
في مقتل، وقتها قد 

يترحم الفلسطينيون 
على صفقة القرن 

املجهولة، والتي ال متثل 
تسريباتها احلد األدنى 

لطموحاتهم.
تؤدي القراءة املبتسرة 

لبعض التطورات إلى 
خلل جسيم، وعندما تفخر 

حماس كثيرا باستقالة ليبرمان، وترى فيها 
نصرا فهذا معناه أن تعاملها مع القضية 

الفلسطينية محكوم بنظرة ضيقة، ألن 
السكرة ستذهب اليوم أو غدا وتأتي الفكرة، 

وكيف تتعامل احلركة مع ملفات االنقسام 
واملصاحلة وتوابعهما، والتهدئة.

إذا كانت املصاحلة ُهلكت بحثا ومعروف 
مصيرها الغامض بني القوى الفلسطينية، 

فإن التهدئة سيكون لها شأن آخر، ألن التقدم 
الذي أحرزته حماس في الربط بينها وفك 
احلصار سوف يواجه بكوابح إسرائيلية 

عارمة، وظهرت بعض مؤشراته في خطاب 
ليبرمان، الذي رفض فيه دخول األموال 

القطرية، واعتبرها موجهة إلى ”إرهابيني“.
ارتاحت حماس لالستقالة، وحاولت 

توظيفها سياسيا، لكنها قد جتني احلصرم 
من ورائها، ألن ليبرمان خلط أوراق احلكومة 

اإلسرائيلية على مستوى التهدئة وفك 
احلصار، ولن يستطيع نتنياهو الدخول في 
حوارات، مباشرة أو غير مباشرة، بشأن أي 

منهما، وقد تضطر حماس إلى القبول مبا 
رفضته سابقا من السلطة الفلسطينية حيال 

ملف املصاحلة الوطنية.
لدى احلركة اإلسالمية تكتيكا مفهوما في 
مسيرتها، يقوم على رفض االنصياع لنتائج 
حوارات وقف االنقسام عندما متتلك أوراقا 

مؤثرة، والعكس صحيح، ومع أنها تعتقد في 
حصد أرباح جيدة من التصعيد على غزة، 

غير أن تداعياته ميكن أن جتبرها على دفع 
ثمن باهظ.

ومن أهم مالمحه تليني توجهاتها نحو 
السلطة الفلسطينية، التي تعاني من أمراض 

جسيمة، وتكاد تسقط تلقائيا في حجر 
حماس أو حلفائها قريبا، واآلن قد تعود 

احلركة إلى املربع األول، ألن مردودات الغبطة 
باستقالة ليبرمان لن تستمر، واختصار 

االنتصار فيها أمر فلسطيني قصير النظر.

} بريوت - اجتهت األنظار في لبنان، األربعاء، 
نحـــو الصـــرح البطريركـــي في بكركـــي حيث 
مت اللقـــاء، برعاية البطريرك املاروني بشـــارة 
الراعـــي، بني رئيـــس حزب القـــوات اللبنانية، 
ســـمير جعجـــع، ورئيس تيار املردة، ســـليمان 
فرجنيـــة. واعتبر املراقبـــون أن احلدث يطوي 
صفحـــة مؤملة مـــن تاريخ املســـيحيني احلديث 
وينهـــي حقبـــة مـــن القطيعـــة بـــني الزعيمني 

الشماليني.
وتعود أســـباب القطيعة إلـــى فترة احلرب 
األهليـــة اللبنانيـــة حني قامت قـــوات من حزب 
الكتائب املسيحي يقودها جعجع مبهاجمة مقر 
آل فرجنيـــة في مدينة إهدن في 13 يونيو 1978. 
وأدت العمليـــة إلى ما عرف مبجزرة إهدن التي 
طالت عائلة ســـليمان فرجنية فتسبب الهجوم 
في مقتـــل والـــد فرجنيـــة ووالدته وشـــقيقته 
البالغة من العمر ســـنتني ونصف السنة وأكثر 

من ثالثني من أنصاره.

وعلـــى الرغم من أن لغطـــا ثار حول ظروف 
الواقعـــة، ال ســـيما جلهـــة نفي جعجـــع، الذي 
أصيب وفقد وعيه في تلك املعركة، أي مسؤوليه 
مباشـــرة له أو حتى أي قرارا سياســـي مسبق 
بارتـــكاب األمـــر، إال أن احلدث عّمـــق جروحا 
داخل مســـيحيي الشـــمال بني إهدن وبشـــري 
(مسقط رأس جعجع)، وبقي هذا اجلرح حائال 
دون أي تطبيع في العالقات بني املنطقتني على 

املستويني الرسمي والشعبي.

مسيرة المصالحة

بــــدأت مســــيرة املصاحلــــة بني ســــليمان 
فرجنّيــــة وســــمير جعجع منذ ســــنوات. ُكّلف 
الوزيــــر الســــابق يوســــف ســــعادة مــــن قبل 
فرجنّيــــة وطوني الشــــدياق من قبــــل جعجع 

بامللــــف. حصلــــت لقــــاءات عّدة بــــني الرجلني 
وتطّورت العالقة، قبل أن تتدهور مع ترشــــيح 
الرئيس ســــعد احلريري لفرجنّية إلى رئاسة 
اجلمهورّيــــة. تعّطلــــت حينهــــا املصاحلة بني 
معراب (مقر جعجع) وبنشعي (مقر فرجنية)، 
لتتســــارع أكثــــر املصاحلة بــــني الرابية (مقر 

عون) ومعراب.
إال أّن أبرز محطة في العالقة بني الرجلني، 
قبل املصاحلة األربعاء، تبقى مصافحتهما في 
بكركي على هامش القّمــــة املارونّية التي دعا 
إليهــــا البطريرك املاروني مار بشــــارة بطرس 

الراعي في 19 مايو 2011.
وتأتــــي املصاحلة بني جعجــــع وفرجنية، 
بعد ثالث ســــنوات على املصاحلة املســــيحية 
األخــــرى التي جرت بني التيــــار الوطني احلر 
والقــــوات اللبنانيــــة، بني جعجــــع واجلنرال 
ميشــــال عــــون، عــــام 2015. ورغــــم أن هــــذه 
املصاحلة مت جتســــيدها داخــــل وثيقة أطلق 
عليها يومها اســــم ”ورقة النوايا“، إال أن تلك 
املصاحلة تعرضت لتجربة قاسية أثناء وبعد 
االنتخابات النيابية األخيرة، ولتجارب أقسى 
أثناء مداوالت تشــــكيل احلكومــــة التي لم تر 

النور حتى اآلن.
وآثــــر فريقا القوات واملــــردة التوصل إلى 
مصاحلة سياســــية بعــــد مفاوضــــات طويلة 
دون تتويــــج ذلك بأي اتفاق سياســــي. وأدرج 
التي قدمت بصفتها  الفريقان ”وثيقة بكركي“ 
بيــــان املصاحلــــة في إطار متسلســــل بدأ منذ 
إبرام اتفــــاق الطائف مرورا مبصاحلة اجلبل 
واملصاحلة بني القوات والتيار الوطني احلر. 
ويقــــول مقربون مــــن الطرفــــني، أن هدف 
املصاحلــــة ليس التأســــيس لتفاهمات جديدة 
داخل املشهد السياسي املسيحي، بل ترسيخ 
ثقافة الســــالم واحلوار السياسي على قاعدة 

احترام االختالف.
وينتمي ســــليمان فرجنية إلى تيار 8 آذار 
ويعتبر نفســــه حليفــــا حلزب اللــــه وصديقا 
شخصيا للرئيس الســــوري بشار األسد. ولم 
يخف فرجنيــــة يوما خياراته السياســــية في 
دعم نظام دمشــــق والتحالف مــــع ”املقاومة“. 
وكان فرجنيــــة وزيرا للداخلية حني مت اغتيال 
رئيس الوزراء الســــابق رفيــــق احلريري عام 
2005. باملقابل ينتمي سمير جعجع إلى مدرسة 
فكريــــة مختلفة داخــــل املارونية السياســــية 
متأثــــرة باليمــــني الــــذي كان حــــزب الكتائب 
الذي انتمى إليه مــــن أكبر أحزابه.  وتنطوي 

املصاحلة بني الطرفني على حســــابات ستؤثر 
على اخلارطة السياســــية اللبنانية. فالرجالن 

مرشحان سابقان لرئاسة اجلمهورية. 

تداعيات التقارب

سبق جلعجع أن طرح اسمه مرشحا للموقع 
عن حتالف 14 آذار، وسبق لفرجنية أن حاز على 
دعم زعيم تيار املســـتقبل سعد احلريري لتبوء 
هذا املوقع. ويتحدث املراقبون عن أن مســـارعة 
جعجع إلى املصاحلة مع عون ودعمه لرئاســـة 
اجلمهورية، كان الهدف منها قطع الطريق على 
خصمه الشمالي سليمان فرجنية للوصول إلى 
قصـــر بعبدا. وعلى هذا يعتبر احملللون أنه من 
املبكـــر احلديث عن الكيفية التي ســـتذهب بها 

األمور في االنتخابات الرئاسية في عام 2022.
وتعتبـــر مراجـــع سياســـية مســـيحية أن 
املصاحلـــة بني جعجع وعون، قد تشـــكل عائقا 
مهما أمـــام فرص رئيس التيـــار الوطني احلّر 
جبران باســـيل في الوصول إلـــى قصر بعبدا. 
وتعتقد العديد من االوســـاط املراقبة أن باسيل 
هو املرشـــح الطبيعي للتيار الوطني احلر بعد 

انتهاء والية الرئيس احلالي.
وفي سياق العالقة بني التيار الوطني احلر 
واملردة قال فرجنية، األربعاء، ”لســـنا مختلفني 
مـــع التيار الوطنـــي احلر وعندما يســـتدعينا 
الرئيس عون نحن جاهزون“. وردًا على ســـؤال 

”هل أصبح الوصول إلى الرئاســـة أســـهل بعد 
املصاحلـــة“، قال فرجنية: ”بعد 4 ســـنوات الله 

بيعرف شو بّدو يصير“.
ويجتمـــع جعجع وفرجنية علـــى معارضة 
باســـيل. وأن حزب القـــوات اللبنانيـــة انتهج 
خطابا ال يؤدي إلـــى قطيعة مع التيار الوطني 
احلر ويســـقط املصاحلـــة وورقـــة النوايا، إال 
أن مصـــادر القوات حّملت باســـيل مســـؤولية 
التدهور في عالقات الطرفني، وأكدت متســـكها 
بالتحالـــف مـــع الرئيس عون ومتعهـــدة دائما 

بدعم عهده.
ورغم أن احلريري تخلـــى عن دعم فرجنية 
لصالح دعم عون للرئاســـة، إال أن فرجنية تفهم 
األمر، وأعلن قبل أسابيع في مقابلة تلفزيونية، 
أن حـــزب اللـــه وحده هـــو من انتـــزع منه هذا 
املنصب لصالح عون، مؤكدا متسكه بالتحالف 

مع حزب الله بصفته ”املقاومة“.
املسيحية-املســـيحية  املصاحلـــة  وتأتـــي 
متواكبة مع أزمة تشـــكيل احلكومة التي أخذت 
طابعـــا أكثر حّدة منـــذ التصريحـــات العنيفة 
املهـــددة التـــي أدلى بهـــا األمني العـــام حلزب 
الله حســـن نصرالله الســـبت، والرد الذي قام 
بـــه رئيس احلكومة املكلف ســـعد احلريري في 
مؤمتـــره الصحافي، الثالثاء. وفيما لن تتداعى 
هـــذه املصاحلة مباشـــرة على مســـار تشـــكيل 
احلكومـــة، إال أن موقف الطرفني من حزب الله، 
الذي اتهمـــه احلريري باملســـؤولية عن عرقلة 

التشـــكيل، قد يؤثر على طبيعة املصاحلة. وفي 
التعليـــق علـــى مصاحلة جعجـــع فرجنية قال 
احلريري ”املصاحلة بني القوات واملردة صفحة 
بيضـــاء تطـــوي صفحات مـــن األلـــم والعداء 
والقلق. نبارك لســـليمان بك فرجنية وللدكتور 
ســـمير جعجع هـــذا احلدث الكبيـــر الذي تكلل 

برعاية البطريرك الراعي“.
ورأى سياســـيون أن أي مصاحلـــة داخـــل 
املشـــهد املســـيحي السياسي تشـــكل قلقا لدى 
حـــزب الله في املســـتقبل. ويضيـــف هؤالء أن 
املوقـــف من قضية متثيل ســـّنة 8 آذار (أحدهم 
عضو فـــي التكتل البرملانـــي لفرجنية) قد أدت 
إلى تباين في النظـــرة إلى األمر بني حزب الله 

والرئيس عون.
ويعتبـــر هؤالء أن هـــذا التبايـــن قد يكون 
شـــكليا مؤقتا، إال أنه قد يؤسس لبداية تشقق 
بني منطـــق امليليشـــيا ومنطـــق الدولـــة التي 
يرأسها عون ويدافع عن منطقها تياره برئاسة 
باسيل. ويضيفون أن حظوظ فرجنية في تبوء 
منصب الرئاســـة ســـيتطلب منه االتســـاق مع 
املزاج الداخلي العـــام املختلف عن مزاج حزب 
الله، كما االتســـاق مع مصالح لبنان اإلقليمية 
والدوليـــة التي قد جتعله يعيد قـــراءه العالقة 
مع حزب الله. ويخلص هؤالء إلى أن توســـيع 
القاعدة السياســـية املســـيحية قد تشّكل رافعة 
مســـيحية جديدة أكثر توحدا تضعف من قدرة 
حزب الله على التسرب من شقوق انقساماتها.

في 
العمق

[ تقارب قد يعيد تشكيل الخارطة السياسية اللبنانية  [ تصالح المسيحيين يربك حزب الله على المدى الطويل
بعــــــد قطيعة دامت قرابة أربعة عقود بالتمام والكمال بســــــبب احلرب األهلية اللبنانية عام 
1978، مّثل لقاء ســــــمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية برئيس تيار املردة ســــــليمان 
فرجنية حدثا تاريخيا جاء مرفوقا بعدة أســــــئلة في املشــــــهد السياســــــي اللبناني بشــــــأن 
ــــــة أن ينهي هذا اللقــــــاء الفريد القطيعة بني الطرفني ويطوي صفحة تاريخية موجعة  إمكاني
من تاريخ مســــــيحيي لبنان في وقت يعرف فيه البلد أزمة سياســــــية خانقة بعدم التوصل 

إلى تشكيل احلكومة.

{حـــزب الكتائـــب اللبنانية يأمل أن تكـــون المصالحة بين القوات اللبنانيـــة وتيار المردة خطوة 
إضافية لبناء المصالحة الوطنية على قاعدة الديمقراطية الصحيحة}.

سامي اجلميل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

{فـــي أوقات الطـــوارئ وعند اتخاذ القرارات الحاســـمة لألمن، ال يمكن للجمهـــور أن يكون دائما 
مطلعا على االعتبارات التي يجب إخفاؤها عن العدو}.

بنيامني نتنياهو
رئيس الوزراء اإلسرائيلي

هل تطوي مصالحة جعجع وفرنجية صفحة مؤلمة في تاريخ مسيحيي لبنان

مصالحة فريدة قد تقلب المعادلة

املصالحة بني جعجع وفرنجية مبنية 
على حسابات ستؤثر على الخارطة 

السياسية اللبنانية الداخلية، فالرجالن 
مرشحان سابقان لرئاسة الجمهورية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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} واشــنطن - عبـــر عضوان بـــارزان مبجلس 
الشـــيوخ األميركي عن قلقهما الثالثاء بشـــأن 
العواقـــب العســـكرية والسياســـية إذا ظفرت 
الصـــني بالســـيطرة علـــى مرفـــأ للحاويـــات 
بجيبوتي، وقاال إنهما يخشـــيان أن يعزز ذلك 

نفوذ بكني في شرق أفريقيا.
وزيـــري  إلـــى  بهـــا  بعثـــا  رســـالة  وفـــي 
اخلارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس، 
قـــال العضـــوان اجلمهـــوري ماركـــو روبيـــو 
والدميقراطـــي كريـــس كونز إنهمـــا منزعجان 
مـــن إنهـــاء جيبوتـــي عقدا مـــع موانـــئ دبي 
العامليـــة ومقرها اإلمارات، إلدارة مرفأ دوراليه 
للحاويـــات فـــي فبرايـــر وتأميمهـــا املرفأ في 

سبتمبر.
وتنظر واشـــنطن إلـــى النفـــوذ اإلماراتي 
بجيبوتـــي باعتباره قوة اســـتقرار وحفظ أمن 
للمنطقـــة من املخاطر األمنيـــة، لكن إنهاء عقد 
مجموعة موانئ دبي دفع إلى تكهنات بأنها قد 
تقع في أيدي الصني، وسبق أن حذر مشرعون 
أميركيون أن جيبوتي تســـتعد لتســـليم مرفأ 

للحاويات إلى الصني“كهدية“.
وتديـــر موانئ دبي العاملية محطة حاويات 
دوراليـــه منذ العام 2006، لكـــن جيبوتي أنهت 
في فبراير املاضي بشـــكل مفاجـــئ عقد امتياز 
املجموعـــة اإلماراتيـــة وقالـــت إنـــه ”انتهـــاك 

لسيادتها الوطنية“..
وكانـــت محكمـــة لندن للتحكيـــم الدولي قد 
أصـــدرت حكمـــا في ســـبتمبر يقضـــي بـ“عدم 
قانونية وعدم شـــرعية استيالء“ جيبوتي على 
احملطة من املجموعة اإلماراتية العمالقة. وقالت 
احملكمة إن ”القانون واملراسيم، التي أصدرتها 
احلكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير 

ذات جدوى من الناحية القانونية“.

ووجــــه احلكم ضربــــة ملشــــاريع جيبوتي 
الطموحة لتطوير املوانئ بالتعاون مع الصني 
في وقت تتصاعد فيه املنافســــة على الساحل 
الغربي للبحر األحمر خلدمة الدول احلبيسة 

مثل إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان.
ذكــــر عضــــوا الكونغــــرس األميركــــي أن 
التقاريــــر التي تتحــــدث عن احتمال إســــناد 
جيبوتي املثقلــــة بالديــــون الصينية عمليات 
املرفأ إلى شــــركة مملوكــــة للحكومة في بكني 
”أكثــــر إثــــارة للقلق“. والرســــالة هــــي أحدث 
مســــاعي أعضــــاء الكونغرس الذيــــن يريدون 
مواجهة نفوذ الصني املتنامي على الســــاحة 
العامليــــة والــــذي يرونــــه تهديــــدا للمصالــــح 

االقتصادية واألمنية األميركية.
ويركــــز الرئيس األميركــــي دونالد ترامب 
على التهديد االقتصــــادي الذي متثله الصني 
والذي جعل البلدان على شــــفا حرب جتارية، 
لكــــن كثيرا من أعضــــاء الكونغــــرس يريدون 
التأكد من أن اإلدارة تعتبر بكني أيضا تهديدا 

أمنيا.
وبعث روبيو وكونز بالرســــالة حينما عاد 
النــــواب إلى الكونغرس للمرة األولى منذ عدة 
أســــابيع بعد انتخابات التجديد النصفي في 

السادس من نوفمبر اجلاري.
وفي رده علــــى طلب للتعليق، قال متحدث 
باســــم وزارة الدفاع (البنتاغــــون) إن الوزارة 
ترحب باالســــتثمارات التي قــــد تفيد املنطقة 
لكنــــه أضاف أن ”الدول يجــــب أن تكون حذرة 
من تراكم الديون الضخمة“. ولم يصدر تعليق 

بعد عن وزارة اخلارجية.
وأصبحت جيبوتي، الدولة الصغيرة ذات 
املوقع االستراتيجي عند مدخل البحر األحمر، 
مقرا ألول قاعدة عســــكرية للصني في اخلارج 

العــــام املاضي. في حني تنفــــذ قاعدة أميركية 
علــــى بعد أميــــال فقط عمليات ضــــد تنظيمي 
الدولة اإلسالمية والقاعدة وجماعات متشددة 

أخرى.
التحــــركات  أن  إلــــى  مراقبــــون  ويشــــير 
العســــكرية الصينية في جيبوتي تأتي ضمن 
خطــــة كبرى لفرض ســــيطرتها علــــى ممرات 
التجــــارة العاملية وإحــــكام قبضتها على كافة 

املوانئ الهامة. 
ومنذ إعــــالن الرئيس الصيني شــــي جني 
بينــــغ عن مشــــروع للتجــــارة اخلارجية أطلق 
عليه استراتيجية ”طريق احلرير“، تستهدف 
الصــــني إعــــادة خطــــوط التجــــارة التاريخية 
القدمية البرية والبحرية التي تبدأ من الصني 
لتمر بوسط آسيا واجلزيرة العربية والساحل 

األفريقي لتنتهي بأوروبا.
أقر مجلس الشيوخ الشهر املاضي تشريعا 
يعــــدل الطريقــــة التــــي تقرض بهــــا احلكومة 
االحتاديــــة األمــــوال للتنميــــة اخلارجية، في 

حتول يستهدف إلى حد بعيد الرد على النفوذ 
الصيني. 

ويقول املسؤولون األميركيون إنهم قلقون 
بشأن ما يصفونها بدبلوماسية ”فخ الديون“ 
التــــي تنتهجها الصني والتــــي ينتهي املطاف 
بالدول خاللها إلى التخلي عن السيطرة على 
أصــــول كبرى مثــــل املوانئ أو الطــــرق عندما 
متــــول مشــــاريع للبنيــــة األساســــية بقروض 

صينية ال تستطيع سدادها.
البحريــــة  مشــــاة  فــــي  اجلنــــرال  وحــــذر 
األميركية تومــــاس والدهــــاوزر، أكبر ضابط 
جلســــة  فــــي  بأفريقيــــا،  أميركــــي  عســــكري 
بالكونغرس في وقت سابق هذا العام، من أن 
اجليش األميركي قد يواجــــه عواقب ”كبيرة“ 
إذا سيطرت الصني على امليناء في جيبوتي.

وقد تؤدي الســــيطرة الصينية على امليناء 
إلى فرض قيود على استخدامه، مما قد يؤدي 
إلــــى تغيير طرق اإلمــــداد للواليــــات املتحدة 
والتوقف عن إعــــادة التزود بالوقود البحري. 

واعترف والدهاوزر بأن الواليات املتحدة ”لن 
تتفــــوق أبدا علــــى الصينيني“ فــــي جيبوتي، 
مشــــيرا إلى أنه باإلضافة إلى مشاريع البنية 
التحتيــــة الرئيســــية، فقــــد بنت بكــــني أيضا 
مراكز التســــوق واملالعب. وافتتحت جيبوتي 
فــــي يوليــــو املاضــــي منطقة للتجــــارة احلرة 
شيدتها الصني في مشــــروع قيمته 3.5 مليار 
دوالر لتعميق الروابط مع العمالق اآلســــيوي 
ومساعدة البلد الواقع في القرن األفريقي على 

توليد املزيد من الوظائف.
وتقع منطقة التجارة اجلديدة، وهي بضعة 
موانــــئ ومنشــــآت جتارية تطورهــــا جيبوتي 
حاليــــا، على مســــاحة 48 كيلومترا مربعا وقد 

شيدتها شركة داليان بورت الصينية.
ووقعت اتفاقية بناء منطقة التجارة احلرة 
فــــي مــــارس 2016 في إطــــار مبــــادرة ”احلزام 
الصينية، وهي مســــعى لتوســــيع  والطريق“ 
طــــرق التجــــارة من خــــالل سلســــلة مبادرات 

للبنية التحتية متتد في أرجاء 60 دولة.
وقــــال مالكولم ديفيس، احمللــــل في معهد 
السياسة االستراتيجية األسترالي في سيدني 
لشبكة ”سي.أن.أن“، ”كلما زادت استثماراتك 
فــــي مبــــادرة احلــــزام والطريــــق كلمــــا كان 
الصينيــــون في وضع يســــمح لهم مبحاوالت 
بلدهم التوفيق سياســــيا من حيث السياسة“ 

في إشارة إالى الطريق الدولي الطموح.
وقــــد رحبــــت حكومة جيبوتــــي حتى اآلن 
بــــدور الصني فــــي اقتصاد البــــالد، مؤكدة أن 
مــــوارد الدولــــة فقيــــرة للغايــــة، وأن تنميتها 
تعتمد على تعظيم موقعها، وزيادة االستثمار 

في البنية التحتية للموانئ.
وقدمــــت الصني إلــــى الدولــــة الواقعة في 
شــــرق أفريقيــــا أكثــــر مــــن 1.4 مليــــار دوالر 
لتمويــــل البنيــــة التحتيــــة، أي ما يعــــادل 75 
باملئة من النــــاجت احمللي اإلجمالي جليبوتي، 
وفقا لتقرير صدر عــــام 2018 من مركز تطوير 

السياسات العاملية.
اســــتراتيجية  أهمية  جيبوتي  وتكتســــي 
نظرا ألنها مطلــــة على باب املندب الذي ميثل 
طريقا رئيســــيا للتجــــارة البحرية من آســــيا 

واخلليج إلى أوروبا.

} لندن - حتاول إيران وقوى غربية، مازالت 
تتمســـك باالتفاق النـــووي اإليراني، الضغط 
علـــى الرئيس األميركي دونالد ترامب لتغيير 
موقفه مـــن االتفـــاق، بعدما أعلن انســـحاب 

بالده منه بشكل أحادي في مايو املاضي.
وتشـــمل هذه احلملة نشـــر حتذيرات في 
وسائل إعالم ومجالت ومراكز أبحاث حتظى 
باحترام كبير، من أن انهيار االتفاق ســـيؤدي 
إلـــى عودة إيـــران مرة أخرى إلى اســـتئناف 
تخصيـــب اليورانيـــوم، وهـــو ما قـــد يؤدي 
إلى احلصول على ســـالح نـــووي خالل فترة 

وجيزة.
ومتســـكت بريطانيـــا وفرنســـا وأملانيـــا 
وروســـيا والصـــني، باإلضافـــة إلـــى إيران، 
بالبقـــاء في االتفـــاق النووي رغم انســـحاب 
الواليـــات املتحدة. وحتاول هذه القوى إقناع 
إيـــران بالبقاء فيـــه، خصوصـــا بعدما أعاد 
ترامب فرض عقوبات اقتصادية قاســـية على 
إيران، دخلت حيز التنفيذ رسميا هذا الشهر. 
وبذلك يكـــون الهدف األساســـي الذي وافقت 
إيـــران من أجله علـــى التفاوض مـــع الغرب 

للتوصل إلى هذا االتفاق قد مت إنهاؤه.
وكشفت وثائق، بني أرشيف سري متكنت 
قوة خاصة إســـرائيلية من تهريبه من إيران 

فـــي وقت مبكـــر من العـــام اجلـــاري، عن أن 
البرنامج النووي اإليراني كان متقدما بوتيرة 
أكبر بكثير مما توقعت أجهزة االســـتخبارات 
الغربيـــة والوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية، 
بحسب ما أكد باحث يعمل على حتليل وثائق 

األرشيف ملجلة ”فورين بوليسي“ األميركية.
وتكشـــف التقديرات األخيرة للموقف، في 
مـــا يتعلق ببرنامج إيـــران النووي، أنه إذا ما 
قررت طهران االنســـحاب من االتفاق النووي، 
الذي توصلت إليه مع القوى الكبرى منتصف 
عام 2015، فســـتمكنها إمكانياتهـــا وقاعدتها 
التكنولوجيـــة واملعرفية املتقدمة ســـريعا من 
تصنيع قنبلة نووية، ورمبا خالل أشهر قليلة.

طموح إيران النووي

قال ديفيد ألبرايـــت، عالم الفيزياء، ومدير 
معهد العلوم واألمن الدولي في واشـــنطن، إن 
إيـــران مازالت بحاجة إلى إنتـــاج اليورانيوم 
بنســـبة تخصيب مناسبة إلنتاج القنبلة. وإذا 
مـــا قامت إيران بإعادة تشـــغيل أجهزة الطرد 
املركزي، فسيمكنها ذلك من الوصول إلى كمية 
اليورانيوم املخصـــب املطلوبة خالل فترة من 

سبعة إلى 12 شهرا.
وقبل توقيع االتفـــاق، كان يتوقع أن تصل 
إيران إلى إنتـــاج اليورانيوم الكافي لتصنيع 
القنبلـــة خالل شـــهرين فقط. لكـــن وفقا لبنود 
االتفـــاق، كان علـــى إيـــران نقـــل 97 باملئة من 
وقودهـــا النـــووي إلى خارج البـــالد، وتفكيك 

أغلب أجهزة الطرد املركزي.
ويقـــول ألبرايـــت، الـــذي يعـــد تقريرا عن 
ملـــيء  ”األرشـــيف  إن  األرشـــيف،  محتـــوى 
باملعلومـــات اجلديـــدة حـــول برنامـــج إيران 
النـــووي. ال ميكـــن تصديـــق كـــم املعلومـــات 
املوجـــودة بـــني وثائقـــه“. ومـــن بـــني أهـــم 
اســـتنتاجات ألبرايـــت إن ”اإليرانيـــني كانوا 
أقـــرب كثيرا إلـــى إنتاج القنبلـــة مما توقعت 
االستخبارات الغربية“. ويضم األرشيف أكثر 

مـــن 100 ألف وثيقة، تغطي الفترة الزمنية بني 
عامي 1999 و2003.

وأعلن رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو، في أواخـــر أبريل املاضي، عن جناح 
عمـــالء املوســـاد فـــي تهريب األرشـــيف، الذي 
احتوى علـــى وثائق تزن أكثـــر من نصف طن، 
من منطقة شـــورآباد في طهران، بعدما راقبوه 

ملدة عامني.
وأراد نتنياهو وقتها حتويل مؤمتر تفاعلي 
صحافـــي نظمه حول برنامج إيران النووي من 
وزارة الدفاع اإلســـرائيلي، إلى كرة نار يقذفها 
باجتاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية واألطراف 
األوروبية املعاندة لتوجـــه ترامب للخروج من 
االتفـــاق، ألنه يرى فيه ”اتفاقا ســـيئا“ كما عّبر 
فـــي مناســـبات عديـــدة. وأمام شاشـــة عمالقة 
وخزائن برفـــوف مغطاة وقـــف نتنياهو ليقّدم 
عرضه مزودا مبقاطـــع فيديو، وصور، ووثائق 
مكتوبة بالفارسية، حتت عنوان ”إيران تكذب“.
وأثـــار رد الفعـــل اإليرانـــي الســـلبي على 
عمليـــة املوســـاد مفاجـــأة، إذ لـــم تنكـــر إيران 
صحـــة الوثائـــق التي عرضها رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي في املؤمتـــر الصحافي، وحصلت 
أجهـــزة اســـتخبارات غربية على نســـخ منها 
الحقـــا، كمـــا لم تقـــم بالـــرد من خـــالل عملية 
مماثلة في إســـرائيل، أو عبر استهداف أهداف 
إسرائيلية في سوريا أو األراضي الفلسطينية 

احملتلة.
وكشفت وثائق األرشـــيف أن نتنياهو على 

ما يبدو كان محقا.

التخفيف من العقوبات

اليوم، يبدو أن القوى الغربية، التي تعمل 
مـــع إيران من أجـــل إيجاد وســـائل ميكن من 
خاللهـــا تخفيف وقع العقوبات األميركية على 
إيران، على مواجهة وجهة النظر اإلسرائيلية 
مبقاربـــة جديدة تقـــوم على التحذيـــر من أن 
االتفاق مـــازال يقف حائال أمـــام حتول إيران 
إلى قـــوة نووية حقيقية بحكـــم األمر الواقع. 
ويعتمد التحذير، من خالل تســـريبات بعضها 
يســـتند إلى أســـس علمية، على قصر الفجوة 
الزمنيـــة بـــني انســـحاب إيـــران احملتمل من 
االتفاق، وقدرتها على احلصول على يورانيوم 

مخصب كاف إلنتاج السالح النووي.
ويقـــول ألبرايت ”الواليـــات املتحدة كانت 
تصـــدر بيانات تؤكـــد فيها أن إيـــران حتتاج 

إلى عام، ورمبا عامني، للوصول إلى الســـالح 
النووي. لكن املعلومات في األرشـــيف توضح 
أن اإليرانيني كانوا قادرين على فعل ذلك أسرع 

كثيرا مما تخيل األميركيون“.
وأضاف ”احلكومة الفرنسية، التي أصرت 
دائمـــا علـــى أن إيـــران ميكنهـــا الوصول إلى 
السالح النووي خالل 3 أشهر فقط، كانت أقرب 

في حساباتها إلى الواقع من األميركيني“.

وأكد ألبرايـــت، الذي عمل أيضا على ملف 
كوريا الشـــمالية النـــووي وبرنامـــج العراق 
ألســـلحة الدمار الشامل خالل تسعينات القرن 
املاضـــي، قائـــال ”ال أعتقـــد أن اإلســـرائيليني 
أنفســـهم متكنـــوا بعد من احلصـــول على كل 
املعلومـــات املتوفـــرة في هذا األرشـــيف. ففي 
كل يوم يســـتكملون فيه العمل يكتشفون شيئا 

جديدا“.

في 
العمق

قلق أميركي من تزايد النفوذ الصيني في القرن األفريقي

 ترامب متمسك بموقفه التصعيدي ضد ايران

إستدراج جيبوتي عبر ديبلوماسية فخ الديون الصينية

في الوقت الذي كثف فيه الرئيس األميركي دونالد ترامب بشــــــدة الضغوط على طهران، 
معلنا انسحابه من اتفاق دولي يهدف إلى وضع حد لبرنامجها النووي وفارضا عدة حزم 
مــــــن العقوبات األميركية أحادية اجلانب، حتاول الدول الغربية إقناع ترامب بالتراجع عن 
قراره وذلك للحفاظ على املصالح االقتصادية التي جتمعها بطهران، وحذر الغرب ترامب 
استنادا إلى تقارير وبحوث تفيد بأن انسحاب إيران من االتفاق النووي يعني أنها أقرب 

بكثير إلى إنتاج القنبلة النووية مما توقعت االستخبارات الغربية.

عّبر مسؤولون باإلدارة األميركية عن مخاوفهم من تعاظم النفوذ الصيني في منطقة القرن 
األفريقي، وســــــط توقعات بســــــيطرة الصني على ميناء جتاري رئيسي في جيبوتي، حيث 
ستستغل بكني إنهاء جيبوتي عقدا مع موانئ دبي العاملية للتوسع في املنطقة ذات املوقع 
االســــــتراتيجي البالغ األهمية، وقد وجدت في دبلوماســــــية فخ الديون السبيل الستدراج 
جيبوتي حيث ينتهي املطاف بالدول املثقلة بالديون إلى التخلي عن الســــــيطرة على أصول 

كبرى مثل املوانئ.

{معظـــم الدول األوروبية مرت بحالة من اإلنكار والغضب بينما قبل آخرون أننا لم نعد طرفا في 
االتفاق النووي المبرم مع إيران}.

جون بولتون
مستشار األمن القومي األميركي

{موانئ دبي العالمية ساهمت إيجابيا في تطوير موقع جيبوتي ودورها التجاري، وضرر اإلجراءات 
التعسفية األخيرة أكبر على جيبوتي منه على موانئ دبي}.

أنور قرقاش
وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية

حملة تخويف غربية بين خيارين.. االتفاق النووي أو إيران النووية
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إذا ما قررت طهران االنسحاب من 
االتفاق النووي، الذي توصلت إليه مع 
القوى الكبرى عام 2015، فستمكنها 

إمكانياتها وقاعدتها التكنولوجية 
واملعرفية املتقدمة سريعا من تصنيع 

قنبلة نووية، وربما خالل أشهر قليلة

[ طهران مازالت قادرة على الوصول إلى القنبلة النووية في وقت أقل مما يتخيل الغرب

[ إنهاء عقد موانئ دبي العالمية يسمح للصين بالسيطرة على مرفأ للحاويات بجيبوتي



} من ينتظر اإلصالح في العراق على يد 
املنضوين إلى العملية السياسية احلالية 
كمن زرع بذرة في صخرة وبقي ينتظر أن 

تصير شجرة وتثمر، والسبب بسيط هو أن 
العملية السياسية في العراق قائمة على 
نظام احملاصصة، الذي كان حجر الزاوية 

في مؤمترات التمهيد لالحتالل، وهو مبرتبة 
القانون الراسخ في العملية السياسية، وبغير 
سالح الطائفية سيبوء املشروع األميركي في 
حماية مصالح الواليات املتحدة وصيانة أمن 
إسرائيل بالفشل، ولذلك ستبقى احملاصصة 

أساس احلكم في العراق وهي وحدها الضامن 
إلضعاف املواطنة وتفكيك قواعد البالد 

العلمية واالقتصادية والثقافية.
ومن يالحظ األمر بدقة يجد أن قادة 

العملية السياسية مستوطنون لم يسمحوا 
ألحد من داخل العراق بأن يتولى رئاسة 

احلكومة مثال. والغريب أنهم جميعا أجانب: 
ثالثة منهم بريطانيون وهم إياد عالوي 

وإبراهيم اجلعفري وحيدر العبادي، ورابعهم 
نوري املالكي ووالؤه إليران، واخلامس عادل 

عبداملهدي وهو فرنسي اجلنسية.
نظام احملاصصة يقسم املناصب وفقا 
لنسب املكونات الطائفية واإلثنية بذريعة 

متثيل هذه املكونات في السلطة، ولم يعرف 
العراق مثل هذا النظام إال مع مجلس احلكم 

االنتقالي الذي هو أول تشكيل في النظام 
السياسي بعد احتالل العراق ينشأ على 
قاعدة احملاصصة الطائفية، وقسمت من 

خالله وزارات الدولة ومؤسساتها على القوى 
الطائفية، ومنه ورثت احلكومات املتعاقبة هذه 

احملاصصة، التي أصبحت عرفا ال يحيد عنه 
أحد في تقسيم املناصب واختيار املسؤولني.
جميع القوى السياسية التي جاءت بعد 

االحتالل، لم تتخل عن هذا العرف رغم ما 
أنتجه من فشل في إدارة الدولة وانعدام 
الفلسفة السياسية واالقتصادية وضعف 

احلكومات التي جاءت على أساس هذا 
العرف، وتولي االنتهازيني وغير األكفاء 

املناصب العليا في الدولة وارتفاع مؤشرات 
الفساد واحملسوبية وانقسام املجتمع 

بفعل تسخير اجلماعات الطائفية العشائر 
وامليليشيات ومنابر املساجد ووسائل اإلعالم 

في صراعاتها، ما أذكى االحتقان الطائفي 
الذي رافقه الوضع األمني املتردي والعنف 

الطائفي والعصبيات الضيقة.
اجلماعات الطائفية وقوى اإلسالم 

السياسي هي املستفيد األول، إذ هيمنت 
على احلكم بفعل نظام احملاصصة وحتكمت 

أحزابها بالقرار السياسي واالقتصادي 
وأصبحت لها امتيازات ومكاسب كبيرة. 

تليها في االستفادة مافيات الفساد املرتبطة 

بالقوى الطائفية احلاكمة فسيطرت على 
القطاعات اخلدمية واحتكرت املشاريع الكبيرة 
وكونت شركات احتكرت موارد البالد. وثالث 

املستفيدين طبقة الطفيليني املعتاشة على 
فساد القوى احلاكمة ومافياتها، من دون أن 
ننسى استفادة دول إقليمية أصبح لها نفوذ 

في العراق بفعل القوى الطائفية احلاكمة. أما 
املتضرر الوحيد فهو العراقيون الذين طاملا 

تظاهروا رافضني نظام احملاصصة وقاطعوا 
االنتخابات األخيرة، فقوبلوا بقمع من احلكام 

الطائفيني وميليشياتهم.
األنكى من ذلك أن تشكيل احلكومة 

اجلديدة خضع لنظام احملاصصة بنحو 
أشد، فصار الصراع احملاصصاتي ليس بني 

الطوائف واإلثنيات فقط، بل انتقل أيضا 
إلى داخل الكتلة الواحدة واالئتالف الواحد، 

منتجا بيع املناصب مباليني الدوالرات.
لكن أقسى ما أفرزه نظام احملاصصة ذلك 

التمزيق املريع للنسيج املجتمعي العراقي، 
عبر عمليات التهجير، التي تعرض لها 

مسيحيو املوصل، ثاني أكبر املدن العراقية، 
على يد تنظيم الدولة اإلسالمية، الذي خيرهم 

بني الدخول في اإلسالم أو دفع اجلزية أو 
اخلروج من املوصل تاركني وراءهم كل ما 

ميلكون، كما عملت امليليشيات الشيعية 
التابعة لطهران على تهجير السنة من البصرة 

وبغداد وبعض احملافظات األخرى بهدف 
تشييع سكانها، بعمليات بدأت سنة 2003، 

وبلغت ذروتها سنة 2006، وهي عمليات تقف 
ضد مبادئ اإلنسانية والقانون الدولي.

إن ظاهرة التهجير الطائفي موجودة منذ 
مدة، وتطل برأسها بني حني وآخر، فالدستور 
العراقي ملغوم باعتراف السياسيني أنفسهم، 

ومبني على الطائفية املزروعة في نفوس 
السياسيني، والتي انتقلت منهم إلى الشارع، 
مع اإلشارة إلى أن نظام احملاصصة ال يستند 

إلى قانون أو دستور في العراق، وقد فرض 
عن طريق القوة وأصبح مقبرة للكفاءات.
مازال العراقيون يعربون عن رفضهم 

لنظام احملاصصة عبر التظاهر واالعتصامات، 
وقد طرحت محطة قناة روسيا اليوم الروسية 

على مشاهديها استطالعا يقول ”هل من 
مصلحة العراق اللجوء إلى احملاصصة 
الطائفية في انتخاب رؤساء السلطات 
الثالث؟“، فكانت النتيجة األولية لهذا 

االستفتاء تشير إلى أن أكثر من سبعني في 
املئة من أصوات املشاركني فيه قد أجابوا 

بــ“ال“، لتأكيد أن هذا النظام األميركي للحكم 
”اجلديد“ في العراق ال يعدو أن يكون قنبلة 
خطرة ميكن أن تنفجر في أي حلظة، وهي 
مبنزلة البعبع الذي يهدد مستقبل العراق.
ورغم هذا الرفض الشعبي املتصاعد 

الذي ينذر بطوفان ال يعلم أحد عقباه، فإن 
املنضوين حتت مظلة العملية السياسية، 
مصرون على التشبث بنظام احملاصصة، 

ألن هذه احملاصصة هي قانون بقاء مملكتهم 
اخلضراء وإذا أزيلت فقدوا كل شيء.
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{نرفـــض توزيع الوزارات على أســـاس محاصصة حزبية ومكوناتية، عـــادل عبدالمهدي لم تكن 
لديه خيارات مطلقة ولم يكن حرا بشكل كامل في خياراته وهناك فرض ألسماء عليه}.

ياسر احلسيني
عضو حتالف سائرون العراقي

} أصبحت العالقات بني الواليات املتحدة 
وتركيا في الفترة األخيرة متقلبة وسريعة 

التغير على نحو مثير للدهشة فتجدها تارة 
مشتعلة باالتهامات املتبادلة والتصريحات 
املعادية من الطرفني، وتارة أخرى يسودها 

البرود والفتور. ورغم أن الدولتني ملتزمتان 
بالعمل سويا في إطار حتالف واحد، دخلت 

أنقرة وواشنطن في صدام بسبب قائمة 
طويلة من القضايا، بدءا من العالقة املتشابكة 
للواليات املتحدة مع األكراد السوريني، مرورا 

باملالحقة القضائية لبنك خلق التركي الذي 
يواجه اتهامات بالتحايل على العقوبات 

األميركية ضد إيران، وحتى مصير فتح الله 
غولن الذي تتهمه تركيا بأنه العقل املدبر 
حملاولة االنقالب الفاشلة في يوليو 2016.

وحتى في الوقت الذي حتظى فيه الدولتان 
بلحظة تقارب، يظل نشوب مواجهة عسكرية 
مباشرة في شمال سوريا بني احلليفتني في 
حلف شمال األطلسي احتماال واقعيا وممكن 

احلدوث في أي وقت. لكن هناك مؤشرات 
بالفعل على عودة الدفء إلى العالقات التركية 

– األميركية، فالقس األميركي أندرو برانسون 
خرج من السجن الذي ظل قابعا فيه لشهور 

في تركيا وعاد بأمان إلى موطنه، كما يجري 
حاليا تنفيذ اتفاق بخصوص مدينة منبج 

السورية تراقب مبوجبه دوريات مشتركة بني 
القوات التركية واألميركية الوضع في املدينة 

التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب 
الكردية، وهي منظمة تعتبرها تركيا امتدادا 

حلزب العمال الكردستاني احملظور.
وفي بادرة حسن نية، أعلنت إدارة الرئيس 

األميركي دونالد ترامب، مؤخرا، عن مكافأة 
مالية ضخمة نظير اإلدالء مبعلومات تؤدي 
إلى اعتقال ثالثة من أهم قادة حزب العمال 

الكردستاني. كما منحت واشنطن تركيا 
إعفاءات من العقوبات النفطية اجلديدة 

التي فرضتها على إيران، فيما ألغت تركيا 

إجراءاتها العقابية بحق مسؤولني بارزين من 
الواليات املتحدة. ويبدو أن األمور تسير في 
اجتاه تطبيع العالقات، أو على األقل هذا ما 

يريده ترامب ورجب طيب أردوغان. لكن مما ال 
شك فيه أن هذا التقارب قائم على أساس هش.

فأوال، الواليات املتحدة ليست على 
استعداد إلنهاء شراكتها مع األكراد 

السوريني، حيث عملت لفترة طويلة على 
إقامة عالقات قوية مع وحدات حماية الشعب 
حتى تتكفل األخيرة بالتصدي لتنظيم الدولة 

اإلسالمية، الذي بدأ بالفعل في تنظيم صفوفه 
مرة أخرى على طول املناطق احلدودية في 

شمال شرق سوريا. وعلى املدى الطويل إذا 
كانت اإلستراتيجية األميركية موجهة نحو 
احتواء إيران، فليس هناك بالكاد أي طرف 

آخر ميكن لواشنطن العمل معه سوى األكراد.
في غضون ذلك، بقدر ما ترغب أنقرة في 
أن تفقد إيران نفوذها في سوريا أو العراق، 
فإنها أيضا غير راغبة في االنضمام حلملة 

ترامب الشعواء ضد طهران. ففي نهاية 
املطاف، تعد إيران شريكة لها بجانب روسيا 
في عملية أستانة للسالم في سوريا، والتي 

يبدو أنها ستحدد معالم كيفية تقسيم الغنائم 
بعد انقشاع غبار الصراع السوري. عالوة 
على ذلك فإن طهران وأنقرة وجدتا أرضية 

مشتركة ملصاحلهما اإلقليمية في شمال 
العراق العام املاضي عندما عارضتا محاولة 

حكومة إقليم كردستان لالستقالل.
ثانيا، ال تبشر التطورات األخيرة في 

الواليات املتحدة باخلير بالنسبة لألتراك. 
فاستراتيجية أردوغان تستند إلى فكرة 

مؤداها بأنه هو وترامب قادران على حل 
املشاكل بالعمل سويا. وفي الوقت الذي ميكن 
ألتباعه في احلكومة ووسائل اإلعالم املوالية 

له مهاجمة الواليات املتحدة وانتقادها كما 
يحلو لهم، ميكن له دوما التوصل إلى اتفاق 

مع ترامب في نهاية املطاف. هذا ما حدث 

في حالة برانسون على سبيل املثال. وكان 
من الواضح أن الهدف من إطالق سراحه هو 
تعزيز شعبية ترامب في انتخابات التجديد 
النصفي، وبناء جسور الثقة بني الزعيمني.

لكن االنتخابات أسفرت عن خسارة 
اجلمهوريني لألغلبية في مجلس النواب، 

مما سيجعل عملية صنع قرارات السياسة 
األميركية أكثر تعقيدا. وحتى لو قدم ترامب 

وعودا شتى ألردوغان بشأن التزامه بحل 
القضايا اخلالفية على النحو الذي يكون 
مرضيا لتركيا، ستكون قدرته على اإليفاء 
بهذه الوعود مقيدة مبوافقة الكونغرس. 

من جانبه، سيكون الكونغرس عازما على 
إعادة تأكيد موقفه بشأن العديد من القضايا 

اخلالفية، وأبرزها شراء تركيا لصواريخ أس-
400 الروسية، وهي الصفقة التي تهدد الدور 

التركي في مشروع إنتاج وتطوير مقاتالت 
أف35- األميركية. ومن املتوقع أن تعمل 

السلطة التشريعية األميركية على صياغة 
سياستها اخلاصة في ما يتعلق بالعمل مع 

أردوغان، والتي من املرجح أن تكون أكثر 
تشددا من سياسة ترامب.

في املقابل، تستعد تركيا إلجراء انتخابات 
محلية في شهر مارس املقبل، وهو ما قد 

يعني تفجر موجة أخرى من املشاعر املناهضة 
للواليات املتحدة، خاصة إذا انهارت الليرة 

مرة أخرى.
تريد أنقرة إصالح عالقاتها مع واشنطن 
بقدر ما ترغب في إعادة روابطها مع أوروبا 

إلى سابق عهدها. وفي الوقت احلاضر، فإنها 
حترز تقدما في هذا االجتاه. لكن العالقات 

مع الواليات املتحدة ال تزال تفتقر إلى الثقة 
املتبادلة وتعصف بها القضايا اخلالفية 

وتكبلها املناورات السياسية الداخلية في 
البلدين، ولن تكون مفاجأة للكثيرين إن دخلت 
تركيا والواليات املتحدة في صدام جديد عما 

قريب.

تركيا والواليات المتحدة.. تقارب أم تقاطع مؤقت؟

العالقات التركية مع الواليات المتحدة 
ال تزال تفتقر إلى الثقة المتبادلة 

وتعصف بها القضايا الخالفية وتكبلها 
المناورات الداخلية في البلدين

رغم الرفض الشعبي المتصاعد 
فإن المنضوين تحت مظلة العملية 
السياسية يتشبثون بالمحاصصة، 

ألنها قانون بقاء مملكتهم الخضراء وإذا 
أزيلت فقدوا كل شيء

المحاصصة قانون بقاء المملكة الخضراء

{تقرر تشـــكيل لجنة للوقوف على أســـباب نفوق األســـماك. الوزارة ســـتصدر بيانا تعرض فيه 
أسباب نفوق األسماك إضافة إلى تعليمات تعمم على جميع المحافظات لاللتزام بها}.

مهدي ضمد القيسي
وكيل وزارة الزراعة العراقي

ديميتار بيشيف
كاتب في موقع أحوال تركية

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

رئيس فخري في معسكر 
إيراني

} ال ميلك العراق سوى فك ارتباطه بإيران، 
أو االنتحار عن طريق الذهاب بذلك االرتباط 

إلى أقصاه، حيث التهلكة التي تنتظره.
الرئيس العراقي اجلديد برهم صالح 

ليس لديه في جولته اخلليجية التي 
سيلحقها بزيارة لطهران جواب نهائي 

مقنع على سؤال من نوع ”ما الذي سيفعله 
العراق في مواجهة العقوبات املفروضة على 

إيران؟“.
ميكنه أن يقول سرا ”ال حترجونا“، 

وهو يقصد عدم املبالغة في احلديث عن 
االستقاللية في القرار الوطني، وميكنه 

أن يصمت علنا ألن األمر يقع فعال خارج 
صالحياته.

فالرجل وهو كردي األصل وكان دائما 
عضوا في حزب االحتاد الوطني الذي ُعرف 
بعالقته الوثيقة بالنظام اإليراني، لم يشهر 

عن نزعته اإليرانية، بالرغم من أنه كان 
حريصا على أن يعلن عن نزعته االنفصالية 
عن العراق يوم كان ذلك االنفصال موضوعا 

لالستفتاء العام.
دستوريا فإن منصبه رئيسا للعراق 
ال يعني شيئا. فهو مثل ملك السويد من 

غير صالحيات. وهو حدث غريب في 
التاريخ السياسي العراقي املعاصر إال إذا 

استحضرنا احلقبة امللكية.
ولو عدنا إلى مسألة العالقة بإيران فإن 
أمرها ال ميكن حسمه بقرار حكومي يتخذه 

هذا السياسي أو ذاك، بغض النظر عن 
منصبه.

إيران متلك جيوشا مدججة بالسالح 
داخل العراق. تلك حقيقة ال ميكن ألحد 

إنكارها. هي لم تفعل عبر السنوات املاضية 
بعد أن أتيح لها أن تفرض سيطرتها على 
العراق برضا وتشجيع أميركيني سوى أن 
حتول العراق إلى معسكر تابع لها يديره 

قاسم سليماني مباشرة.
لقد متت عسكرة ”املجتمع الشيعي“ 

في العراق مبا يخدم حاجة إيران إلى تلك 
العسكرة. ذلك ما أتاح ملافيات الفساد أن 

تتمدد وتوسع من نشاطها رافعة الشعارات 
العقائدية التي تدعو إلى العسكرة من أجل 
التغطية على غياب املشروع الوطني الذي 

كان من شأنه أن يستجيب ملتطلبات احلياة 
في بلد دمرت احلروب بنيته التحتية.

وإذا ما كان الرئيس العراقي قد حتجج 
بحاجة السوق العراقية إلى البضائع 

اإليرانية، وهي من أسوأ البضائع التي 
عرفتها البشرية وباألخص في جانبيها 

الغذائي والدوائي، فإن تلك احلجة ال 
ميكن أن تخفي حقيقة التبعية السياسية 
والعسكرية واالقتصادية التي تسُم نوع 

العالقة بني الطرفني.
ولوال تلك التبعية لكان العراق حرا في 
اختيار الدول التي يستورد منها بضائعه، 
ويتعامل معها اقتصاديا. غير أنه كان، وال 

يزال وسيبقى، مضطرا إلى التعامل مع 
إيران باعتبارها املصدر الوحيد لالستيراد 

ألسباب تتعلق بخدمة االقتصاد اإليراني 
أوال، وثانيا ألن التعامل مع إيران يضمن 

أرباحا مضاعفة للفاسدين مقارنة بالتعامل 
مع دول أخرى.

الرئيس العراقي اجلديد الذي يرى 
البعض فيه خيارا أميركيا ال يشكل وجوده 

الرمزي باهظ التكاليف سوى عنوان للعراق 
الذي ُيدفع عنوة لكي يتخلى عن هويته 

العربية.
فمؤسسة الرئاسة بالرغم من عدم 
أهميتها فإنها تشكل عبئا كبيرا على 

ميزانية الدولة التي تعاني عجزا مزمنا. 
وكما يبدو فإن تلك املؤسسة الثقيلة واملعاقة 

التي أضفى عليها الدستور هالة مختلقة 
هي ليست سوى صفعة إيرانية للعرب. 

وما برهم صالح إال نسخة جديدة من تلك 
الصفعة. تلك مشكلة رمبا ال يعيرها صالح 

أهمية ُتذكر.
وهو إذ يلتقي بالقادة العرب فإنه يدرك 

جيدا أنهم يتعاملون معه بصفته زائرا 
فخريا. ذلك ألن رئيسا من غير صالحيات 

هو حدث استثنائي في العالم العربي، وهو 
ما يضفي على زياراته نوعا من الطواف 

السياحي. فالرجل سيقضي أربع سنوات 
قادمة شبيهة بتلك السنوات األربع التي 

قضاها سلفه، فؤاد معصوم، الذي لم يترك 
بعده أثرا سوى قوائم إقامته في الفنادق 

والرواتب التقاعدية ألفراد عائلته وأقربائه.
برهم صالح سيمشي على الطريق 

عينها.
وهو ما ال يتمناه الكثيرون له، وباألخص 

أولئك الذين عرفوه الجئا سياسيا.
من وجهة نظرهم فإن افتقار منصبه إلى 
الصالحيات ال مينعه من إحداث تغيرات في 
مؤسسة الرئاسة، وال يقف حائال بينه وبني 
اإلدالء بآراء سياسية قد تكون نافعة إذا ما 

انحاز من خاللها إلى الشعب الذي ميثله 
على املستوى الرمزي.

فاروق يوسف

انا إإ اطاطه تت اا ففكك اقاق الال للكك الال {{

إير

كاتب عراقي
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خرافة الديمقراطية التشاركية في الجزائر

النيجر.. العصا والجزرة في مواجهة اإلرهاب

} في هذا األسبوع نشرت وسائل اإلعالم 
اجلزائرية خبرا جديرا بالتحليل جاء فيه أن 
”خبراء من االحتاد األوروبي واألمم املتحدة 

سيصلون قريبا إلى اجلزائر لدعم الدميقراطية 
التشاركية فيها وحتقيق التنمية في إطار ما 

يصطلح عليه ببرنامج كابدال“. ويبدو من 
هذا اخلبر أن الدميقراطية التشاركية موجودة 

في اجلزائر، وال ينقصها إال دعم األوروبيني 
ومباركتهم، ولكن الواقع عكس ذلك متاما.
من امللفت للنظر هو تناقض مصطلح 

الدميقراطية التشاركية كمفهوم فلسفي 
وكتطبيقات سياسية واجتماعية في 

املجتمعات الدميقراطية، وبني ما هو معمول 
به في احلياة السياسية اجلزائرية منذ 

االستقالل إلى اليوم. حيث أن السائد في 
اجلزائر هو نظام سياسي مؤسس على 

األحادية املركزية ذات االمتدادات في شتى 
املؤسسات، وهي تلغي أّي إمكانية لبروز 

سياسات جدية تضمن تقاسم املمارسة 
السياسية في امليدان احليوي سواء على 

مستوى الهرم األعلى للسلطة احلاكمة، أو 
على مستوى امتدادات هذه املركزية شبه 

املطلقة في نسيج املجتمع بأسره.
ولكي تتضح الصورة أكثر ينبغي القول 
إن الوضع على مستوى الهرم األعلى للدولة 
ال جند فيه أثرا للدميقراطية التشاركية، ألن 

رئيس الدولة في اجلزائر هو الذي يتحكم 
في كل شيء، أما على مستوى املدن واألرياف 

فإن ممثل الدولة وهو احملافظ، فهو الذي 
يقبض بأسنانه على جميع مفاصل احلياة 
االجتماعية واإلدارية والثقافية والتربوية 

والسياسية، علما أن وجود أحزاب املعارضة 
والسلطات القضائية ومختلف اإلدارات 

األخرى في هذا الفضاء ليس سوى مجرد 
شكل هالمي ال يؤثر في األحداث املفصلية 

التي تقرر مصير حياة املواطنني.
اخلبر املذكور يبدو محايدا ولكنه في 

العمق منحاز ألنه يبني أن االحتاد األوروبي 
واألمم املتحدة ميارسان النفاق عندما يغلفان 

تدخلهما في احلياة السياسية اجلزائرية 
بخطابات دعم الدميقراطية التشاركية في 

اجلزائر، وهما يعلمان جيدا أن السائد في 
احلياة اجلزائرية هو احلكم الفردي الذي ال 

عالقة له بالتسيير اجلماعي للدولة.
كما يكشف هذا اخلبر النقاب عن محاوالت 

النظام اجلزائري ألن يبيع وهم الدميقراطية 
التشاركية والعادلة للناس من جهة، وأن 

يظهر للرأي العام الوطني والدولي من 
جهة أخرى أن التنمية في اجلزائر تقودها 

الثقافة الدميقراطية التشاركية، علما أن 
الواقع يناقض هذه املزاعم حيث جند القطاع 

الرأسمالي في اجلزائر يلوي رقاب ماليني 

العمال والفالحني الذين تكبل نسبة كبيرة 
منهم البطالة ويطحن نسبة أخرى منهم 

البؤس االقتصادي واجلهل والفقر الثقافي.
في هذا السياق ميكن التساؤل: ملاذا 

حتتكر وزارة الداخلية قضية الترويج 
للدميقراطية التشاركية في املجتمع اجلزائري، 

وكيف تسمح لنفسها بالتدخل في قضايا 
كثيرة دائما ليست من اختصاصها مثل 

سير العملية التربوية في املدن واألرياف، 
وكذا قضايا السكن وغيرها من األمور التي 
هي من اختصاص وزارات وقطاعات أخرى؟ 

وملاذا تتدخل اآلن في قضية الدميقراطية 
التشاركية التي تندرج في إطار التكوين 
السياسي للشباب وللناخبني والناخبات 

اجلزائريني بشكل خاص. علما أن التكوين 
السياسي أو العقائدي هو من اختصاص 
املؤسسات الفكرية والسياسية التي تناط 

بها مهمة التثقيف النظري أو تطبيقات 
النظريات السياسية في امليدان، حيث تكون 

هذه املؤسسات تابعة للمراكز الفكرية التابعة 
للدولة أو لألحزاب وجلمعيات املجتمع املدني 

بالدرجة األولى وليس لوزارة الداخلية.
ثم هل ميكن أن يتصور املرء إمكانية بناء 

صرح الدميقراطية التشاركية في املجتمع 
اجلزائري في ظل التطبيقات الرأسمالية 

املتوحشة التي يشرف عليها النظام احلاكم 

في اجلزائر؟ وأين هو املجال العمومي 
الدميقراطي الذي هو الشرط الضروري لنشأة 

الدميقراطية التشاركية؟ وهل ميكن أن تبنى 
الدميقراطية التشاركية في ظل سياسات 

استبعاد املشاركة احلقيقية للناخبني 
وللطاقات الوطنية املختلفة من بناء النظام 
السياسي ومن إدارة شؤون البالد فعليا؟

إن غياب هذه الشروط يؤكد انعدام 
الدميقراطية في اجلزائر التي يوهم كل 

من االحتاد األوروبي واألمم املتحدة أنهما 
سيأتيان إلى اجلزائر لدعمها، وفي الواقع 

فإنه ال ميكن استيراد الدميقراطية التشاركية 
ثم غرسها في بلد ال يعرف من الدميقراطية 
غير االسم وتسيطر فيه الذهنية اإلقطاعية 

والبدائية واحلكم الفردي املؤسس على 
دعامات القوة الغليظة املفروضة من فوق.

} تخوض احلكومة النيجرية حربا طاحنة 
ضد اجلماعات اإلرهابية على أكثر من جبهة 

داخل حدودها، بحيث يبدو أن هذه اجلماعات 
تريد جر القوات العسكرية النيجرية إلى 

حرب استنزاف بهدف كسر قدراتها على صد 
الهجومات املتكررة وسد كافة الثغرات التي 

تشكل منفذا ملقاتلي هذه التنظيمات املسلحة. 
ولكن احلكومة في الوقت نفسه تنهج 

أسلوبا سياسيا مختلفا لدفع هؤالء املقاتلني 
من الشباب املغرر بهم إلى وضع السالح 

مقابل االستفادة من العفو وإسقاط املالحقة 
القضائية.

ففي الثاني من شهر نوفمبر اجلاري 
صادقت احلكومة على مشروع قانون جديد 

يتم مبوجبه تعديل مواد في قانون العقوبات، 
في إشارة منها إلى أنها حتاول املزاوجة بني 
الردع والترغيب في سياستها ضد التهديدات 
اإلرهابية. وتسمح التعديالت اجلديدة ألتباع 

جماعة بوكو حرام التائبني باالستفادة من 
العفو واالندماج في احلياة االجتماعية 

مجددا، شرط أّال يكونوا من منفذي اجلرائم 
اإلرهابية وأن يكونوا من الشباب املغرر به. 

ونص القانون اجلديد على إلغاء املتابعة 
اجلنائية ضد مجندي التنظيم الذين يسلمون 
أنفسهم عن طواعية إلى السلطات النيجرية 
ويلقون السالح ويعبرون عن نيتهم التخلي 

عن اإلرهاب. وتضّمن القانون أيضا إجراءات 
تتيح للحكومة بدفع تعويضات للضحايا 

وعوائلهم.

موازاة مع تلك اإلجراءات القانونية 
والسياسية انخرطت احلكومة النيجرية 

في مشاريع جديدة لتحفيز الشباب في عدد 
من املناطق املتضررة من اإلرهاب والعنف 
على االستقرار وعدم البحث عن ”وظائف“ 

مع اجلماعات اإلرهابية، التي تستغل حالة 
البؤس والفقر في األوساط االجتماعية 

الستقطاب أبناء الفئات الدنيا. ومنذ عام 
وضعت احلكومة برنامجا ذا أبعاد اقتصادية 

واجتماعية في منطقة ديفا على احلدود 
مع نيجيريا، شكلت طوال السنوات الثالث 

املاضية ساحة معارك ضد بوكو حرام. 
والهدف من البرنامج إنشاء بيئة اجتماعية 

واقتصادية جديدة لفائدة شباب املنطقة 
الذين انخرط الكثير منهم في صفوف التنظيم 

بسبب غياب آفاق املستقبل وانتشار الفقر 
والبطالة. وقد قدمت فرنسا مساعدة مالية 

قدرت بنحو 11 مليون دوالر في إطار مشروع 
أطلق عليه ”شباب ديفا“، مت مبشاركة بني 
الوكالة الفرنسية للتنمية والهيئة العليا 

النيجيرية لتعزيز السالم.
تتزامن هذه اإلجراءات، التي تسعى، 
حسب احلكومة، إلى خلق مناخ سياسي 
يحول دون التحاق الشباب باجلماعات 

املتطرفة، مع حملة متشيطية تقوم بها القوات 
العسكرية في البالد ضد مقاتلي التنظيم 

الذين أنشأوا لهم مخابئ في منطقة غابية تقع 
على احلدود ما بني النيجر وبوركينا فاسو 

وبنني، حيث حصلت عمليات قتل واختطاف 

عدة في الفترات املاضية. وتعد تلك املنطقة 
احلدودية مالذا آمنا لإلرهابيني بسبب كثافة 

أنشطة التهريب والتجارة غير املشروعة.
ومنذ أكثر من أسبوع تخوض قوات 

اجليش النيجري معارك طاحنة مع جماعات 
متطرفة قادمة من بوركينا فاسو ومالي، 
حتاول فرض سيطرتها غرب البالد على 

احلدود بني البلدان الثالثة، حيث تفرض 
احلكومة حالة طوارئ منذ العام املاضي. 
وبالرغم من أن النيجر ال توجد فيها حتى 

اليوم معسكرات أو قواعد خلفية تابعة 
للتنظيمات اإلرهابية املسلحة، إال أنها 

تتعرض بني احلني واآلخر لهجمات من قبل 
مقاتلي هذه التنظيمات الذين يتسللون من 
مالي أو بوركينا فاسو أو نيجيريا، البلدان 
القريبة التي تتخذ فيها التنظيمات املسلحة 
قواعد لها. وتستغل هذه التنظيمات هشاشة 

الدولة وغياب الغطاء األمني الكافي في 
املناطق احلدودية لكي تنتشر وسط السكان، 

حيث تشهد بعض هذه املناطق حتركات ألتباع 
اجلماعات اإلرهابية الذين يتجولون على 

منت دراجات نارية ويطلبون من املواطنني 
دفع الزكاة بالقوة، وفي حالة رفض بعضهم 
أداء ما يطلب منهم تتم تصفيتهم بدم بارد. 

كما يلزمون السكان بالتجمع لسماع خطبهم 
الدينية التي يلقونها فيهم، ويقتحمون 

املدارس إللقاء خطب أمام التالميذ واملدرسني، 
وفي حالة االمتناع يقومون بحرق هذه 

املدارس.
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عبدالفتاح السيسي 
الرئيس املصري

بعد باريس وباليرمو: الحل ليبي أو ال يكون
} حل األزمة الليبية ال يزال بعيدا، ونتائج 

مؤمتر باليرمو لن تكون أفضل من نتائج 
مؤمتر باريس، فالوعود ال تكفي والتصريحات 
ال تبني األوطان، واملشاورات غير مجدية طاملا 

هناك محاوالت لاللتفاف على أصل القضية.
ففي ظل حالة النفاق الدولي، يفكر اجلميع 

في مصاحله في ليبيا، وال أحد يفكر في 
مصلحة الشعب الليبي، وسعي إيطاليا لعقد 

مؤمتر باليرمو كان بدافع التنافس مع فرنسا 
التي سبق أن عقدت لقاء في يوليو 2017 بني 

خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، 
وفايز السراج رئيس املجلس الرئاسي، ثم 

جمعت بينهما وبقية األطراف الداخلية 
وممثلي دول اجلوار والدول ذات الصلة 
في مايو 2018، ولكن دون جدوى، وحتى 

االنتخابات التي قيل آنذاك إنها ستنتظم في 
ديسمبر القادم، تبّني أنها مجرد سراب.
في 17 ديسمبر 2018 ستحل الذكرى 

الثالثة التفاق الصخيرات الذي فرض على 
الليبيني حكومة مت اختيارها من قبل قوى 
خارجية لتقود البالد ملدة 18 شهرا، وكان 

من املفروض أن تكفل إعادة بناء الثقة بني 
الفرقاء وتطبيق اإلجراءات األمنية ومن ثمة 
العملية الدستورية، ولكن ال شيء قد حصل 

سوى تكريس االنقالب اإلخواني الذي نفذته 
منظومة فجر ليبيا بعد انتخابات يونيو 2014 

عبر نفخ الروح في املؤمتر الوطني العام 
املنتهية شرعيته، وجتديد هيكلته في ما 

سّمي مبجلس الدولة االستشاري، واستمرار 
سيطرة امليليشيات على طرابلس وأغلب مدن 
الساحل الغربي ضمن ترتيبات وهمية، سعى 
من خاللها املجلس الرئاسي إلى اإلبقاء على 
سلطته املشكوك في شرعيتها نظرا لتجاوز 

األجل املتفق عليه في الصخيرات، وكذلك 
لرفض حكوماته املتعاقبة وعدم حصولها على 

ثقة مجلس النواب، الذي بات هو اآلخر جزءا 
من املشكلة بدل أن يكون جزءا من احلل.

وبينما يتم يوميا نهب ثروات الشعب 
الليبي من قبل املافيات واللوبيات 

وامليليشيات، وينخر الفساد هياكل الدولة 
ومفاصل املجتمع، ويواجه جنوب البالد 

اختراقا من قبل متمردي دول اجلوار 
وعصابات التهريب واجلماعات اإلرهابية 

واملتاجرين بالبشر، ويعاني املواطن من 
سياسات التجويع املمنهج، ويعود املجتمع 
إلى مربع املرض والفقر واألمية واخلوف، 

وال يهتم العالم إال بالنفط الذي يتم تصديره 
يوميا دون أن يستفيد الليبيون من مداخيله.
في حني تتصارع الدول الكبرى من حتت 
الطاولة على مصاحلها في البالد، وطاملا لم 
يحصل التوافق على تقسيم الكعكة الليبية 

فإن األزمة مستمرة، خصوصا وأن فرنسا لم 
تخف أطماعها في اجلنوب الزاخر بالثروات 
واملتاخم ملناطق نفوذها التقليدية في منطقة 

الصحراء، وإيطاليا تريد أن تعود لوضع يدها 
على ما كانت تسميه سابقا بالشاطئ الرابع، 
وبريطانيا التي وصل بها األمر إلى االعتذار 
لعبداحلكيم باحلاج، تراهن على أتباعها من 
اإلسالميني املرتهنني بدورهم للقرار التركي 

القطري، ودونالد ترامب ال يهمه شيء بقدر ما 
يهمه عائد النفط والغاز، وروسيا ال ترغب في 

ترك ليبيا ملنافسيها كما فعلت عام 2011.
تاريخيا لم تكن ليبيا بعيدة على األطماع 
متعددة األطراف، ففي 10 مارس 1949، اتفقت 

بريطانيا وإيطاليا على مشروع بيفن سيفورزا 
الذي يقضي بفرض الوصاية اإليطالية على 
طرابلس، والوصاية البريطانية على برقة، 

والوصاية الفرنسية على فزان، على أن متنح 
ليبيا االستقالل بعد عشر سنوات من تاريخ 
املوافقة على مشروع الوصاية، وقد وافقت 

عليه اللجنة املختصة في األمم املتحدة 
في يوم 13 مايو 1949 وُقدم إلى اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة لالقتراع عليه، ولكن 
املشروع باء بالفشل حلصوله على عدد قليل 

من األصوات املؤيدة، ونتيجة للمفاوضات 
املضنية حلشد الدعم الستقالل ليبيا التي 

قام بها وفد من أحرار ومناضلي ليبيا 
للمطالبة بوحدة ليبيا واستقاللها، أصدرت 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم 289 
في 21 نوفمبر 1949 الذي يقضي مبنح ليبيا 

استقاللها في موعد ال يتجاوز األول من يناير 
1952، وُكِونت جلنة لتعمل على تنفيذ قرار 

األمم املتحدة ولتبذل جهدها من أجل حتقيق 
وحدة ليبيا ونقل السلطة إلى حكومة مستقلة.

وفي شهر أكتوبر 1950 تكونت جمعية 
تأسيسية من 60 عضوا موزعني بالتساوي 
بني أقاليم ليبيا الثالثة وفي 25 نوفمبر من 

العام ذاته اجتمعت اجلمعية التأسيسية 
برئاسة مفتي طرابلس لتقرر شكل الدولة، 

ورغم اعتراض ممثلي طرابلس على النظام 
االحتادي فقد مت االتفاق، وكلفت اجلمعية 

التأسيسية جلنة لصياغة الدستور، فقامت 
تلك اللجنة بدراسة النظم االحتادية املختلفة 

في العالم وقدمت تقريرها إلى اجلمعية 
التأسيسية في سبتمبر 1951 وكانت قد 

تكونت حكومات إقليمية مؤقتة بليبيا. وفي 
29 مارس 1951 أعلنت اجلمعية التأسيسية 

عن تشكيل حكومة احتادية لليبيا مؤقتة في 
طرابلس برئاسة محمود املنتصر، وفي يوم 21 

ديسمبر 1951، نقلت إلى احلكومة االحتادية 
واحلكومات اإلقليمية السلطة كاملة ما عدا 
ما يتعلق بأمور الدفاع والشؤون اخلارجية 

واملالية، وفي 24 ديسمبر 1951 مت إعالن 
الدستور واختيار إدريس السنوسي ملكا 

للمملكة الليبية املتحدة بنظام فيدرالي يضم 

ثالث واليات (طرابلس، برقة، فزان) ورغم 
كل ما قامت به بعض الدوائر االستعمارية 

بعد 1951 من أجل اإلبقاء على ليبيا مقسمة 
وضعيفة حتت ذلك النظام االحتادي، فإن 

شعب ليبيا عبر ممثليه املنتخبني قاموا في 
26 أبريل 1963 بتعديل دستورهم، وأسسوا 
دولة ليبيا املوحدة وأزالوا جميع العقبات 

التي كانت حتول دون وحدة ليبيا حتت اسم 
اململكة الليبية وعاصمتها طرابلس.

إذا كان هذا قد حدث في تلك الفترة التي 
كان فيها الشعب الليبي يعد مليونا و200 ألف 

نسمة، يعاني أكثر من 90 باملئة من األمية، 
فلماذا ال يحصل اآلن؟ اجلواب يتعلق بالنفط 

الذي لم يكن قد اكتشف بعد آنذاك، وبالثروات 
األخرى التي تزخر بها ليبيا، وبصراعات 

املصالح بني القوى املتنافسة، والتي تهدد 
بالعودة إلى ما قبل ليبيا املوحدة.

إذن احلل لن يتحقق طاملا هناك ليبيون 
يرهنون إراداتهم للخارجي، وسيتحقق 

عندما يجتمعون على هدف واحد، وعندما 
يتجاوزون املصالح الشخصية واحلسابات 

العقائدية واحلزبية والقبلية واجلهوية، 
ويتخلون عن أحقاد املاضي، ويفككون 

امليليشيات ويغلقون سجونها، ويجمعون 
السالح ويوحدون قواتهم املسلحة، ويعلنون 
املصاحلة الشاملة في مؤمتر جامع، يقولون 

من خالله؛ ها نحن قد قررنا مصيرنا بلغة 
احلوار ال بلغة السالح وعندئذ سيضطر 
اجلميع لدعمهم بدل التنافس على شق 

صفوفهم.
وللمجتمع الليبي من القوى الناعمة 

والرموز االجتماعية والقيم الثقافية 
واحلضارية، ما يجعله قادرا على مللمة جراحه 

واخلروج من النفق بدل انتظار احللول 
اجلاهزة التي قد تأتي من اخلارج، ولن تأتي.

الحل لن يتحقق طالما هناك ليبيون 

يرهنون إراداتهم للخارجي، وسيتحقق 

عندما يتجاوزون المصالح الشخصية 

والحسابات العقائدية والقبلية، 

ويتخلون عن أحقاد الماضي

ال يمكن استيراد الديمقراطية 

التشاركية ثم غرسها في بلد ال يعرف 

من الديمقراطية غير االسم، وتسيطر 

على الناس فيه الذهنية اإلقطاعية 

والبدائية والحكم الفردي

الحكومة النيجرية انخرطت في مشاريع 

جديدة، لتحفيز الشباب في عدد من 

المناطق المتضررة من اإلرهاب على 

االستقرار وعدم البحث عن {وظائف} 

مع الجماعات اإلرهابية

أزراج عمر
كاتب جزائري

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الحبيب األسود
كاتب تونسي



} بغــداد – تســـعى تركيا إلى اســـتغالل فرض 
الواليـــات املتحدة عقوبات جديـــدة على إيران، 
ليصبـــح ســـوقها مصـــدرا لـــواردات العـــراق 
مـــن الســـلع، وكبديل عـــن نظيرتهـــا اإليرانية 

احملظورة.
ويقول محللون إن هذه احملاوالت تأتي في 
ظل الصراع التجاري اخلفي بني أنقرة وطهران 
لتوســـيع نفوذهما فـــي العراق الـــذي يحاول 
جاهدا اخلروج من كبواته الكثيرة بهدف إعادة 

الروح إلى االقتصاد العليل.
وتعرضـــت طهران إلـــى حزمتـــي عقوبات 
اقتصاديـــة، كانـــت األولـــى في الســـادس من 
أغســـطس املاضي، والثانية فـــي اخلامس من 
الشـــهر اجلاري، وطالت قطاعات اســـتهالكية 

ونفطية ومالية ومصرفية ومالحية.
ولكـــن بغـــداد حصلـــت من واشـــنطن على 
إعفاءات اســـتثنائية وملدة شهر ونصف الشهر 
كان آخرها أمس، حيث أكد مسؤوالن حكوميان 
لوكالـــة رويترز أن بلدهما اتفق مع طهران على 
مبادلة منتجـــات أغذية عراقيـــة بإمدادات غاز 

وطاقة إيرانية.
وقـــال العضوان في جلنـــة الطاقة الوزارية 
العراقية، لم تذكر رويتـــرز هويتهما، إن بغداد 
تســـعى حاليا للحصـــول على موافقـــة اإلدارة 
األميركية للسماح لها باستيراد الغاز اإليراني 
املُســـتخدم في محطات الكهرباء، وإنها حتتاج 

إلى املزيد من الوقت للعثور على مصدر بديل.
ويـــرى مجلـــس العمـــل التركـــي العراقي، 
التابـــع لهيئة العالقـــات التجاريـــة اخلارجية 
(دييك)، أن األسواق العراقية تفضل بشكل عام 
املنتجات األساسية من إيران لتدني أسعارها، 
مثل اللحـــوم بأنواعها والبيـــض والبقوليات 
واألدوات البالســـتيكية، فضال عن مواد البناء، 

ولكنها لن حتصل عليها بعد اليوم.

ويقول أمني ســـعدون طـــه، رئيس املجلس 
املشـــترك، إن العـــراق ســـيقوم باســـتيراد كل 
احتياجاتـــه من تركيـــا، وأن هـــذا األمر يعتبر 
فرصة مهمة ألنقرة، حيث سيمأل جتار العراق، 
الفـــراغ الناجم عـــن غياب املنتجـــات اإليرانية 
بفعل العقوبات، من خالل استيرادها من تركيا.
وأشار إلى أنهم قاموا بتعريف املستوردين 
العراقيني علـــى الكثير من الشـــركات التركية، 
الفتـــا إلـــى أن العالقـــات التجارية بـــني تركيا 
والعراق، تعد أدنى من املســـتوى املطلوب، في 

الوقت احلالي.
كما أكد ضرورة حتسني العالقات التجارية 
بني البلدين وزيادة الصادرات إلى العراق، وأن 
مســـاعي احلكومتني للتعاون في هذا الشـــأن، 

حتمل أهمية كبيرة.
العـــراق وتركيـــا، بوابتان  وتتواجد بـــني 
جمركيتـــان فقـــط، وهـــذا يؤثـــر ســـلبا علـــى 
العالقـــات التجاريـــة، حيث يؤدي إلـــى زيادة 
أجـــور املنتجات، لذلك يجب فتح بوابة جديدة، 

وافتتاح معبر أوفاكوي.
ويرى الباحث في القســـم التجاري، التابع 
واالقتصاديـــة  السياســـية  األبحـــاث  لوقـــف 
واالجتماعية (سيتا)، شريف ديليك، أن التبادل 
التجاري بني العراق وإيران ليس مقتصرا على 

مجال الطاقة فقط.
وأوضح أن الشركات اإليرانية تعد من أشد 
منافسي نظيراتها التركية الناشطة في تصدير 

املنتجات األساسية إلى األسواق العراقية.
ونســـبت وكالة األناضـــول لديليك قوله إن 
”ازدياد النفوذ السياســـي اإليراني في املنطقة، 
عقب غزو الواليـــات املتحدة للعراق، لعب دورا 
كبيـــرا فـــي تعزيـــز العالقـــات االقتصادية بني 

البلدين“.

للعقوبـــات  إيـــران  تعـــرض  مـــع  ولكـــن 
االقتصادية في الفترة األخيرة، ستجد صعوبة 
في التواجد باألســـواق العراقية بشـــكل مريح 

وسهل كما هو احلال سابقا.
ويعتقد اخلبير التركي أنه يجب على تركيا 
نقـــل عالقاتهـــا التجارية مع حكومتـــي بغداد 
وأربيل، إلى مستويات أعلى خالل هذه املرحلة.
وأشار إلى أن املناطق التي تديرها احلكومة 
العراقية املركزية، ومدينتي السليمانية وأربيل 
الواقعتني حتت إدارة حكومة إقليم كردســـتان 
العراق، تعتبر من أهم األســـواق التجارية في 

البالد.
وأوضح أنه ميكن لتركيا الســـعي لتصدير 
الكثير مـــن املنتجات إلى العـــراق في مجاالت 

ومـــواد  والزراعيـــة  الغذائيـــة  مثـــل  شـــتى، 
البناء والنســـيج وصناعة الســـيارات واآلالت 

والكهربائيات.
وتظهـــر بيانات وزارة التجـــارة التركية أن 
العراق ارتقى إلى املرتبة الثانية بعد أملانيا من 
حيث اســـتيراد املنتجات التركية في عام 2011، 
وأن قيمة الصادرات التركية إلى العراق ارتفعت 

لتصل إلى حدود 12 مليار دوالر في 2013.
وفي حني ســـجلت قيمة الصادرات التركية 
إلى العراق في 2003 نحو 870 مليون دوالر، فإن 
حجم التجارة اخلارجيـــة ارتفع العام املاضي 

ليبلغ 10.6 مليارات دوالر.
وخالل العام املاضي، بلغت حصة الســـوق 
مجمـــوع  مـــن  باملئـــة  حوالـــي 5.8  العراقيـــة 

الصادرات التركية، إذ حلت في املرتبة الرابعة 
في استيراد املنتجات التركية.

وبلغـــت قيمة الصـــادرات التركيـــة للعراق 
حوالي تســـع مليارات دوالر العام املاضي، في 
حني جتاوزت قيمة املنتجات التي اســـتوردتها 

تركيا من العراق 1.6 مليار دوالر.
وتتمتع شـــركات اإلنشاءات التركية مبكانة 
هامة في سوق التعهدات العراقي، حيث دخلته 
للمرة األولى في عام 1981، وازدادت أنشـــطتها 
في البالد بشكل كبير بعد غزو الواليات املتحدة 

للعراق في عام 2003.
وساهمت الشـــركات التركية في إجناز 645 
مشروعا في مجال البنى التحتية في الفترة ما 

بني 2003 و2012، بقيمة 12.9 مليار دوالر.

أن  األرقــــام  أحــــدث  أظهــــرت   – طرابلــس   {
االقتصاد الليبي ال يزال يتلقى ضربات بسبب 
نزيــــف عوائد الطاقــــة مبليارات الــــدوالرات، 
والتــــي تعتبــــر املصــــدر األول ملــــوارد الدولة 
النفطيــــة الغارقة في أزمات خانقة منذ ســــبع 

سنوات.
وبلغت اخلســــائر، وفق تقديرات صندوق 
النقــــد الدولي، جــــراء االنخفاض فــــي إنتاج 
النفط خالل الســــنوات األربــــع األخيرة نحو 

خمسني مليار دوالر.
وقــــال الصندوق في تقريــــر حول أوضاع 
االقتصاد الليبي إن ”التراجع في إنتاج النفط 
أدى إلــــى حرمان احلكومة مــــن تدفق عائدات 

بنحو 50 مليار دوالر بني 2012 و2016“.
وفاقمــــت االنقســــامات املســــتمرة طيلــــة 
الســــنوات الســــبع املاضيــــة واالقتتــــال بني 

امليليشــــيات وال ســــيما فــــي العاصمة أزمات 
الليبيني، الذيــــن تراجعت قدرتهم الشــــرائية 
وســــط تدهور ســــريع لقيمة الدينار وارتفاع 
معدالت التضخم والبطالة واختفاء مجموعة 

واسعة من السلع من األسواق.
ولم يأت مؤمتر باليرمو بأي جديد يوحي 
بالدخــــول فــــي طريق إنعاش اقتصــــاد البالد 
املنهــــك، إذ يقول اقتصاديون إنه استنســــاخ 
ملؤمتــــر باريــــس، وإن املواقف حــــول توقيت 

إجراء انتخابات ستعطل مساعي اإلصالح.
وكان األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس قد دعا في يونيو املاضي إلى إعادة 
موارد وإنتاج وإيرادات النفط إلى ”ســــيطرة 

املؤسسات الليبية املعترف بها دوليا“.
وقــــال حينهــــا إن ”قــــرارات مجلس األمن 
تؤكــــد احلاجة إلى وحدة املؤسســــات الليبية 

واحلق احلصري للمؤسســــة الوطنية للنفط 
في تصدير نفط البالد“.

وجاء ذلك بعد إعالن مســــؤولني في شرق 
ليبيا أنهم سيرسلون عوائد النفط من املناطق 
اخلاضعة لسيطرتهم إلى بنك مركزي يتبعهم، 
فــــي حتد لضغوط دولية لعــــودة املوانئ التي 
أعيدت الســــيطرة عليها مؤخرا إلى املؤسسة 

الوطنية للنفط املعترف بها دوليا.
وتزامن إعالن املســــؤولني في ذلك الوقت 
مــــع بيان للكيان املوازي للمؤسســــة الوطنية 
للنفط في مدينة بنغازي مفاده أنها تســــلمت 
رســــميا موانئ نفط في شــــرق البــــالد خالل 

احتفال أقيم في ميناء السدرة.
وشــــكك محللــــون فــــي إمكانيــــة تنفيــــذ 
اإلصالحــــات االقتصادية، التــــي أعلنت عنها 
حكومــــة الوفاق الوطنــــي، املعترف بها دوليا 

في ســــبتمبر املاضــــي، في ظل االنقســــامات 
العميقــــة وتقاذف االتهامات بشــــأن أســــباب 
تســــارع وتيرة تدهور األوضــــاع رغم ارتفاع 

عوائد صادرات النفط.
وتراجــــع اإلنتاج إلــــى أقل مــــن 300 ألف 
برميــــل في عــــام 2013، مع اشــــتداد التوترات 
األمنية في البالد، قبــــل أن تبدأ رحلة صعود 

ثم استقرار خالل العام اجلاري.
واستعادت ليبيا نسق الصعود في إنتاج 
النفط اخلام فــــوق حاجز مليون برميل يوميا 
منذ الربع الثالث من العام اجلاري. وبحسب 
تقرير ملنظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) 
نشر مؤخرا، بلغ إنتاج ليبيا النفطي نحو 1.3 

مليون برميل يوميا في سبتمبر املاضي.
ونهاية الشهر املاضي، قال مصطفى صنع 
الله، رئيس املؤسســــة الوطنية للنفط الليبية، 
إن إنتــــاج بــــالده مــــن النفط صعد إلــــى 1.27 

مليون برميل يوميا.
وتلقى االقتصاد الليبي ضرابات شــــديدة 
منذ بداية األزمــــة وعانى من تراجع صادرات 
النفط بحوالي 80 باملئة عن مستويات ما قبل 
الثورة حني كانت تصل إلى 1.6 مليون برميل 

يوميا في عام 2010.
وتشــــير التقديرات إلى أن 72 مليار دوالر 
من احتياطــــات البــــالد من العملــــة الصعبة 
تبخــــرت منذ بدايــــة األزمة في شــــهر فبراير 
2011، بعدمــــا كانــــت عند مســــتوى 130 مليار 

دوالر قبل األزمة.
ويتوقــــع الصندوق تراجع معدل التضخم 
إلــــى 17.9 باملئة مقابــــل 28.1 باملئــــة متوقعة 
بنهايــــة العام اجلاري. وفي ما يتعلق بالعجز 
فــــي امليزانيــــة، يتوقع الصندوق أن يســــجل 
26.9 باملئــــة من الناجت احمللي اإلجمالي العام 

املقبل، مقابل 25.1 باملئة هذا العام.
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مليارات دوالر حجم التبادل 

التجاري بين العراق وتركيا 

في 2017 بفائض يبلغ 9 

مليارات دوالر لصالح أنقرة

10.6

أمين سعدون طه:

العراق سيستورد كل 

احتياجاته من تركيا وهذا 

األمر يعتبر فرصة ألنقرة

مصطفى صنع الله:

إنتاج ليبيا من النفط صعد 

إلى 1.27 مليون برميل 

يوميا في أكتوبر

صندوق النقد الدولي:

 إنتاج النفط تراجع بين 

2012 و2016 وحرم ليبيا 

من عائدات أساسية

مساع تركية لملء الفراغ التجاري اإليراني في اقتصاد العراق

شلل قطاع النفط يكبد ليبيا خسائر بقيمة 50 مليار دوالر

[ مطالب بفتح المزيد من المعابر الحدودية بين أنقرة وبغداد  [ مخاوف من إغراق السوق المحلية بالبضائع التركية المدعومة

 العقوبات فرصة العراق المهدورة

كشــــــفت تركيا منذ اليوم األول لسريان احلزمة الثانية من العقوبات األميركية على إيران 
عــــــن خططها مللء الفراغ التجاري، الذي ســــــتحدثه اخلطوة على االقتصاد العراقي، رغم 
أن بغداد حصلت على إعفاءات استثنائية جديدة من واشنطن للتعامل مؤقتا مع طهران.

األوضاع خارج السيطرة

{أعتقد أنه يجب على البنوك المركزية النظر بجدية أكبر في إمكانية إصدار عملة رقمية. وربما 

يكون هناك دور على الدولة لتزويد االقتصاد الرقمي بالمال}.

كريستني الغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

{نخطط إلنفاق 5 مليارات دوالر على أعمال التطوير الجديدة في نيويورك وواشنطن، ونتوقع 

الحصول على حوافز ضريبية بأكثر من ملياري دوالر}.

بيان صادر عن
شركة أمازون األميركية للتجارة اإللكترونية

كشــــفت جلنــــة فــــي الكونغرس  } واشــنطن – 
األميركي أمس أن الواليات املتحدة عليها إنشاء 
صندوق ملواجهة اتفاقات متويل البنية التحتية 
في الــــدول الناميــــة التي تصــــدر ”منوذجا من 
احلوكمة االســــتبدادية“، في إشارة إلى مبادرة 

”احلزام والطريق“ الصينية.
وتصوغ جلنة املراجعة األمنية واالقتصادية 
األميركيــــة الصينيــــة تقريــــرا كل عــــام تقريبا 
منذ 2002، وهي مســــؤولة عــــن مراقبة تداعيات 
العالقــــات التجاريــــة بــــني الصــــني والواليات 

املتحدة على األمن القومي.
وقالــــت اللجنة في وقت ســــابق هــــذا العام 
إن ”جهــــود الصني، فــــي إطار مبــــادرة احلزام 
والطريق، لتمويل جســــور وشــــبكات رقمية في 
آسيا وأفريقيا والشرق األوسط تعطي حكومتها 

ذريعة لالحتفاظ بوجود عسكري هناك“.
وأوصــــى التقرير الصادر مــــن جلنة مكونة 
من اجلمهوريــــني والدميقراطيــــني، الكونغرس 
بإنشاء صندوق ملساعدة الدول في املناطق التي 

يتوقع أن توسع الصني نفوذها بها.
وحــــذر التقريــــر مــــن التهديد الذي يشــــكله 
اجتــــاه الصــــني إلــــى اجليــــل اخلامــــس مــــن 
تكنولوجيــــا االتصاالت الالســــلكية على األمن 

القومي األميركي ومصاحلها التجارية.
وتقول الصني إنها تريد أن حتســــن مبادرة 
احلزام والطريق، التي أطلقتها في 2013، روابط 

التجارة والنقل في العالم.
وتشــــارك العديــــد مــــن الشــــركات والبنوك 
الصينية في بناء ومتويل موانئ كبيرة وســــكك 
حديد وطرق ســــريعة وجســــور في بلدان منها 

كينيا وماليزيا وروسيا.
وقالت اللجنة األميركية إن بكني تســــتخدم 
املبادرة ”ليس فقط لتشــــجيع وإضفاء الشرعية 
ولكــــن أيضا لتصدير  على االســــتبداد عموما“ 
معاييــــر لتطبيقــــات التكنولوجيــــا قــــد تضــــر 
بالشــــركات األميركية وحضورها باألسواق في 

أنحاء العالم“.
وأوصت اللجنة بإنشــــاء صندوق ملســــاعدة 
البلدان مبنطقــــة احمليطني الهندي والهادئ في 
مجاالت مثل االتصــــال الرقمي والبنية التحتية 

واحلصول على الطاقة.
اخلارجيــــة  وزارة  باســــم  املتحدثــــة  وردت 
الصينية، هوا تشــــون ينغ، على التقرير بالقول 
إن بالدها تتعاون مع الــــدول األخرى بناء على 
مبــــادئ االحتــــرام واملنفعــــة املتبادلة، مشــــيرة 
إلــــى أن واشــــنطن محل ترحيــــب إن كانت تريد 

االستثمار في مشروعات في بلدان أخرى.

صندوق أميركي للتصدي

لمبادرة الحزام الصينية
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} القاهــرة – أكـــد محمـــد معيط وزيـــر املالية 
املصـــري أن موازنـــة البـــالد للســـنة املاليـــة 
2019-2020 ســـتظهر نتائـــج برنامـــج اإلصالح 
االقتصـــادي الـــذي قامـــت بـــه احلكومـــة في 

السنوات القليلة املاضية.
وتقوم احلكومة، في إطار برنامج لصندوق 
النقد الدولـــي، بإصالحات اقتصادية شـــملت 
حتريـــر ســـعر صرف العملـــة بدأ فـــي نوفمبر 
2016 وزيـــادات ضريبية وخفض الدعم وســـن 

تشريعات لتشجيع االستثمار.
وأوضح معيـــط في ندوة اجلمعية املصرية 
اللبنانيـــة لرجـــال األعمال التي عقدت مســـاء 
الثالثـــاء أن بـــالده نفـــذت برنامـــج إصـــالح 
اقتصـــادي صعب، مشـــيرا إلـــى أن دوال قليلة 

ممكن أن تقوم به.
وأضاف أن ”هذا العام من أصعب السنوات 
من حيث أثر الدين العـــام على اخلزانة العامة 
بســـبب اعتمادنا لســـنوات طويلة في اإلنفاق 
اجلـــاري علـــى االســـتدانة وليـــس إيـــرادات 

حقيقية“.
وبلـــغ الديـــن احمللـــي 3.695 تريليون جنيه 
يونيـــو  نهايـــة  فـــي  دوالر)  مليـــارات   205.7)
املاضـــي، مقارنة مـــع 3.161 تريليون جنيه قبل 
عام. وسجل الدين اخلارجي 92.64 مليار دوالر 
في نهاية الشـــهر ذاته بزيـــادة 17.2 باملئة على 

أساس سنوي.
ووفق آخـــر البيانـــات الرســـمية، ارتفعت 
االحتياطيـــات األجنبية ملصر إلـــى 44.5 مليار 
دوالر فـــي نهاية أكتوبـــر املاضي، للمرة األولى 

منذ سبع سنوات.
وقـــال معيـــط إنـــه ”نتيجـــة لإلصالحـــات 
الهيكيليـــة فـــي السياســـة املاليـــة والنقديـــة 
مبصر لم ينخفض ســـعر الصرف ولم ينخفض 
االحتياطي النقدي ولم ترتفع أســـعار الفائدة، 
وحتققت أهداف امليزانية خالل األشهر األربعة 

املاضية من السنة املالية“.
وأشـــاد خبراء ومؤسســـات ماليـــة دولية 
بالسياســـات النقديـــة التـــي اتخذهـــا البنـــك 

املركزي على مدار العامني املاضيني، إذ جنحت 
فـــي جتنيب االقتصاد املصري اآلثار الســـلبية 
لألزمات التي تشـــهدها األســـواق الناشئة في 

الفترة احلالية.
ويؤكـــد اقتصاديون أن السياســـة النقدية 
للمركـــزي جنحت فـــي احلد من تقلبات ســـوق 
الصرف رغم ترك الســـوق حـــرا واحلفاظ على 
مرونة ســـعر العملة، باإلضافة إلى جناحه في 
الهبـــوط مبعـــدالت التضخم إلـــى 10 باملئة في 

يوليو املاضي، مقارنة مع 35 باملئة.
ونســـبت وكالـــة أنبـــاء الشـــرق األوســـط 
املصريـــة لرئيس قطاع اخلزانة وأســـواق املال 
ببنك التنمية الصناعيـــة، هيثم عادل، قوله إن 
”اإلجـــراءات التي اُتخذت من قبـــل املركزي منذ 
2016 كانـــت إجـــراءات جريئة واتســـمت أيضا 

باحلذر“.
وأشـــار إلى أن الرؤية في الســـابق لم تكن 
واضحة وال يعلم أحد ماذا ســـيحدث في الغد، 
لكن الوضـــع اآلن تغير، وباتت الرؤية واضحة 
بفضل البنك املركزي وسياســـاته والدعم الذي 

يلقاه من القيادة السياسية.
وقالت وكالة بلومبرغ االقتصادية األميركية 
األســـبوع املاضـــي إن الســـوق املصرية باتت 
واحدة من أكثر أســـواق العالم أمانا، بالنسبة 
للمستثمرين في ســـوق أدوات الدين، ما يؤكد 
الثقة في اإلجـــراءات اإلصالحية، بعدما عانت 
مصر قبل تعومي اجلنيه من عزوف الدائنني عن 

طلبات إقراضها.
وفي شـــهر مايـــو املاضـــي، رفعـــت وكالة 
ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني تصنيف 
مصر إلى بي من بي ســـلبي، كما عدلت النظرة 
املستقبلية لالقتصاد من إيجابية إلى مستقرة، 
بدعم من حتسن معدالت النمو وارتفاع احتياط 

النقد األجنبي.
ويقول سوبير الل رئيس بعثة صندوق النقد 
الدولي فـــي مصر، إن البنك املركزي اســـتطاع 
بنـــاء احتياطيـــات وقائية قوية دعمـــت تزايد 

صالبة االقتصاد ضد الصدمات اخلارجية.
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محمد معيط:

هذا العام من أصعب 

السنوات من حيث أثر الدين 

العام على الخزانة العامة

سوبير الل:

مصر بنت احتياطيات 

دعمت االقتصاد ضد 

الصدمات الخارجية

} الربــاط – أطلق املغرب رسميا خدمة التعامل 
النقـــدي اإللكترونـــي عبر الهواتـــف احملمولة 
بهـــدف تقليـــص تنامـــي التعامـــل بالســـيولة 
النقديـــة، في خطوة تهدف إلـــى دمج االقتصاد 
املوازي ضمن االقتصاد الرســـمي وفق أســـس 

مدروسة لتعزيز معدالت النمو.
وتبدو مســـألة رقمنة االقتصاد املغربي من 
بني أهم اخلطوات التـــي تركز عليها احلكومة 
فـــي الوقت احلالـــي من أجل مكافحة الفســـاد، 
الـــذي ينشـــأ داخـــل بيئـــة القطـــاع املـــوازي، 
وبالتالي قطـــع الطريق على املتعاملني في هذا 

القطاع.
وبحســـب بيـــان مشـــترك للبنـــك املركزي 
املغربي والوكالـــة الوطنية لتقنني املواصالت، 
متّكـــن اخلدمـــة اجلديدة مـــن تنفيـــذ عمليات 
حتويل األموال وســـحبها وإيداعها في حساب 

مصرفي بشكل إلكتروني عبر الهاتف.
وينتظـــر أن متكـــن هـــذه اآلليـــة الفئـــات 
غيـــر املنخرطـــة فـــي النظـــام البنكـــي أو تلك 
غيـــر املنخرطة بشـــكل كاف من االســـتفادة من 
اخلدمـــات املالية، وكذلك املســـاهمة في تطوير 

االقتصاد الرقمي.
ويعـــول بنـــك املغـــرب علـــى أن يبلـــغ عدد 
مســـتخدمي هذه اخلدمة 400 ألف بنهاية العام 
املقبل على أن يصل العدد إلى حوالي 6 ماليني 

مستخدم خالل السنوات اخلمس املقبلة.
وحتـــى تعطـــي هـــذه اخلدمة دفعـــة قوية 
في الســـوق وخاصة جتـــارة التجزئة، منحت 
احلكومـــة 11 تراخيصـــا لشـــركات االتصاالت 
العاملة بالبالد وهي اتصاالت املغرب اململوكة 
للدولـــة وشـــركتا ميديتـــل وإنـــوي، فضال عن 
شركات حتويل األموال وعدة مصارف حكومية 

وخاصة.

ويؤكـــد بنك املغرب أن هذه اخلدمة ســـيتم 
التداول بها بشـــكل رسمي خالل الفترة القليلة 
املقبلة، وســـتتيح ألكثر من 14 مليون مستهلك 
في البالد إمكانية تسديد مشترياتهم عن طريق 

تطبيقات ذكية مثبتة في هواتفهم احملمولة.
واســـتغرق توفيـــر هـــذه اخلدمـــة النقدية 
الرقميـــة ما يناهز العامني، بحســـب ما أشـــار 
إليه املســـؤولون، من أجل وضـــع مجموعة من 

القواعد الضرورية لضمان حسن سيرها.
وكشفت مسؤولة في بنك املغرب أن املغرب 
يتوقـــع أن يصل حجم املدفوعـــات عبر الهاتف 
احملمـــول في البالد إلـــى 50 مليـــار درهم (5.3 
مليـــارات دوالر) فـــي العـــام بحلـــول 2023 مع 
االستعداد لتدشني خدمة مدفوعات عبر الهاتف 

احملمول بحلول نهاية الشهر اجلاري.
وقالـــت أســـماء بنانـــي مديـــرة املدفوعات 
املالية في البنك املركزي، خالل مؤمتر صحافي 
بالربـــاط هذا األســـبوع إن ”اخلدمـــة اجلديدة 
تهـــدف إلـــى تقليص حجـــم الســـيولة النقدية 
املســـتخدمة فـــي املدفوعات وتعزيز الشـــمول 

املالي“.
ووفقـــا لبيانات البنك املركـــزي، يبلغ معدل 
تغلغـــل الهواتف الذكية فـــي املغرب 130 باملئة، 
ممـــا يعني أن عدد مشـــتركي احملمول أكبر من 
تعداد الســـكان، لكـــن 56 باملئة فقط من املغاربة 
البالغني كانت لديهم حسابات مصرفية بنهاية 

العام املاضي.
وأشـــارت بنانـــي إلى أن خدمـــة الدفع عبر 
لألشـــخاص  ستســـمح  احملمولـــة  الهواتـــف 
بتحويل األموال وســـداد الفواتيـــر ودفع قيمة 
الســـلع واخلدمـــات بشـــكل فوري باســـتخدام 

الهواتف احملمولة.

ويقـــول خبراء إن إطالق هـــذه اخلدمة جاء 
متأخـــرا وأنـــه كان نتيجـــة ضغوط األوســـاط 
االقتصادية فـــي الفترة املاضية على احلكومة، 
التي يقودها ســـعدالدين العثمانـــي، لتقليص 

هيمنة التعامل النقدي في البالد.
وتـــرى بنانـــي أن هذا الوضع مســـتمر في 
وقت جنحـــت البلـــدان الصاعدة فـــي تقليص 
استخدام النقود بشكل كبير، مشيرة إلى أن 82 
باملئة من التعامالت بواسطة البطاقات البنكية 
تعـــادل من حيـــث القيمة الســـحوبات النقدية، 
والتـــي تبلغ وفق البيانات الرســـمية نحو 514 

مليار درهم (53.8 مليار دوالر) سنويا.
ووفـــق اقتصاديني، تـــؤدي هيمنة التعامل 
االقتصاديـــة  الكفـــاءة  انعـــدام  إلـــى  النقـــدي 
واالجتماعيـــة، كمـــا أنهـــا تنطوي علـــى تكلفة 

كبيرة بالنسبة للوحدات االقتصادية، تصل إلى 
قرابة 0.7 باملئة من الناجت الداخلي اإلجمالي.

وترتكـــز معظم هذه املعامـــالت بني األفراد 
والتجـــار، والتـــي ميكـــن حاليـــا حتقيقها عن 
طريق حلول أداء بواسطة الهاتف النقال، وهي 
التجربـــة التي أثبتت جناحها عامليا، ال ســـيما 
في ظل ارتفاع نسبة انتشار استخدام الهواتف 

احملمولة.
وتؤكد التقارير الصادرة عن مركز النقديات 
وبنـــك املغرب أن املعامـــالت املالية اإللكترونية 
تواصل منوها في البالد بشـــكل الفت، وســـط 
املنتجـــات االســـتهالكية  تزايـــد الطلب علـــى 

واخلدماتية على املنصات الرقمية.
ومنذ سنوات طويلة، يطالب رجال األعمال 
والشـــركات، التي تعمل ضمـــن القطاع املنظم 

للدولـــة باإلســـراع فـــي اعتماد خارطـــة طريق 
واضحة املعالم المتصاص الســـوق الســـوداء 
إلحـــالل مبدأ تكافؤ الفـــرص والتنافس العادل 

بني كافة القطاعات.
ويقـــدر خبراء حجم املعامالت في الســـوق 
املوازيـــة املغربية بني نحو 13 و20 مليار دوالر، 
عكس تقديـــرات املندوبية الســـامية للتخطيط 

التي حتصره في 13.22 مليار دوالر.
وأشـــارت دراســـة حديثة نشـــرها االحتاد 
العام ملقاوالت املغرب في وقت سابق هذا العام 
إلـــى أن االقتصاد املـــوازي املغربي ميثل نحو 
20 باملئـــة من الناجت احمللـــي اإلجمالي، أي ما 
يعادل 10 باملئة من صادرات البالد، األمر الذي 
يؤثر بشـــكل متفاوت على مختلـــف القطاعات 

االقتصادية.

} ديب – يتجـــه مطار دبي إلى تســـجيل قفزة 
قياســـية في استقبال املســـافرين بنهاية العام 
بعد أن شهد أكثر األشهر ازدحاما في تاريخه.

وقـــال بـــول جريفيـــث الرئيـــس التنفيذي 
ملؤسســـة مطـــارات دبي، خالل مؤمتـــر لقطاع 
الطيران في اإلمارة إن ”من املتوقع أن يستخدم 
ما يزيد قليال على 90 مليون مســـافر مطار دبي 

الدولي في 2018“.
وتضـــع حكومة دبي قطـــاع الطيران ركيزة 
أساســـية، بســـبب دوره في حتريك العديد من 
القطاعـــات األخـــرى وعلى رأســـها الســـياحة 
التـــي تؤثر بدورها جتـــارة التجزئة والترفيه، 
إضافة إلى توفير الوظائف وتعزيز االستثمار 
وتوفيـــر الفرص ألصحاب املشـــاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
ووفقـــا لوكالة رويترز، زاد عدد املســـافرين 
الذين يســـتخدمون املطار، مركز عمليات شركة 
الطيـــران الشـــرق أوســـطية العمالقـــة طيران 

اإلمارات وأحد مصادر الدخل الرئيسية لدبي، 
5.5 باملئـــة إلـــى 88.2 مليون مســـافر في العام 

املاضي.
واســـتقبل مطـــار دبـــي، وهـــو أحـــد أكثر 
املطـــارات الدولية ازدحاما بأعداد املســـافرين 
الدوليني على مستوى العالم حوالي 7.2 مليون 

مسافر في سبتمبر املاضي.
ووفقـــا لبيانات املؤسســـة، رفع ســـبتمبر 
إجمالـــي عـــدد املســـافرين الذين اســـتخدموا 
املطار، الذي يعد إحدى احملطتني الرئيســـيتني 
للرحـــالت الطويلـــة إلى جانب مطـــار أبوظبي 
الدولـــي في الشـــرق األوســـط، خالل األشـــهر 
التســـعة األولى من هذا العـــام إلى 67.5 مليون 

مسافر.
العـــام اجلاري،  السادســـة خـــالل  وللمرة 
يشـــهد مطار دبي الدولي زيادة عدد املسافرين 
عن 7 ماليني مسافر، في حني أنهى املطار الربع 
الثالث من هذا العام بعدد 23.8 مليون مســـافر، 

أي بارتفـــاع نســـبته واحـــد باملئـــة، مبقارنـــة 
سنوية.

ويواصـــل املطـــار الترحيـــب باملســـافرين 
من جميع أنحـــاء العالم مســـتفيدا من موقعه 
اجلغرافـــي املركـــزي ليربـــط العالـــم ببعضـــه 

البعض.
واحتفظـــت الهند مبكانتها من حيث كونها 
أكثر األســـواق تعامال مع املطار، حيث سجلت 
957.75 ألـــف مســـافر خالل ســـبتمبر املاضي، 
تلتها اململكة املتحدة بأكثر من 538 ألف مسافر، 

ثم السعودية بأكثر من 454 ألف مسافر.

اقتصاد

ترخيصا تم منحها لشركات 

االتصاالت وشركات تحويل 

األموال ومصارف لتنفيذ 

خطة رقمنة التعامالت
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بول جريفيث:

نرجح استخدام ما يزيد على 

90 مليون مسافر مطار 

دبي الدولي هذا العام

أسماء بناني:

نستهدف مدفوعات عبر 

الهاتف بنحو 5.3 مليارات 

دوالر بحلول 2023

الرباط تستخدم سالح الدفع اإللكتروني لمحاصرة السوق الموازية

الميزانية الجديدة تعبد طريق القاهرةقفزة قياسية متوقعة للمسافرين عبر مطار دبي بنهاية 2018

لجني ثمار اإلصالحات القاسية

[ بنك المغرب يفرض رقمنة التعامالت التجارية عبر الهواتف  [ السوق السوداء تلتهم سنويا 20 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي

تحركات الحتواء التجارة السوداء

ــــــي انتقلت إلى مرحلة جديدة  ــــــر خبراء أن حتــــــركات املغرب نحو إصالح النظام املال اعتب
ــــــز دور التجارة الرقمية في االقتصاد  بإطالق خدمة الدفع اإللكتروني، في مســــــعى لتعزي
وتخفيف التعامل بالســــــيولة النقدية، التي أرهقت املصارف وفتحت الباب على مصراعيه 

أمام ازدهار السوق السوداء.

االزدحام على مدار العام

{اإلنفاق الســـياحي األجنبي في لبنان بلغ العام الماضي 7.6 مليارات دوالر، مقابل توقعات بنحو 

4.5 مليارات دوالر حسب تقرير لمنظمة السياحة العالمية}.

أواديس كيدانيان
وزير السياحة اللبناني

{حجم االســـتثمار الســـنوي للصندوق يتراوح بين مليار و1.5 مليار دوالر ويستثمر في أكثر من 

70 دولة وفقا الستراتيجيات طويلة المدى تحقق عوائد كبيرة للسلطنة}.

عبدالسالم بن محمد املرشدي
الرئيس التنفيذي للصندوق االحتياطي العام لسلطنة عمان



} بـــرز دوره عقـــب اندالع احتجاجـــات العام 
2011 ضد الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله 
صالح، حيث تم اســـتدعاؤه من خانة الضباط 
العســـكريين التقليدييـــن، ليتبـــوأ مناصـــب 
عسكرية عليا في وقت بالغ الحساسية وصلت 

فيه االصطفافات السياسية ذروتها.
عسكري بال مالمح سياســـية، هكذا يمكن 
وصف محمد علي المقدشي الذي خاض غمار 
الصراع السياسي والعسكري في اليمن، بأداء 
غابـــت عنه التفاصيل والخلفيـــات التي كانت 
تجتاح كل مناحـــي الحياة، حافظ على هدوئه 
كضابط كالســـيكي، وعـــزز من حضـــوره في 
معســـكرات الصراع المختلفة، متجاوزا دائرة 
التصنيف األيديولوجي التي طالت كل رجاالت 
العهديـــن القديم والجديد في تلك الفترة بالغة 

التعقيد والمكايدات.

وعلى الرغم من انضمام المقدشـــي لقائمة 
القيادات العسكرية لما عرف بـ“الجيش اليمني 
المؤيدة للثورة الشـــبابية السلمية الشعبية“، 
والذي أعلن عن نفســـه من خـــالل البيان األول 
الـــذي صدر في مايـــو 2011، إال أن المقدشـــي 
الذي كان يشـــغل في ذلـــك الوقت قائد المنطقة 
العســـكرية الوسطى، ظل يختفي خلف قيادات 
بـــارزة تحملت عبء هذا القرار وتداعياته وفي 
مقدمتها قائد الفرقة األولى مدرع حينها اللواء 
علي محسن األحمر الذي كان المقدشي يصنف 

كأحد رجاالته في المؤسسة العسكرية.

تراتبية عسكرية طاغية

لم يحدث إعالن انضمام المقدشـــي للجيش 
الموالـــي للثـــورة أي ردود فعـــل غاضبـــة كما 
كان متوقعـــا، فقد كان منصبـــه إداريا أكثر منه 
عســـكري بالنظـــر إلى خارطة الـــوالءات، حيث 
ال تتواجـــد تحت قيادته بشـــكل فعال أي ألوية 
عســـكرية كما هو الحال مع ضباط آخرين أقل 
منه منصبا مثـــل اللواء حميد القشـــيبي قائد 
اللواء 310 فـــي محافظة عمران، والســـبب في 
ذلك يعود لكـــون المنطقة الوســـطى التي تقع 
في إطـــار صالحياته، محكومة بتوازنات قبلية 
وعســـكرية ثابتـــة ال يمكـــن التالعـــب بها، إلى 
جانب شـــخصيته الديناميكية واحتفاظه على 
الـــدوام بخطوط تواصل ســـاخنة مع خصومه 
حتى الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح في 

تلك الفترة.
ولــــد المقدشــــي بمديريــــة ميفعــــة عنس 
بمحافظة ذمار في العام 1962 وهو العام الذي 
أطاحت فيــــه ثورة تزعمها عــــدد من الضباط 
اليمنيين بالنظام الملكي اإلمامي، حيث نشــــأ 

فــــي كنف نمط واحد مــــن األنظمة ولم يعاصر 
النظامين اإلمامي والجمهوري كغيره من كبار 
القــــادة العســــكريين اليمنييــــن المخضرمين 

آنذاك.
وفي العام 1981 التحق المقدشــــي بالكلية 
الحربية في صنعاء التي كان االنضمام إليها 
حلــــم الكثير من أبنــــاء جيلــــه ومنطقته على 
الســــواء، ليتخــــرج منهــــا بعد أربع ســــنوات 
كضابط في الجيش اليمني برتبة مالزم ثان.

بعــــد تخرجــــه التحــــق بألويــــة العروبــــة 
الشــــهيرة في اليمن والتي شاركت في الحرب 
العراقيــــة اإليرانيــــة، وقــــد تدرج في الســــلم 
العســــكري لهــــذه الوحدات، بدءا مــــن تعيينه 
قائدا لسرية المشــــاة في اللواء الرابع عروبة 
بيــــن عامــــي 1984 و1986، ومــــرورا بتعيينــــه 
رئيسا لعمليات الدبابات في اللواء في الفترة 
مــــن 1986 إلــــى 1987، وعيــــن بعد ذلــــك قائدا 
لقطاعي حــــرض وميدي التابعيــــن لمحافظة 

حجة في اللواء ذاته بين عامي 1987 و1989.
كمــــا تم تعيينــــه الحقا فــــي منصب أركان 
كتيبة مدفعية اللواء الرابع عروبة حتى العام 
1992 فضابطــــا ألمن اللواء، ثــــم قائدا لكتيبة 

المشاة حتى العام 1996.
 وصقــــل التــــدرج العســــكري مــــن خبرة 
المقدشي التي استحضرها على األرجح بعد 
ذلك بســــنوات طويلة عندما ســــاهم في إعادة 
تأســــيس الجيش الوطنــــي اليمني في أعقاب 

االنقالب الحوثي في العام 2014.
وفي محاولة لكسر رتابة النمط العسكري 
الصارم في تجربته، كما يبدو، قرر المقدشــــي 
مــــزج حياته العســــكرية الصارمــــة بالتطوير 
الذاتــــي، حيث اتجه لدراســــة القانــــون، الذي 
حصــــل على إجــــازة فيه من جامعــــة صنعاء، 
الــــدورات  مــــن  عــــدد  بدراســــة  ذلــــك  وأردف 
علــــى  حصولــــه  إلــــى  وصــــوال  العســــكرية، 
الماجســــتير في العلوم العســــكرية تخصص 
”أســــلحة مشــــتركة“ عن كلية القيادة واألركان 

بصنعاء.
وقــــد انعكــــس التأهيل الــــذي حصل عليه 
الضابط الشــــاب على ســــيرته المهنية، حيث 
أهلتــــه الدراســــة لتبــــوؤ مناصــــب أرفــــع في 
الجيش، كان أولها تعيينه أركانا لحرب حرس 
الحدود في محور الحديدة، ثم رئاسة عمليات 
اللواء 13 مشــــاة، فرئيســــا ألركان اللواء، قبل 
أن يعين قائدا للــــواء 21 ميكا في العام 2006، 
ثــــم قائدا لمحور عتق إلى جوار قيادته للواء، 
حتــــى العــــام 2008 حينمــــا تم تعيينــــه قائدا 

للمنطقة العسكرية الوسطى.
وتكشف الســــيرة العسكرية للمقدشي عن 
حالة تــــدرج بطيئة ولكنها ثابتة وتراتبية في 
الســــلم العســــكري، وهو ما جعلــــه بعيدا عن 
دائرة التجاذبات السياســــية المباشــــرة، في 
ظل انشغاله الدؤوب في المناصب العسكرية 
التي كانت في الغالــــب تتم في مناطق بعيدة 

عن مركز القرار.
بدءا من العام 2011 شهدت سيرة المقدشي 
تحوال مهمـــا وفارقا، بعد أن وضعته األحداث 
المتســـارعة على مفترق طـــرق إجبارية، وقد 
كان قرار االنضمام للجيـــش الموالي للثورة، 
مفتتحـــا لسلســـلة مـــن القـــرارات الصعبـــة 

والمصيرية.

مرحلة فارقة

غـــادر الرئيس صالـــح الســـلطة وانتصر 
المعســـكر المنـــاوئ لـــه الذي كان المقدشـــي 
أحـــد أعضائه، وهـــو ما أهلـــه لتولي منصب 
جديـــد تمثل فـــي تعيينه نائبـــا لرئيس هيئة 
األركان العامـــة للشـــؤون الفنيـــة فـــي أبريل 
2012، لكن ســـرعان ما تـــم تعيينه في منصب 
أكثـــر صخبا وإشـــكالية وهو قيـــادة المنطقة 
العســـكرية السادســـة بعد عام واحـــد تماما، 
وقـــد كان ذلـــك القرار من أصعـــب االختبارات 
التي مرت بها مســـيرته العسكرية، نظرا لكون 

نطاق صالحياته يضـــم أكثر ثالث محافظات 
مضطربـــة وهي صعـــدة وعمـــران والجوف، 
المثلث الذي كان يتركز فيه النشـــاط الحوثي 

السياسي والعسكري آنذاك.
خالل الفترة من فبراير إلى يوليو شـــهدت 
محافظـــة عمران شـــمالي صنعاء اشـــتباكات 
يوميـــة، نتيجـــة للزحـــف الحوثـــي الرامـــي 
للســـيطرة على المحافظة، ووقعت المواجهة 
األولى بين أوالد الشـــيخ القبلـــي عبدالله بن 
حســـين األحمر والحوثيين، فـــي الوقت الذي 
التـــزم فيه الجيـــش اليمني الحيـــاد، غير أن 
الزحـــف الحوثـــي امتد إلى مركـــز المحافظة 
فـــي يوليو من نفس العـــام، ولم يتغير موقف 
الجيـــش اليمنـــي كذلـــك بالرغم مـــن تعرض 
أحـــد األلوية التابعة له بقيـــادة العميد حميد 

القشـــيبي لالعتداء من قبل الميليشيات 
الحوثية.

فـــي نهايـــة المطـــاف ســـقطت 
محافظة عمـــران لتتبـــع بمحافظتي 
المحافظات  وهـــي  والجوف،  صعدة 
الثـــالث التـــي كانـــت تتكـــون منهـــا 

المنطقـــة العســـكرية السادســـة التي 
يقودها محمد علي المقدشي.

وبعد أيام 
قليلة فقط من 

إحكام الحوثيين 
سيطرتهم على 
عمران، أصدر 

الرئيس 
عبدربه 

منصور هادي 
قرارا بإقالة 

المقدشي من 
منصب لم يعد 

له وجود 
على أرض 

الواقع، 
وعينه مستشارا 

للقائد األعلى 
للقوات المسلحة.

ظل المقدشــــي بعيــــدا عن دائــــرة الضوء 
اإلعالمية حتى بعد ســــقوط محافظة عمران، 
لكنه كما تشــــير الوقائع التالية لألحداث بقي 
قريبا من الرئيس هادي، وقد تكون مشــــاركته 
في الحرب العراقية اإليرانية كما تقول سيرته 
الذاتية، ســــببا كافيا يفســــر مواقفه الالحقة 
وانضمامه المبكر للشــــرعية ومســــاهمته في 

تأسيس نواة الجيش الوطني.

الجيش الوطني 

تســــارعت األحــــداث وانتهــــت باجتيــــاح 
ظــــل  فــــي  صنعــــاء،  للعاصمــــة  الحوثييــــن 
حالــــة تخبــــط بدت فــــي ما يتعلــــق بمواجهة 
الميليشــــيات التي أسقطت الدولة، ولم يمض 
الكثيــــر من الوقــــت قبل أن يعلــــن الحوثيون 
عن أنفســــهم كبديل للدولة، األمر الذي أفضى 
إلى فــــرار الكثير من قيــــادات الدولة المدنية 
والعســــكرية واإلعــــالن عن انطــــالق عاصفة 
الحزم وإنشــــاء التحالف العربــــي في مارس 

.2015
بعد شــــهر من انطالق العملية العسكرية 
التي قادتها الســــعودية عيــــن الرئيس هادي، 
اللواء المقدشــــي رئيســــا لألركان، في الوقت 
الذي كان فيه وزير الدفاع محمود الصبيحي 
معتقال لــــدى الحوثيين في صنعاء، والجيش 
اليمنــــي بمختلــــف تشــــكيالته فــــي قبضــــة 

الميليشيات.
بعد أقل من أســــبوعين من تعيينه جاءت 
أول ردة فعل قوية على هذا القرار، حيث أقدم 
الحوثيون على تفجير منزله في مسقط رأسه 
بذمار وتــــداول اليمنيون صورا تظهر القصر 
الفخم الذي تعــــرض للتخريب والنهب، وبدال 
مــــن انشــــغال الرأي العــــام اليمنــــي بتفجير 

المنزل، دار حديث واســــع حول األموال التي 
يمتلكهــــا ضابط في الجيش، ووجهت أصابع 
االتهام للمقدشــــي بالفســــاد وهي أبرز التهم 

التي مازالت تالحقه بين الحين واآلخر.
ظهر المقدشي من الرياض في أول ظهور 
إعالمي له بعد هروبه من صنعاء، وتحدث في 
الحوار الذي أذيع بعد خمسة أيام من تعيينه 
رئيســــا لألركان عن أسباب سقوط صنعاء في 
إجابــــات حذرة لــــم يقل من خاللهــــا أكثر مما 
يعرفه عامة اليمنييــــن، كما تحدث عن عودته 
إلــــى اليمــــن للبدء بإعــــادة تشــــكيل وتجميع 
الجيــــش اليمني في منطقة ”العبر“ بمحافظة 
حضرمــــوت بالقــــرب مــــن الحــــدود اليمنية-

السعودية.
ظهــــر المقدشــــي مجــــددا ولكــــن بالــــزي 
العســــكري هــــذه المــــرة وتحدث عــــن العديد 
من القضايــــا المتعلقة بســــير المعارك، وفي 
رد علــــى ســــؤال وجه له حــــول هوية الجيش 
الوطني، وهي التسمية التي لم يكن اليمنيون 
يألفونها بعــــد، أجاب ”الجيــــش الوطني هو 
اســــتمرار للجيش الســــابق، وقمنــــا بتجنيد 
جيش جديد بعقيدة عسكرية جديدة تتناسب 
مع دول الجوار في تدريبه وتأهيله وتسليحه، 
والمقاومة الشــــعبية جزء من الجيش اليمني 
وهناك أشخاص من الجيش السابق والكثير 
مــــن المعســــكرات الســــابقة تقاتــــل لصالــــح 
الشــــرعية فــــي الوقــــت الحالــــي والكثير من 
الجيش الســــابق موال للشــــرعية، كما توجد 
خمــــس مناطــــق مركزية عســــكرية للشــــرعية 

ومنطقتان للحوثي وصالح“.
وفــــي الفتــــرة التي تلــــت تعيينه رئيســــا 
لألركان برز دور الفريق المقدشي، خصوصا 

أنه تولــــى مهام وزيــــر الدفــــاع المعتقل لدى 
الحوثيين إلى جانب مهامه. وقد شهدت هذه 
المرحلــــة توجيه العديد من االنتقادات له كان 
معظمها يتمحور حول اإلخفاقات العسكرية 
التــــي رافقت بعــــض الجبهات واستشــــراء 
الفســــاد في المؤسسة العســــكرية، إضافة 
إلى تشــــكل مراكز قــــوى جديدة 
ونشوء  الوطني،  الجيش  داخل 
صــــراع خفي بينــــه وبين بعض 
أقطــــاب الجيــــش النافذين، وهو 
ما انتهى بإقالة المقدشــــي مجددا 
وتعيينــــه للمرة الثانية مستشــــارا 
المســــلحة  للقــــوات  األعلــــى  للقائــــد 

لشؤون الدفاع في سبتمبر 2017.
بعدهــــا تــــم تكليفــــه بمــــلء الفراغ 
الذي خلفــــه عدم وجود وزير للدفاع في 
الحكومــــة اليمنية وفــــي فبراير 2018 تم 

تكليفه بتولي مهام وزير الدفاع.

لم يمض الكثير من الوقت قبل أن تشــــهد 
مســــيرة الفريق المقدشــــي الحافلــــة بمراحل 
البــــروز واالنضواء، تحــــوال جديدا دفعه هذه 
المرة إلى قمة المؤسســــة العســــكرية وبشكل 
مباشــــر، حيث أصدر الرئيس هادي في وقت 
متأخر مــــن فجر الثامن مــــن نوفمبر الجاري 
قرارا بتعيينــــه وزيرا للدفــــاع خلفا لمحمود 
الصبيحــــي المعتقل لدى الحوثيين منذ العام 

.2015
ويأتــــي تعيين المقدشــــي وزيــــرا للدفاع 
بالتزامن مع تعيين رئيس جديد لألركان في 
سياق ما يعتقد أنه التهيئة الستكمال معارك 
التحرير التي توقفت فــــي عدد من الجبهات 

اليمنية.

جنرال يكافح شراذم الحوثي بتاريخ شخصي في محاربة اإليرانيني
محمد علي المقدشي 

وزير دفاع بال مالمح سياسية على بعد خطوات عن الحسم

وجوه

{ألوية العروبة} الشهيرة في اليمن 
يفخر المقدشي بالتحاقه بها مبكرا، 

وهي التي شاركت في الحرب العراقية 
اإليرانية في الثمانينات، وقد تدرج 

في السلم العسكري لهذه الوحدات، 
بدءا من تعيينه قائدا لسرية المشاة 

في اللواء الرابع عروبة، ومرورا بتعيينه 
رئيسا لعمليات الدبابات في اللواء 

ليعين بعد ذلك قائدا لقطاعي حرض 
وميدي التابعين لمحافظة حجة في 

اللواء ذاته

المسؤول العسكري اليمني يتحدر من 
ميفعة عنس بمحافظة ذمار. رأى النور 

فيها في العام الذي أطاحت فيه ثورة 
تزعمها عدد من الضباط اليمنيين 
بالنظام الملكي اإلمامي، حيث نشأ 

في كنف نمط واحد من األنظمة ولم 
يعاصر النظامين اإلمامي والجمهوري 

كغيره من كبار القادة العسكريين 
اليمنيين المخضرمين
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املقدشـــي الـــذي يخوض اليوم غمار الصراع السياســـي والعســـكري في اليمن، بـــأداء غابت عنه الخلفيات التي اجتاحـــت كل مناحي الحياة اليمنية، حافـــظ على هدوئه كضابط 

كالسيكي، وعزز من حضوره في معسكرات الصراع املختلفة، متجاوزا دائرة التصنيف األيديولوجي.

صالح البيضاني

[ هوية اجليش الوطني التي لم يألفها اليمنيون بعد، يقول عنها املقدشـــي إنها 
”استمرار للجيش السابق“.

[ مرحلـــة صعود املقدشـــي األخيرة تســـبقها مرحلـــة وجهت إليه فيهـــا العديد من 
االنتقادات، تتمحور حول اإلخفاقات العسكرية في بعض اجلبهات.

[ السيرة العســـكرية للمقدشي تكشف عن حالة تدرج بطيئة في السلم العسكري 
جعلته بعيدا عن دائرة التجاذبات السياسية املباشرة.

اق صالحياته يضـــم أكثر ثالث محافظات 
ضطربـــة وهي صعـــدة وعمـــران والجوف، 
ثلث الذي كان يتركز فيه النشـــاط الحوثي 

سياسي والعسكري آنذاك.
خالل الفترة من فبراير إلى يوليو شـــهدت
صنعاء اشـــتباكات  حافظـــة عمران شـــمالي
ميـــة، نتيجـــة للزحـــف الحوثـــي الرامـــي
ووقعت المواجهة  ســـيطرة على المحافظة،
ولى بين أوالد الشـــيخ القبلـــي عبدالله بن 
ســـين األحمر والحوثيين، فـــي الوقت الذي
ـــزم فيه الجيـــش اليمني الحيـــاد، غير أن 
امتد إلى مركـــز المحافظة  حـــف الحوثـــي
يوليو من نفس العـــام، ولم يتغير موقف  ي
جيـــش اليمنـــي كذلـــك بالرغم مـــن تعرض 
ـــد األلوية التابعة له بقيـــادة العميد حميد 
شـــيبي لالعتداء من قبل الميليشيات

حوثية.
فـــي نهايـــة المطـــاف ســـقطت

حافظة عمـــران لتتبـــع بمحافظتي 
المحافظات  وهـــي  والجوف،  عدة 
ـــالث التـــي كانـــت تتكـــون منهـــا

نطقـــة العســـكرية السادســـة التي 
ودها محمد علي المقدشي.

وبعد أيام 
لة فقط من 

كام الحوثيين 
يطرتهم على 
ران، أصدر

ئيس 
دربه

صور هادي
را بإقالة

قدشي من 
صب لم يعد 

وجود
أرض ى
اقع،

ينه مستشارا 
ائد األعلى

وات المسلحة.
ظل المقدشــــي بعيــــدا عن دائــــرة الضوء
عالمية حتى بعد ســــقوط محافظة عمران،
كما تشــــير الوقائع التالية لألحداث بقي المنزل، دار حديث واســــع حول األموال التي ه

أنه تولــــى مهام وزيــــر الدفــــاع المعتقل لدى
الحوثيين إلى جانب مهامه. وقد شهدت هذه
المرحلــــة توجيه العديد من االنتقادات له كان
معظمها يتمحور حول اإلخفاقات العسكرية
التــــي رافقت بعــــض الجبهات واستشــــراء
المؤسسة العســــكرية، إضافة الفســــاد في
إلى تشــــكل مراكز قــــوى جديدة
ونشوء الوطني،  الجيش  داخل 
صــــراع خفي بينــــه وبين بعض
أقطــــاب الجيــــش النافذين، وهو
ما انتهى بإقالة المقدشــــي مجددا
وتعيينــــه للمرة الثانية مستشــــارا
المســــلحة للقــــوات  األعلــــى  للقائــــد 

.2017 لشؤون الدفاع في سبتمبر
بعدهــــا تــــم تكليفــــه بمــــلء الفراغ
الذي خلفــــه عدم وجود وزير للدفاع في
2018 تم 8الحكومــــة اليمنية وفــــي فبراير

تكليفه بتولي مهام وزير الدفاع.

لم يمض الكثير من الوقت قبل أن تشــــهد



} ديب – اختارت القمة العاملية للتسامح التي 
تنطلق بدبي اخلميس ”حتقيق املنفعة الكاملة 
مـــن التنوع والتعددية.. مجال حيوي لالبتكار 

والعمل املشترك“ شعارا لها لهذا العام.
وتناقش القمة التي تنظم فعالياتها برعاية 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة ورئيس مجلس الـــوزراء في اإلمارات، 
ســـبل نشر قيم التســـامح عامليا ودعم احلوار 
البّنـــاء بني مختلـــف احلضـــارات والثقافات 

واألديان.
وإلى جانـــب ذلك تهدف القمة للتأكيد على 
احتـــرام املبادئ األساســـية للعدالـــة وحقوق 
اإلنســـان ومناقشـــة دور احلكومات في تعزيز 
قيم التســـامح والتآخي وجتـــارب التعايش. 
كمـــا لم تهمـــل القمـــة العاملية للتســـامح دور 
وســـائل التواصل االجتماعي في بّث الرسائل 
االجتماعية مبا يكفل احترام التعددية الثقافية 
والدينيـــة وااللتـــزام املشـــترك بقيـــم احلوار 
واحتـــرام اآلخر ودور املناهج فـــي تعزيز قيم 

التسامح والسالم.
وتطمح القمة العاملية للتسامح إلى إنشاء 
منصـــة تكـــون مبثابة مقـــر الجتمـــاع القادة 
الدوليـــني من مختلـــف بلدان العالم ملناقشـــة 
قضايا التســـامح املختلفـــة ورفع الوعي حول 
موضوع التنوع الثقافي والســـالم والتعايش 

السلمي والتعاون.
كما تســـعى القمـــة إلـــى تعزيـــز مفاهيم 
االنسجام مع نبذ العنف والتطرف والكراهية 
والتعّصـــب والتمييـــز، وكذلك توفيـــر حلول 
مبتكرة ومبدعة لنشر الوعي عن التسامح بني 
الشباب وتعزيز التعليم حول التطبيق الفّعال 
للتســـامح خالل منط احليـــاة اليومي ومتكني 

املرأة واملساواة بني اجلنسني.
وقال حمد الشيخ أحمد الشيباني، العضو 
املنتدب للمعهد الدولي للتســـامح في دبي، في 
حوار ســـابق مع صحيفة ”البيان“ اإلماراتية، 
إنه ”ســـتكون هنـــاك توصيات، حيث يســـعى 
املشـــاركون فـــي القمـــة إلـــى توحيـــد جهود 
املجتمع الدولـــي والوصول إلـــى رؤية وآلية 
عمل مشـــتركة حتارب الفكر والصوت الواحد 
وتشـــّدد على اعتمـــاد منهج الوســـطية ونبذ 

التعصب واالزدراء لآلخر“.
وأضاف الشـــيباني أن هدف املشاركني في 
القمـــة هو التأكيد على أن ”التعايش مع اآلخر 
حقيقة وضرورة واقعية لعالم خال من العنف، 
كمـــا يهدفـــون من تواجدهـــم إلى دعـــم ثقافة 
التسامح والســـالم ملواجهة العنف والتطرف 
الفكري والتعصـــب والتمييز والعنصرية مبا 

يسمح بتوطيد االستقرار والنمو والتطور“.
وتعتبـــر هـــذه القمة التـــي ينظمها املعهد 
الدولـــي للتســـامح أكبر جتمع للتســـامح، إذ 
يشارك فيها أكثر من 2000 شخصية قيادية من 
بلدان مختلفة من العالم ومن بينهم مسؤولون 
كبار مـــن اإلمارات ومـــن بلدان أخـــرى. فيما 
ســـيؤّمن اجللســـات احلواريـــة وورش العمل 

أكثـــر من 100 متحدث. وتشـــهد القمة العاملية 
للتسامح تنظيم العديد من الفعاليات األخرى 
يشـــارك فيها طـــالب اجلامعـــات، حيث تعمل 
اللجنة املنظمة وفق رؤية ترمي إلى مشـــاركة 

مختلف فئات املجتمع وأطيافه.
وتعـــد فعاليات القمة فرصة لتبادل األفكار 
واآلراء وعـــرض احللـــول وفـــق ما جـــاء في 
بيان نشـــرته وكالـــة األنبـــاء اإلماراتية، الذي 
أوضـــح أن الهدف هو ”ترســـيخ مبادئ األمن 
والســـالم العامليني والعمل بشكل متعاضد من

أجل نشـــر رســـالة الســـالم واحملبـــة بدال من 
العنـــف واخلـــراب وبنـــاء عقل وطنـــي يدين 

بالوالء واالنتماء“.
ويعتبـــر الشـــيباني أن ”العالـــم أحوج ما 
يكـــون إلـــى أن يتحلى باحلكمـــة، ألن اخلالف 
لن يصـــل بالعالـــم إال إلى املزيد من الشـــقاق 
واالختـــالف الـــذي يقـــوض كل خطـــط النماء 
والبنـــاء والتطوير، وإن احلوار وقبول التعدد 
واالختالف هو األساس في بناء السلم العاملي 

والسعي للتضامن والعمل“.
ويأتـــي تنظيم القمـــة العاملية للتســـامح 
في ســـياق إقليمي ودولي يطغى عليه التوتر 
واالنقســـامات الطائفية التي أغرقت عددا من 
البلدان في متاهة احلروب األهلية ال سيما في 

العالم العربي.

ويعانـــي كل من العـــراق واليمن من توتر 
أمني أفرزته الطائفية واالنقسامات املجتمعية، 
ووظفـــت قوى إقليميـــة ذلك للمزيد من نشـــر 
الفوضـــى واالضطرابات متهد لها الطريق في 
مرحلة الحقة من تنفيذ استراتيجيتها للهيمنة 

والتوسع.
وتأثـــر العـــراق بشـــكل كبيـــر بالطائفية 
أمنيا، إذ شهد العديد من الهجمات واألحداث 
الدموية التي تكون دوافعها دينية باألســـاس، 
وسياسيا يعيش البلد حالة من عدم االستقرار 
وانتشار الفســـاد بسبب احملاصصة الطائفية 
والعرقيـــة التـــي غذتهـــا األحـــزاب، ليكـــون

الشعب هو الضحية من وراء كل ذلك من خالل 
افتقاره للخدمات األساســـية كالكهرباء واملاء 
باإلضافـــة إلى املشـــكالت االقتصاديـــة التي 

يعانيها.
وفـــي لبنـــان، تســـبب االنقســـام الطائفي 
والدينـــي فـــي شـــّل احليـــاة السياســـية، إذ 
تعطل تشـــكيل احلكومة منذ أكثر من خمســـة 
أشـــهر، مما يزيد من الصعوبات التي يعانيها 
البلـــد خاصـــة علـــى املســـتويني االقتصادي 

واالجتماعي.

كما يتزامن انعقاد القمة العاملية للتسامح 
مع انتشار التطرف والتشدد الديني واستمرار 
وجـــود التهديـــدات التي تشـــكلها اجلماعات 
اإلرهابيـــة رغم تراجـــع نفوذها وســـيطرتها 
مقارنـــة مبا قبـــل عامني، فرغـــم تقهقر تنظيم 
داعـــش فـــي كل من ســـوريا والعـــراق وليبيا 
إال أن اخلبـــراء يـــرون أنه يتجـــه نحو تغيير 
استراتيجيته القتالية باالعتماد على الهجمات 

التي ينفذها منتمون له بشكل منفرد.
وإلى جانب ذلك برز في السنوات األخيرة 
التطرف اليميني في البلدان األوروبية ليصل 
في مـــا بعد إلى القـــارة األميركيـــة، وجنحت 
شخصيات وأحزاب ميينية في حتقيق مكاسب 
سياســـية وانتخابية من خـــالل تغذية األفكار 
الشعبوية التي انتشرت مع تدفق أعداد كبيرة 
للمهاجريـــن نحو البلـــدان األوروبية هربا من 
ويالت احلروب واألوضاع االقتصادية السيئة 

في بلدانهم األصلية.
ومـــن املتوقـــع أن يتم على هامـــش القمة 
العاملـــة للتســـامح توقيـــع 9 مذكـــرات تفاهم 
وتعاون بني املعهد الدولي للتســـامح وجهات 
محليـــة وإقليمية وعاملية بهـــدف تنفيذ خطط 
املعهـــد الراميـــة إلـــى تكريس قيم التســـامح 
والتعدديـــة الثقافية وقبول اآلخـــر لبناء عالم 
يسوده التسامح في مجتمع متعدد الثقافات.

ومـــن بـــني املؤسســـات التـــي مت توقيـــع 
االتفاقيـــات معهـــا: جمعية اإلمـــارات حلقوق 
اإلنســـان، ومجمـــع كليـــات التقنيـــة العليـــا 
ومبـــادرة األديان املتحدة من الواليات املتحدة 
ومركز امللـــك حمد العاملي للتعايش الســـلمي 
في البحرين واملؤسسة البحرينية للمصاحلة 
واحلـــوار الوطنـــي ومركـــز امللـــك عبدالعزيز 
للحوار الوطني في اململكة الســـعودية، ومركز 
جنيف حلقوق اإلنســـان واحلـــوار العاملي في 

سويسرا.
ويتزامن انعقاد القمة العاملية للتسامح مع 
االحتفال باليوم العاملي للتسامح في السادس 
عشـــر من نوفمبـــر احلالي، الـــذي كان تنفيذا 
لقرار اجلمعية العامة لـــألمم املتحدة الصادر 

في العام 1996.
ودعت املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
والثقافـــة ”إيسيســـكو“، مبناســـبة االحتفال 
باليوم العاملي للتســـامح، املنظمـــات الدولية 
واإلقليميـــة ومنظمـــات املجتمـــع املدني، إلى 
تنسيق جهودها وتكثيفها لنشر قيم التسامح 
من أجل التعايش، لتحقيق األهداف املشتركة، 
وإقامـــة نظـــام عاملـــي جديد على أســـاس من 
التســـامح والقيـــم األخالقية املثلـــى واملبادئ 

اإلنسانية السامية.
وقالـــت املنظمـــة، في بيـــان أصدرته بهذه 
املناسبة، إن ”التسامح يعني االحترام املتبادل 
والقبول باآلخـــر والتقدير للتنّوع الثقافي بني 
وألشـــكال التعبير وللصفات  والشعوب  األمم 

اإلنسانية“.
وأكـــدت اإليسيســـكو أن جهـــود تعزيـــز 
التســـامح واتخـــاذ املواقـــف القائمـــة علـــى 
االنفتاح والتضامن اإلنساني، ينبغي أن تبذل 
في املدارس واجلامعـــات، وعن طريق التعليم 
غير النظامي، وفي األسر ومواقع العمل، وعبر 
وســـائل اإلعالم واالتصال التي تضطلع بدور 
مهم في نشر قيم  التسامح واالحترام املتبادل.

القمة العالمية للتسامح: 

التنوع والتعددية مجال حيوي لالبتكار

تنطلق القمة العاملية للتســــــامح في دبي اخلميس، ليناقش املشــــــاركون فيها خالل مختلف 
الفعاليات ســــــبل نشــــــر قيم التســــــامح عامليا ودعم احلوار البّناء بني مختلف احلضارات 
والثقافات واألديان، والتأكيد على احترام املبادئ األساســــــية للعدالة وحقوق اإلنســــــان. 
ويتزامن تنظيم القمة مع االحتفال باليوم العاملي للتسامح، في ظل سياقات إقليمية ودولية 

طغت عليها التوترات الطائفية والدينية والعرقية.

مجتمع متجانس ومسالم

تقدير وتكريم

{نحن ننظم حوارات تركز على دور األفراد واألسر والمجتمعات والمجموعة الدولية في دعم قيم 

التسامح والتعايش على الصعيدين المحلي والعالمي}.

عفراء الصابري
 وكيلة وزارة التسامح اإلماراتية

{يجب بناء بيئة مدرسية تمارس المبادئ الديمقراطية؛ ليتعلم طلبة الجامعات منهجية الحوار 

وتقبل اآلخر واالستقاللية في الفكر وعدم التلقي السلبي}.

علي فخرو
مفكر بحريني

القمـــة العامليـــة للتســـامح تطمـــح 

إلى إنشـــاء منصة ملناقشـــة قضايا 

التســـامح ورفـــع الوعي حـــول التنوع 

الثقافي والتعايش السلمي

◄

[ انطالق القمة في دبي بالتزامن مع سياق دولي يتميز بالطائفية والتشدد

تسامح
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} عــامن - أعلن الديـــوان امللكي األربعاء، أن 
العاهـــل األردنـــي امللك عبدالله الثاني تســـلم 

جائزة متبلتون للعام اجلاري 2018.
وورد في بيان صادر عن الديوان امللكي أن 
امللك عبدالله تســـّلم اجلائـــزة خالل حفل أقيم 
بكاتدرائية واشـــنطن الوطنية، الثالثاء، وذلك 
”تقديرا جلهوده في حتقيق الوئام بني األديان، 
وحماية املقدسات اإلســـالمية واملسيحية في 

القدس، وحماية احلريات الدينية“.
وتعـــد اجلائـــزة األعلى أهميـــة وقيمة في 
املجـــال اإلنســـاني والدينـــي، وقـــد ســـلمتها 
حفيدة مؤسســـها هيذر متبلتـــون ديل وقّلدت

امللـــك ميداليـــة ”شـــجرة احليـــاة“، بحضور 
شـــخصيات عاملية وقيادات سياســـية وفكرية 

ودينية.
ومتنح اجلائزة، بحســـب القائمني عليها، 
تقديرا ألشـــخاص يقدمون إســـهامات مبدعة 
وجديـــدة فـــي مجـــال األديـــان، مثـــل األعمال 
اخليريـــة أو إنشـــاء منظمـــات فكريـــة تثري 
اجلانب الروحي أو املســـاهمة بشكل بّناء عبر 
وســـائل اإلعالم في احلوارات املتعلقة بالدين 

والقيم اإلنسانية اإليجابية.
وتأسســـت اجلائزة عام 1972، مببادرة من 
رجـــل األعمال األميركـــي البريطانـــي الراحل 
الســـير جـــون متبلتون، الناشـــط فـــي مجال 
األعمال اخليرية واالهتمام بالفكر والفلســـفة 

الدينية.
التي  وتدير اجلائزة مؤسســـة ”متبلتون“ 
تتخـــذ من مدينـــة كونشـــوهوكني فـــي والية 

بنسلفانيا األميركية مقرا لها.
وُمنحـــت جائزة متبلتون، منـــذ انطالقها، 
لــــ47 شـــخصية عاملية، مـــن علماء وفالســـفة 
وشـــخصيات قيادية إصالحيـــة، أبرزهم األم 
تريـــزا عام 1973 والداالي المـــا (القائد الديني 
األعلـــى للبوذيني التبتيني) فـــي 2012 والقس 
ديزمونـــد توتو، كبير أســـاقفة جنوب أفريقيا 

السابق في 2013.
وقـــال امللـــك عبداللـــه الثانـــي فـــي كلمته 
التي ألقاها أثناء تســـّلم اجلائـــزة، ”أؤكد لكم 
أن جميـــع اجلوانب التي حتتفـــون بها اليوم 
هـــي تعبير عّما يســـتمر األردنيـــون بإجنازه 
وعـــن نهج احلياة الذي اختـــاروه، وهو مبني 
على اإلحســـان املتبادل والوئام واألخوة. لذا، 
فإنني أقبل هذه اجلائزة العالية الشـــأن باسم 

األردنيني جميعا“.
وأضاف ”لطاملا حرص األردن على االحترام 
املتبـــادل بني جميع األديـــان. فأولو العزم من 
الرسل، كما وصفوا في القرآن الكرمي، والذين 
حملوا رسالة التوحيد والدعوة إلى اليهودية 
واملسيحية واإلسالم، قد باركوا، عليهم السالم 

أجمعني، أرض األردن مبسيرهم فيها“.
وأشار إلى أن ”اجلهاد األكبر ال ميّت بصلة 
إلى الكذب امللـــيء بالكراهيـــة، والذي يفتريه 
اخلوارج أمثال داعش ومن هم على شاكلتهم، 
أو الكـــذب الذي يدعيه أولئـــك الذين يخافون 
اإلســـالم ويشـــّوهون ديننا احلنيف. اجلهاد 
األكبر هو الصـــراع الداخلي للتغلب على حب 
الـــذات والغرور، وهو الصراع الذي نتشـــارك 
فيه جميعا سعيا لعالم ينعم بالسالم والوئام 

واحملبة“.
وأكد امللك عبدالله الثاني على أن ”اإلسالم 
الـــذي تعلمته ونشـــأت عليه فـــي األردن: هو 
إســـالم اإلحســـان والرحمة، ال انعـــدام العقل 
والقسوة. اإلسالم احلنيف األصيل، ال التطرف 
اُحملدث. إسالم التسامح والسالم، ال العدوانية 
وتصّيد  األخطاء. اإلسالم املبني على األصول 
الراســـخة، ال املغـــاالة فـــي التفاصيـــل حـــد 
التطرف. إسالم النظرة الشمولية التي جاءت 
في القرآن الكرمي والسّنة النبوية، ال االنتقائية 
عبر اجتزاء تفسير اآليات القرآنية واألحاديث 

خلدمة أجندات سياسية“.
وأكـــد أن ”هذا هو اإلســـالم احلنيف الذي 
يؤمن به أغلبية املســـلمني حـــول العالم، وهم 
1.8 مليـــار مـــن اجليران الطّيبـــني واملواطنني 
الصاحلني الذين يساهمون في بناء املستقبل 

في األردن والشـــرق األوســـط وفـــي الواليات 
املتحـــدة وآســـيا وأوروبـــا، وغيرهـــا. ونحن 
نسعى ونعمل في كل قارة للدفاع عن اإلسالم، 
ضد أقليـــة هامشـــية لكنها خبيثـــة وحاقدة، 
تستغل ديننا ألغراضها اخلاصة. وغايتنا في 
ذلك ليست نيل رضا أصدقائنا أو رضا العالم، 
بـــل غايتنا هي رضا الله. وسنســـتمر في هذا 
اجلهد مـــا حيينا، وما دام اإلميـــان عامرا في 

قلوبنا، إن شاء الله“.
ومـــن جهتهـــا أشـــادت هيـــذر متبلتـــون 
ديل، رئيســـة مؤسســـة جون متبلتون، اجلهة 
املســـندة للجائـــزة، بجهـــود امللك فـــي تعزيز 
الســـالم والوئـــام مـــا بـــني املســـلمني وبـــني

للوصيتـــني  وفقـــا  واملســـيحيني  املســـلمني 
املشـــتركتني بـــني الديانتني: ”حـــب الله وحب 

اجلار“.
وأكدت ”كل من رسالة عمان ومبادرة كلمة 
سواء وأسبوع الوئام العاملي بني األديان على 
الواجب األخالقي لفهم قيم الســـالم املوجودة 
في صميـــم كل األديان“، وأضافـــت ”نحن في 
مؤسســـة جون متبلتـــون ال نعتقـــد أن هناك 
رســـالة أخرى للســـالم والتصالح تفوق هذه 
أهميـــة وجدارة بـــأن يســـمعها وأن يعتنقها 

العالم أجمع في القرن الـ21“.

وعّرجـــت هيـــذر متبلتـــون للحديـــث عن 
جدها مؤســـس اجلائـــزة وقالت إن ”الســـير 
جون متبلتون أطلق هـــذه اجلائزة عام 1972، 
والتي متنح ألشـــخاص كانت لهم مســـاهمات 
اســـتثنائية في خدمة وإثراء اجلانب الروحي 
لـــدى النـــاس“. وأوضحـــت أنه ”أســـس هذه 
اجلائزة ألنـــه كان يؤمن بـــأن اجلانب الديني 
مهم جدا في حياة وشـــؤون البشرية ولكنه ال 
يحظى بالتقدير املطلوب. فأراد أن يكّرم أولئك 
الذيـــن يقدمون مســـاهمات مميـــزة تنبع من 
إميانهم الديني العميق بهدف حتقيق ازدهار 

اإلنسانية“.
وأشارت إلى أن متبلتون كان ”مثاال للروح 
احملّبـــة لالســـتطالع وللذهن املنفتـــح والذي 
يتعدى األعمال التجارية. فقد تســـاءل ”هل من 
املمكن أن تكون هناك بعض املبادئ الروحانية 
التـــي تتفق عليهـــا جميع األديـــان؟ هل ميكن 
أن يُحـــّد احلب واتســـاع الرعايـــة اإللهية من 

اختالفاتنا؟“.
يشـــار إلى أن األمني العام لـــألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش واكب حفل تســـليم جائزة 
متبلتون، وقال إن امللـــك عبدالله الثاني الذي 
نحتفي بتكرميه الليلة ”يستحق هذه اجلائزة 

املرموقة بجدارة“.
وأضـــاف أن رســـالة عمـــان التـــي أطلقها 
العاهـــل األردني في 2004 عكســـت رؤية ثاقبة 
وتعبيـــرا عـــن الوحـــدة واالحتـــرام املتبادل 
واألخوة بني جميع املســـلمني، وهي ”رســـالة 

خير وصداقة وأمل للعالم أجمع“.
وأكد أن دعم امللك للمبادرات العلمية، مثل 
مؤسســـة آل البيـــت امللكية للفكر اإلســـالمي، 
عـــّزز التفاهم املشـــترك والتعـــاون في ما بني 
املســـلمني، فيما ســـعت مبادرة ”كلمة سواء“ 
التـــي أطلقهـــا العاهل األردني عـــام 2007 إلى 
احلد من التوترات بني املســـلمني واملسيحيني 
من خالل العمل بالقيم املشتركة بني الديانتني 

أال وهي ”حب الله وحب اجلار“.
وعـــّرج علـــى أن العالـــم ”الذي نـــرى فيه، 
لألســـف، الكراهيـــة والفوضـــى في انتشـــار 
مســـتمر، هنـــاك القليـــل ممن ميكـــن وصفهم 
بأعمـــدة احلكمة والتعاطـــف، والفائز بجائزة 
متبلتـــون لهذا العام (امللـــك عبدالله) هو أحد 

أهم هذه األعمدة وأكثرها ثباتا“.

العاهل األردني ينال جائزة تمبلتون 

تقديرا لجهوده في الوئام بين األديان

رســـالة عمان التي أطلقهـــا العاهل 

األردني عكســـت رؤيـــة وتعبيرا عن 

الوحدة واالحترام املتبادل واألخوة 

بني جميع املسلمني

◄



} الشــارقة - بـمــــا يناهــــز 2.23 مليون زائر، 
وأكثــــر مــــن 2.7 مليار مشــــاهدة علــــى مواقع 
التواصل االجتماعي، اختتم معرض الشارقة 
الدولــــي للكتــــاب، فعاليات دورتــــه الـ37 التي 

انطلقت في 31 أكتوبر الماضي.
وشهدت  الدورة الـ37 من المعرض حضورا 
الفتا من مختلف الجنسيات والفئات العمرية 
وتفاعال كبيرا في الفعاليات واألنشطة، حيث 
ضّمت أجنحة المعرض أكثر من 1874 دار نشر 
مــــن 77 دولــــة، قدمت 20 مليون كتــــاب من 1.6 
مليون عنوان، منها 80 ألف عنوان جديد، إلى 
جانب مشــــاركة 472 ضيفا من مختلف أنحاء 
العالم، قدموا أمام زوار المعرض ما يزيد عن 

1800 فعالية.

فعاليات نوعية 

فــــي إطار الزيادة النوعية في حجم وقيمة 
المشــــاركات واســــتجابًة لإلقبال الكبير على 
أجنحــــة المعرض وفعالياته التي اســــتقبلت 
2.23 مليــــون زائر مــــن داخل دولــــة اإلمارات 
وخارجهــــا، مــــّددت إدارة المعرض ســــاعات 
اســــتقبال الــــزوار حتــــى الـ12 مــــن منتصف 
الليل على مــــدار ثالثة أيام لتمكين الزوار من 
التجــــول واقتنــــاء كتبهم، وااللتقــــاء بُكتابهم 

المفضليــــن، حيث وقع هذا العام أكثر من 200 
كاتــــب إصداراتهم الجديــــدة لقرائهم في ركن 

التواقيع.
وشــــهدت دورة المعرض هذا العام إقباال 
كبيــــرا من طلبــــة المدارس، حيــــث أقّلت نحو 
5600 حافلــــة أكثر من 230 ألــــف طالب وطالبة 
من مختلف الجنسيات، حضروا لشراء الكتب 
ومشــــاهدة الفعاليــــات التــــي خصصتها لهم 

إدارة المعرض.
كما اســــتضافت الدورة الـــــ37 من معرض 
الشارقة الدولي للكتاب أعمال الدورة الرابعة 
مــــن مؤتمــــر المكتبــــات الــــذي تنظمــــه هيئة 
الشارقة للكتاب ســــنويا بالشراكة مع جمعية 
المكتبــــات األميركيــــة، حيث ُعقدت سلســــلة 
ورش شــــارك فيهــــا 400 من أمنــــاء المكتبات 
العامة والخاصــــة واألكاديمية فــــي المنطقة 
والعالم، واستمع المشاركون في المؤتمر إلى 

مداخالت من عشرين مختصا عالميا.
مؤتمــــر  تنظيــــم  المعــــرض  شــــهد  كمــــا 
الناشرين الســــنوي الذي يعقد بمشاركة أكثر 
من 400 ناشــــر، عقدوا خالل فعاليات ”مواعيد 
المتخصصيــــن“ التابعة للمؤتمــــر أكثر من 3 
آالف اجتماٍع، وقعوا 2884 طلبات بيع وشراء 
حقــــوق ضمــــن منحــــة الترجمــــة، ويتواصل 
اســــتقبال طلبات المشــــاركة في المنحة حتى 

26 فبراير 2019.
وشــــهدت الدورة الـ37 من معرض الشارقة 
الدولــــي للكتــــاب تفاعــــال كبيرا علــــى مواقع 
التواصــــل االجتماعــــي، حيث حظي الوســــم 
الخــــاص بالمعــــرض بأكثــــر مــــن 2.7 مليــــار 
مشــــاهدة، ســــواء علــــى موقع إنســــتغرام أو 
التويتــــر أو فيســــبوك، وتــــم وصول الوســــم 

الخاص بالمعرض إلى 300 مليون مســــتخدم، 
وبلغت عدد المنشــــورات الخاصة بالمعرض 
والموجهة لجمهوره فــــي مختلف دول العالم 

حوالي 70 ألف منشور.
وقدم ســــلطان القاســــمي، حاكم الشارقة، 
خالل المعرض محاضرة حول تاريخ المنطقة 
وبــــراءة ابن ماجــــد من مرافقــــة البرتغاليين، 
وحضر محاضرة حول ”اللغة العربية“ قدمها 
عزالديــــن ميهوبي، وزير الثقافــــة الجزائري، 
شــــخصية العــــام الثقافية، ووقع القاســــمي 
أحدث إصداراته األدبية؛ رواية ”بيبي فاطمة“ 

و“أبناء الملك“.
وشــــهد ختام المعــــرض نهاية األســــبوع 
الماضي إطالق شــــعار وهوية االحتفال بلقب 

”الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019“.

الكتاب والتواصل

قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة 
الشــــارقة للكتاب، الجهــــة المنظمة للمعرض 
”نشــــهد فــــي كل عام زيــــادة نوعيــــة في حجم 
وطبيعة المشــــاركات في المعرض، مما يؤكد 

نجاح مشروع الشــــارقة الثقافي الذي يجسد 
رؤية الشــــارقة لمكانــــة ودور الثقافة في بناء 
اإلنســــان والمجتمعات والحفاظ على المنجز 
والتراث اإلنساني المشترك بين كافة شعوب 

األرض“.
وتابع العامري ”أثرى المعرض هذا العام 
المكتبــــات العربيــــة واألجنبية ســــواء كانت 
عامــــة أو منزلية خاصة، وقــــّدم للجمهور آخر 
اإلصدارات من روايات وكتب فكرية ودراسات 
وقــــراءات تاريخيــــة، ونحن ننظر لــــكل كتاب 
يخرج من المعرض بمثابة لبنة جديدة تضاف 
لثقافــــة المجتمعات ووعــــي أفرادها بدورهم 
فــــي تعزيز إيجابيــــات حاضرنا والتأســــيس 
لمســــتقبل مزدهــــر، حيث اســــتقبل المعرض 
زوارا جاؤوا خصيصا من مصر، والسعودية، 
لحضــــور فعاليات  وُعمــــان، واألردن، والهند 

المعرض“.
وأضــــاف العامري ”ســــيظل الكتاب األداة 
األفضــــل للتواصل بين الشــــعوب والثقافات، 
ألنــــه يتميز عن كافــــة أدوات االتصال األخرى 
التــــي تركــــز على الرســــالة من طــــرف واحد، 
بتركيــــزه علــــى العالقة مع اآلخر ومشــــاركته 

قيمه وطموحاته وأحالمــــه، ففي الوقت الذي 
نشــــهد فيه تنامي وتســــارع انتشــــار أدوات 
االتصال الحديث، سنظل نسعى لتعزيز القيم 
االجتماعيــــة من مشــــاركة وتســــامح ومحبة، 
حتى تصبــــح التقنيات ناقلــــة للقيم الجميلة 
التــــي تعــــزز العالقــــات بيــــن األمــــم وتحقق 

استقرارها“.
وأشــــاد العامري بجهود كافة المشاركين 
فــــي نجاح معرض الشــــارقة الدولــــي للكتاب 
من رعاة وشــــركاء ومتطوعين، ومؤسســــات 
وهيئــــات ثقافية فــــي دولة اإلمــــارات العربية 
المتحــــدة، ووجه شــــكرا خاصــــا لفريق عمل 
هيئة الشــــارقة للكتــــاب الذين عملــــوا بجهد 
فــــي التحضير للمعرض وإثرائه بالشــــراكات 
واالتفاقيات العالمية مع ناشــــرين ومعارض 
كتــــب، واعتبر نجاح المعــــرض بمثابة نجاح 
لكل المخلصين لمســــيرة الثقافــــة اإلماراتية 
والعربية، كما أشــــاد بالحضور المميز لدولة 
اليابــــان ضيــــف شــــرف المعــــرض وبتعــــدد 
الفعاليــــات التي نظمتها خالل المعرض التي 
عرفت جمهوره بالمزيد عن الثقافة والحضارة 

اليابانية والتجربة المميزة لشعبها.

} تونــس - أعلـــن كل مـــن ســـيد فـــؤاد رئيس 
مهرجان األقصر للسينما األفريقية بمصر وعزة 
الحســـين المديرة الفنيـــة للمهرجان خالل لقاء 
إعالمـــي انعقد مؤخرا بدار الثقافـــة المغاربية 
ابن خلـــدون بالعاصمة تونـــس، أن المهرجان 
سيكّرم السينما التونسية خالل دورته القادمة 
في شهر مارس 2019، من خالل عرض مجموعة 
من الفعاليات الفنية واستضافة عدد من صناع 

السينما التونسية وروادها.
وأوضحا أن أبرز فقرات هذا التكريم، تتمثل 
فـــي عرض خمســـة من أهـــّم األفـــالم الروائية 
التونســـية، وتنظيـــم ندوة فكرية حـــول تاريخ 
وآفاق الســـينما في تونـــس، ومعرض لمعلقات 
أشـــرطة تونســـية أنتجت خالل الخمسين سنة 

الماضية.
كما ســـيتم إصـــدار كتـــاب حول الســـينما 
التونســـية في األلفية الثالثة باللغتين العربية 
والفرنســـية من تأليف التونسي طارق شعبان، 
إلـــى جانـــب دعـــوة مخرجيـــن وســـينمائيين 
تونســـيين من مختلف األجيال لتسليط الضوء 

على تجاربهم السينمائية.

وقال ســـيد فـــؤاد ”إن هذه المبـــادرة تأتي 
اعترافا بالدور الهام الذي تضطلع به السينما 
التونسية في منطقة شمال أفريقيا، والمستوى 
الممتـــاز الذي بلغته خالل الســـنوات األخيرة، 
وبروز جيل جديد من الســـينمائيين الشـــباب 
يقدمون ســـينما مختلفة وجادة، دون أن ننسى 
طبعـــا رواد صناعة الســـينما فـــي تونس على 

غرار النوري بوزيد وفريد بوغدير“.
وأضاف أن التكريم سيشمل أيضا تظاهرة 
أيام قرطاج الســـينمائية، نظـــرا إلى دورها في 
التعريف بالســـينما األفريقية وســـينما جنوب 
الصحراء، مؤكدا أن مهرجان األقصر للســـينما 
اإلفريقيـــة ”يعتبـــر أيـــام قرطاج الســـينمائية 

بمثابة األخ األكبر الذي يحتذى به“.
وصـــّرح بـــأن النيـــة متجهة صلـــب هيئة 
مهرجـــان األقصـــر، لدعـــوة ممثلين عـــن أيام 
قرطاج الســـينمائية والمركز الوطني للسينما 
والصورة وموزعين تونسيين، لبحث سبل دعم 

ترويج الفيلم التونسي في مصر.
ومن جهتها، أفادت عزة الحســـين بأن هذا 
التكريم المستحق للسينما التونسية، سيشمل 

أيضا تخصيص عدد من نشـــرية المهرجان في 
دورته القادمة، للتعريف بالســـينما التونسية 
ودور المركـــز الوطني للســـينما والصورة في 
تعزيز نهضة صناعة الفن الســـابع في تونس، 
فضال عن تشريك األفالم التونسية في مختلف 

أقسام مهرجان األقصر.
أمـــا طـــارق شـــعبان، مؤلف كتـــاب تاريخ 
السينما التونسية، فقد تحدث عن هذا اإلصدار 
قائال ”الســـينما التونســـية قد ال يكفيها كتاب 
واحـــد لإلتيان علـــى مســـيرتها كاملـــة، لذلك 
ســـأركز في هذا المؤلف على الفترة األخيرة“، 
مشيدا بمبادرة مهرجان األقصر تكريم السينما 

التونسية وتظاهرة أيام قرطاج السينمائية.

} أبوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
األربعـــاء، عـــن القائمـــة الطويلـــة لفـــرع ”أدب 
الطفـــل“، لدورتها الثالثة عشـــرة (2019-2018)، 

واشـــتملت القائمة على عشـــرة أعمال من 
أصل 168 مشـــاركة ينتمـــى مؤلفوها 

إلـــى عـــدد مـــن الـــدول العربية، 
وجـــاءت أغلب المشـــاركات من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ومصر  والســـعودية  ولبنـــان 

واألردن وسوريا والكويت.
وتشـــتمل القائمة الطويلة 

كتـــاب ”النـــور ينتظرك“  علـــى 
للكاتبة شـــما بنت محمد بن خالد 

آل نهيان وهو من إصدارات منشورات 
الدار المصرية اللبنانية 2018، باإلضافة إلى 

إصداريـــن من دار الحدائق هما ”أحلم أن أكون 
خالط إســـمنت“ لمؤلفه حسين المطوع، وكتاب 

”أنا لست أنت“ للمؤلف  جيكر خورشيد.

وتتضمـــن القائمـــة الطويلة فـــي فرع أدب 
الطفل  كذلك كتب ”ستشـــرق الشـــمس ولو بعد 
حيـــن“ للكاتبـــة تغريد عارف النجـــار، الصادر 
عن الســـلوى للدراسات والنشر، و“سر 
للكاتبة رانيا  ســـاري“  على دفتر 
زبيب ضاهر، الصادر عن دار 
العالم“  و“أصوات  الساقي، 
للكاتبـــة ناديـــة النجار من 
الهدهـــد  دار  منشـــورات 
والتوزيـــع، و“أين  للنشـــر 
يـــارا  للكاتبـــة  منقـــاري؟“ 
باميـــة والصادر عن ورشـــة 

فلسطين للكتابة.
كما بلغـــت القائمـــة الطويلة 
كتب ”حور تشـــرب الشـــاي مع القمر“ 
للكاتـــب جمـــال بوطيب، الصادر عن مؤسســـة 
مقاربات للنشـــر والصناعات الثقافية، ورواية 
”أجنحة طائرتي“ للكاتبـــة رجاء مالح الصادرة 

باالشتراك بين معالم للطباعة والنشر والتوزيع 
ودار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع، ختاما 
بكتاب ”معطفي القرمزي“ للكاتبة حصة جوعان 
المزروعـــي، مـــن منشـــورات دار العالم العربي 

للنشر والتوزيع.
وتهدف الجائزة إلى تشـــجيع أدب األطفال 
والناشـــئة، الذي يســـعى إلى االرتقـــاء بثقافة 
هذه الشـــريحة المهمة في المجتمع، وبذائقتها 
الجماليـــة، ويبنـــي هويتهـــا الحضاريـــة على 
التفاعل الخالق بين الماضي والحاضر، فضال 
رين والباحثين واألدباء، الذين  عن تقديـــر المفكِّ
موا إســـهامات جليلة وإضافات وابتكارات،  قدَّ
فى الفكر واللغـــة واألدب والعلوم االجتماعية، 

وفي ثقافة العصر الحديث ومعارفه.
يذكر أنه سيتم اإلعالن عن القوائم الطويلة 
لفـــروع ”اآلداب“ و“المؤلف الشـــاب“ و“الفنون 
و“التنمية وبناء الدولة“  والدراســـات النقدية“ 

خالل األسابيع المقبلة.
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حصل أديب البيروفي ماريو بارغاس يوســـا، املتوج بجائـــزة نوبل لألداب عام 2010، على درجة 

الدكتوراه الفخرية من جامعة {UEES} اإلكوادور.

يحـــل الناقـــد الثقافي الدكتور عبداللـــه الغذامي، الثالثـــاء، املقبل ضيفا علـــى جمعية الثقافة 

والفنون السعودية في محاضرة بعنوان {عقالنية أو ال عقالنية الشاشة}.

أكثـــر  المعـــرض شـــهد مشـــاركة 

من 1874 دار نشـــر مـــن 77 دولة، 

قدمـــت 20 مليون كتـــاب من 1.6 

مليون عنوان

 ◄

تكريم الســـينما التونسية اعتراف 

بالـــدور الهام الـــذي تضطلع به في 

شمال أفريقيا، والمستوى الممتاز 

الذي بلغته 

 ◄

شتاء الكتاب العراقي

} هل هناك موسم للكتاب؟
هل يمكن تقسيم الفصول إلى مواسم 

بيع وشراء ومطالعة وقراءة؟ وهل ثمة 
مزاج للقراءة يتغير من فصل إلى آخر؟ 

وهل الحالة النفسية التي يتسبب بها مناٌخ 
ما لها عالقة بالبحث عن الكتاب واقتنائه 

وقراءته؟
أمزجة الكّتاب وظروف كتاباتهم 

المختلفة  ربما معروفة، لكن مثل هذه 
األسئلة ممكنة في تقصي األثر اآلخر على 

القارئ والمتبضع الذي يتأثر بالمناخ 
وحرارته أو برودته وبالتالي يتأثر سوق 

العرض والطلب في هذا الموسم أو ذاك في 
سوق الكتاب، فتعزف دور النشر عن الطبع 

الصيفي وتستأنفه شتاء، وهذا ما يحدث 
عندنا في العراق في شتاء الكتاب المثالي 

ليكون الموسم البارد هو الموسم األكثر 
حميمية لدى القارئ، إذا -سلمنا علميا- أّن 
المناخ يلعب دورا حاسما في تكوين المزاج 

الشخصي للمتلقي.
يحدث هذا في العراق حينما يسخن 
الجو فيتأثر الجهاز العصبي والنفسي 
في تحديد رغبة الفرد من عدمها، مثلما 
للجغرافية الطبيعية مساحة مؤثرة في 

تكوين الفرد فإن الجغرافية النفسية ال تقل 
شأنا عن هذا أبدا. واألخيرة هي من نواتج 

الطبيعة المتغيرة بفعل الزحف القاّري الذي 
يغّير مواقع الحرارة والبرودة في الزمن 

الحياتي الذي نشهده، مع ظروف خارجية 
محيطة سنأتي عليها.

في العراق يمكن أن يكون الشتاء سيد 
الكتاب، فهذا موسمه السنوي المعتاد 

بعدما انخفضت درجات الحرارة بشكل 
معقول في خريف البالد الطويل. ولألمر 
عالقة واضحة بالمناخ والمزاج وتقلباته 
بالنسبة للفرد العراقي، ومقياسنا شارع 
المتنبي في بغداد، وبقية شوارع الثقافة 

ومكتباتها في عموم المحافظات التي 
اكتظت كلها بالقّراء واألدباء والشباب 

واُألَسر واألطفال في جمعة الكتب والتسوق 
والمتعة أيضا.

مناٌخ ومزاج يتحكم في آليات نفسية 
مفهومة في تهيئة الفرد لتقّبل الكتاب في 

اقتنائه أو قراءته أو البحث عنه، فمناخ 
العراق صيفي طويل ساخن بحرارته، 
وشتائي قصير يتسّرب بسهولة خالل 

شهرين مثال، بعد المتغيرات المناخية التي 
يرى العلماء فيها تبدل الطقس في مناطق 

كثيرة من العالم وال سيما منطقة الشرق 
األوسط . لكن قبل العلماء ومن حوالي ثالثة 

عقود تبدلت األحوال المناخية العراقية 
بصورة ملحوظة ومالت إلى الحرارة التي 

وصلت إلى أكثر من 50 درجة مئوية إضافة 
إلى تطاير الغبار واألتربة وميالن الجو 
بشكل عام إلى السخونة. وبالتالي يمكن 

قراءة المزاج العراقي بإضافة عوامل 
أخرى ساعدت في تضخيم قسوة المناخ 
ونشرت فيه الكثير من السموم وال سيما 

تلك التي تسببت بها الحروب والمقذوفات 
العمالقة واليورانيوم المنّضب واألبخرة 

السامة وتلوث البيئة وشح المياه 
وانقطاع الكهرباء وشيوع األمراض وعودة 

المستوطنة منها والقهر السياسي وانتشار 
اإلرهاب بمسميات مختلفة والخوف اليومي 

وفقدان األمن والشعور بالرهاب، كلها 
أسباب مباشرة وغير مباشرة لتغير مزاج 

الفرد العراقي متزامنة مع تغيير المناخ 
الصارم.

المزاج الحراري السلبي يفتقد 
إلى القدرة على التفكير واالستيعاب 

وهضم القراءة بشكل انسيابي صحيح، 
والموضوع له عالقة باإلفرازات الهرمونية 

والمستقِبالت العصبية في جو ساخن مثير 
يزيد من التوتر واإلرهاق النفسي فأعطى 

ل الكتاب  نتائج عكسية وسلبية في تقبُّ
اقتناًء أو شراء أو قراءة. لذلك نجد األمر 

في الموسم الشتائي أقل وطأة كأنما الحياة 
لبست معطفا آخر وولدت مزاجا جديدا 
وبالتالي غّيرت من أمزجة القّراء وصار 

البحث عن الكتاب موضوعا جديا بعد ذلك 
”الُسبات الصيفي“ الذي ال ُيحتمل.

مناخ القراءة في موسمه الشتوي هو 
األكثر إثارة في أسواق الكتب العراقية، 

واألكثر اهتماما وشيوعا واستثناء؛ 
طباعة ونشرا واقتناء، وبات الناشرون 

المحترفون يهيئون الموسم الشتائي لجديد 
المطبوعات استيرادا وتوزيعا ونشرا، لذلك 
نجد سوق الشتاء عامرة بالكتب التي يراها 

القارئ ألول مرة تأليفا وترجمة.
مزاج الشتاء مختلف بطبيعة الحال.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

م السينما التونسية
ّ

مهرجان األقصر للسينما األفريقية يكر

10 كتب في القائمة الطويلة 

لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع أدب الطفل

[ زيادة نوعية في حجم وقيمة المشاركات بالمعرض 
احتل معرض الشــــــارقة الدولي للكتاب مكانة هامة بني معــــــارض الكتاب العربية والعاملية، 
ــــــت دورته األخيرة الـ٣٧ خير دليل على النجاحات التي يحققها املعرض ســــــنويا، وهو  وكان
الذي يؤمــــــن بالتطوير الدائم لفعالياته كّما ونوعا. وجــــــاءت األرقام دليال على منو املعرض 
الكبير سواء منها ما يتعلق بعدد الزوار والكتب املعروضة واملشاهدات عبر مواقع التواصل 
ــــــاب، وغيرها من اإلحصائيات التي أثبتت في تقييمها  أو عدد دور النشــــــر والضيوف والكّت

لهذه الدورة تطّوره السنوي.

معرض الشارقة يختتم دورته 

الـ37 بـ2.3 مليون زائر

الكتاب األداة األفضل للتواصل بين الشعوب والثقافات

شـــرة أعمال من 
ى مؤلفوها
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إلى باإلضافة ،201
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} حيفــا - يوظف االحتالل اإلسرائيلي بشكل 
دائــــم الثقافــــة والنشــــاطات العلنّيــــة لتلميع 
صورته، واســــتخَدم حملة ”الغسيل الوردي“ 
للترويــــج لصورة إســــرائيل عالميًا، بوصفها 
جّنــــة للكويرييــــن، داعيــــًا الجميــــع لزيارتها 
من أنحــــاء العالم، وذلك لتغطية السياســــات 
فئة  واســــتهداف  والعنصرّية،  االســــتعمارّية 
عالمّية أوسع في ســــبيل نيل تعاطفهم، وهذا 
ما نراه في توظيف صورة ”العربّي الشــــبقّي“ 
من جهة، وتفعيل سياســــات اإلخفاء الموجهة 
ضــــد المجتمــــع الكويــــري داخــــل األراضــــي 
الفلسطينّية، الذي يجد نفسه أمام تحد للدفاع 

عن حقه ومناقشة القضايا الجنسانية.
نظمت ”جمعية أصوات“ في فلسطين هذا 
الشــــهر، وعلى مدى ثالثة أيام مهرجان ”كوز“ 
لألفــــالم الكويرية في مدينة حيفا، وذلك لخلق 
منصة ســــينمائّية وفنيــــة وثقافيــــة ُمقاومة، 
تتناول موضوعات الميول الجنسية واألدوار 
الجندرّيــــة وأشــــكال النضال التي يمارســــها 
األفراد ســــواء ضد االحتالل اإلســــرائيلي أو 
ضد األنظمة الوطنّية، إلى جانب اســــتضافة 
خبراء وأكاديميين ومتحدثين وإقامة ورشات 
تفاعلّيــــة لمحاولــــة اإلضــــاءة علــــى تقنيــــات 
مجابهة القوى السياسية التي تسعى إلخفاء 
أو توظيف المجتمعات الكويرية لمصلحتها.

يســــتضيف المهرجان 13 فيلمًا في سبيل 
البحــــث عــــن النقاط المشــــتركة فــــي النضال 
الكويري حول العالم، ومحاولة الوقوف بوجه 
األنظمة الذكورية واالستعمارية والرأسمالّية، 
وتقول المديرة الفنّية للمهرجان حنان وكيم إن 
المهرجان حرص منذ البداية على اســــتقطاب 
أفالم عربيــــة لبناء التضامــــن والتعاون بين 
النضاالت اإلقليمّيــــة من أجل إحقاق الحقوق 
الجنســــّية والجسدّية، وأضافت أن المهرجان 
ا بديــــًال جديدًا تّمت  يجلــــب إلى الّصــــدارة فّنً
موضعتــــه فــــي الهامش، إذ ينظــــر ”كوز“ إلى 
الســــينما باعتبارهــــا أداًة هاّمــــًة للّتعبير عن 
الــــّذات، ويطمح إلــــى إلهام صانعــــي األفالم 
الفلسطينيين والكويريين إلنتاج أفالٍم تعكس 
التجارب الفريــــدة للكويريين الفلســــطينيين 
والعــــرب، كمــــا يؤمن ”كــــوز“ بأّن الســــينما، 
التي بإمكانهــــا تجاوز المحّرمات االجتماعّية 
والحــــدود المادّيــــة، تملك القــــدرة على عكس 

الواقع وتخّيل مستقبٍل بديل.
وتضيف: ”في ظل االحتالل، واالستعمار، 
بيــــن  الجغرافــــي  والفصــــل  واألبارتهايــــد، 
بديًال لسياسات  الفلســــطّينيين، يطرح ’كوز“ 
اإلسرائيلّية،  وممارســــات ’الغســــيل الوردّي‘ 
والتابوهــــات الفلســــطينّية فــــي مــــا يتعلــــق 
بالحّريــــات والحقوق الجنســــّية، ويؤكد على 

دور مقاومة الحركة الكويرّية الفلسطينّية في 
نضالهــــا من أجل الحرّية الجنســــّية والتحّرر 

الوطنّي“.
تتيح لنا األفــــالم في المهرجان فهم الدور 
االجتماعــــي وما يتعرض له الكويريون، أثناء 
ظهورهــــم العلني فــــي الفضــــاءات المختلفة، 
ســــواء في ظل االحتالل أو في ظل الكثير من 
األنظمة الوطنيــــة إذ نراهم إما عرضة للعنف 
مــــن قبل الجهــــات الرســــمّية وأجهزتها وإما 
مــــن قبل اآلخريــــن ”الملتزمين“ بالســــيناريو 
االجتماعّي، أما الشكل اآلخر من التمييز الذي 
بأدوار  يتعرض لــــه أولئك الذين ”يظهــــرون“ 
مختلفــــة، فهــــو الســــخرية والضحــــك، وكأن 
ظهورهم هذا نوع مــــن المزاح، أو ”االقتباس 
حســــب تعبير جوديــــث باتلر،  غيــــر الجدّي“ 
أو اللعب واالســــتعراض، وهنــــا تبرز أهمية 
األفالم في المهرجان التي تعكس لنا المعاناة 
والصــــراع، اللذين يمر بهما أفــــراد المجتمع 
الكويري، وخصوصًا على الصعيدين النفسي 
واالجتماعي، لتصبح تســــاؤالت الهوية جهدًا 
على مســــتويين، األول ذاتــــي حميمي لتكوين 
صــــورة الــــذات، واآلخــــر فــــي ســــبيل تفكيك 
الصــــورة النمطيــــة التي ترســــخها الســــلطة 
وسياساتها والدور االجتماعّي المفترض من 

قبلها.

والجديــــر بالذكــــر، أن المهرجــــان شــــهد 
فــــي يوم افتتاحــــه عرض فيلــــم ”الرجال فقط 
يحضــــرون الدفــــن“ لإلماراتي عبــــد الكعيبي 
الذي حاز على جائــــزة أفضل فيلم روائي في 
مهرجان دبي عام 2016، والذي يناقش الوضع 
فــــي العــــراق بعد انتهــــاء الحرب عــــام 1988، 
وعالقــــة أم عمياء بابنتها واألســــرار بينهما، 
ورحلة االكتشــــاف للبحث عن هذا الســــر بعد 
وفاة األم، لتتكشــــف أمامنا قصة حّب وعشق، 
تعيد تعريف تاريخ هذه األسرة وعالقتها مع 

الحاضر والماضي.
وصــــرح القائمون على المهرجان بقولهم: 
”تم اختيار هذا الفيلــــم تحديًدا، إلبراز األفالم 
العربيــــة في هذه الــــدورة وأهميتهــــا، كونها 
المــــّرة األولــــى التــــي يســــتضيف المهرجان 
أفالمــــا عربية ومحليــــة، من لبنــــان والعراق 
واإلمــــارات المتحــــدة، إلــــى جانــــب األفــــالم 
األجنبيــــة، مــــن البرازيل وبولنــــدا والواليات 
المتحــــدة، تعالــــج الطرائــــق التــــي شــــّكلت 
فيها السياســــة، العــــالج، القانــــون، والدين، 
خطاباتها حول الجندر والهويات الجنســــّية 
لتســــليط الضــــوء على القواســــم المشــــتركة 
بين هــــذه النضــــاالت، والعثور علــــى طريقة 
يتعلــــم فيهــــا بعضنــــا مــــن تجــــارب البعض 

اآلخر“.
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ضمـــن فعاليـــات معـــرض الكويـــت الدولي للكتاب في نســـخته الــــ43، وقع الشـــاعر ماجد لفي ثقافة

الديحاني كتابه الشعري {آخر ظهور}، بجناح دار كلمات.

تحتضـــن القاعة املســـتديرة بنقابة الفنانـــني التشـــكيليني املصريني معرضا فرديـــا للفنانة 

اللبنانية ملياء غرزالدين بعنوان مدخل إلى الروح}، وذلك السبت 17 نوفمبر الجاري.

} في مثل هذا اليوم من كل عام، تحتفل 
اليونسكو باليوم العالمي للفلسفة، 
تأكيدا على قيمتها في تطور الفكر 

اإلنساني، ودورها في مساعدة الفرد 
على فهم الواقع، وتطوير رؤيته للعالم، 

ومنح الحياة التي يحياها والعمل الذي 
يأتيه معنى. وفي كل عام يعاد الحديث 

عن جدوى الفلسفة في عالم باتت تحكمه 
التكنولوجيات المذهلة، وتعبث بمصائر 

سكانه العولمة والليبرالية المتوحشة، 
ويسوقه ”تسارع في الزمن“، بعبارة 

الفيلسوف األلماني هارتموت روزا، ال 
يترك لإلنسان فسحة للتأمل.

نعلم أن للفلسفة وجهين، حب 
الحكمة، والبحث عن الحقيقة، ما 
يجعلها مادة ”فضولية“ ال تقنع 

بالظاهر، بل تريد أن تنفذ إلى ما وراءه، 
لتعرف كنه األشياء في شتى المجاالت 
وعلة وجودها، ألنها في جوهرها بحث 

يفكك قناعاتنا، ليؤسس معرفتنا بواقعنا 
ومكوناته وتجلياته على نحو أفضل. 

فهي ال تهتم مباشرة باألشياء الملموسة، 
بل تطرح استدالال منطقيا يضع الخطاب 

موضع مساءلة، وتسعى إلى تحليل 
شروط إمكانية إدراك الذهن لما هو حق. 

وبذلك تخدم الفلسفة المعرفة بوصفها 
منهجية تحليل ومساءلة تهدف دائما 

إلى بلوغ ما هو حق.
واإلنسان يزعم في الغالب أنه يفكر 

بشكل طبيعي، ولكن التفكير، كسائر 
األنشطة المعتادة كالمشي والجري 
والسباحة، يستوجب مراسا ودربة، 
ودور الفلسفة أن تجعل ذلك التفكير 

منهجيا، ألن الفلسفة في النهاية تسمح 
بتفتح الفكر، حتى يكون الفرد قادرا 
على هيكلة األشياء هيكلة عقالنية، 

وامتالك نوع من االستقاللية في تبني 
هذا الموقف أو ذاك دون خضوع آلراء 

أ لفهم أسباب تبنيه فكرة  اآلخرين، ومهيَّ
دون أخرى. وذلك هو الوعي النقدي 

الذي تسهم الفلسفة في تنميته حتى ال 
يكتفي الفرد بتخير أفكار وقيم محددة، 

بل يعرف أيضا لماذا اختارها دون 
سواها.

ولو بحثنا عن جدوى الفلسفة 
في هذا العالم المتحول ذي اإليقاع 
الرهيب، لقلنا إنها ضرورية اليوم 

أكثر من أي وقت مضى، ألنها تهتم 
بمستقبل ما أعدته العلوم. يصّح هذا 

على البيولوجيا مثلما يصّح على 
التكنولوجيا حيث التحول فيهما 

جذرّي. ولّما كان العاِلم في الغالب ال 
يهتم بالقيم قدر اهتمامه بمبتكراته، وال 
ينصحنا بما نفعل أو نتجنب، فإن مهمة 

الفلسفة أن تعمل على صنع ما يسميه 
فوكو ”بيوسلطة“، ومثلها ”بيوتأمل“، 

كي نعرف ما يجوز وما ال يجوز، فالحذر 
في الفلسفة قائم في مجال الحياة، وقائم 

أيضا في مجال المادية الصرف. ومن 
َثّم فإن من أوكد مهام الفيلسوف أن 

يأخذ بعين االعتبار نتائج المبتكرات 
والتحوالت، لخلق مستقبل أفضل، في 

نطاق احترام القيم األساسية.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الفلسفة في يومها 

العاملي
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السينمائيون الكويريون أناس مختلفون جنسيا يواجهون سياسات {الغسيل الوردي}

األفالم في المهرجان تعكس لنا 

المعانـــاة والصـــراع، اللذين يمر 

المجتمـــع الكويري  أفـــراد  بهما 

نفسيا واجتماعيا

V

أوس داوود يعقوب

} تقـــّدم ليلى عبدالله باكورة أعمالها الروائية 
بعنوان «دفاتر فارهو» قائلة ”إن ’فارهو‘ هو من 
يقدم نفســـه للقارئ العربـــي، الحكاية حكايته 

وما أنا سوى حكاءة مبطنة في دفاتره“.
وفـــي الروايـــة يفـــرد ”فارهـــو“، وقـــد بلغ 
الثالثـــة واألربعين من عمره، دفاتره الســـوداء 
في الســـجن أماَم صحافي أميركـــي يرغب في 
تحويـــل حياتـــه الغريبة إلـــى فيلـــم وثائقي. 
الصبي الصومالـــي الذي فرَّ مع أّمه وأخته من 
اضطرابـــات الحرب األهليـــة وأزمة المجاعات 
في وطنه بوصاصو، بمساعدة خالهم اإلثيوبي 
المقيـــم فـــي إحـــدى دول الخليج؛ هو نفســـه 
الصبـــي الـــذي يقع ضحيـــة عصابـــة أفريقية 
تتاجر باألعضاء البشرية بزعامة خاله. ”فارح“ 
هو ما أصبح عليه الصبي الذي سيعيُش حياة 
اللجـــوء في بلـــٍد غير بلده، مصيٌر مشـــترك مع 
الكثيـــر مـــن الوافدين العرب وغيـــر العرب في 
دول الخليج، حيُث أســـئلة االندماج ومصاعب 
العمـــل وتحصيل قوت العيـــش، في ظلِّ غالئه، 

وبوسائل غير مشروعة غالبا.

رحلة الكتابة

بســـؤال ليلى عبدالله عن الذي شـــحذ فيها 
هـــذه القدرة علـــى الكتابة عن أطفـــال الحروب 
والمنافـــي، وعن غربتهم عـــن وطنهم الفائض 
دهم في أوطان غريبة، تجيبنا  باألســـلحة وتشرُّ
الكاتبة ”ما شحذ ذاكرتي على الكتابة لألطفال، 
هـــو أَن ذاكرتـــي متقدة علـــى الـــدوام بعوالم 
الصغـــار، فأنـــا أنتمـــي ألســـرة كبيـــرة كثيرة 
األطفال، وعملت ســـابقا معلمة لألطفال، أقابل 
األطفـــال كّل يـــوم، ألتقيهـــم في كّل مـــكان، لذا 
مسألة الكتابة عنهم حتمية بالنسبة إلي، ألفرغ 

طفولتي أيضًا“.
تضيـــف عبدالله ”أميل شـــخصّيًا لروايات 
أبطالهـــا أطفال ال ســـّيما الروايـــات األفريقية، 
فالطفل األفريقي محّمل بثقافات هائلة ومدهشة 
ومجهولة بالنســـبة إلينا، وقـــد أردت لفت نظر 
العالم نحـــو قدراته وطموحاتـــه وآماله، نحو 
بيئـــة طبيعية وصحيـــة يحتاجهـــا بعيدا عن 
أطمـــاع الكبـــار وقســـوة حيواتهم باألســـلحة 

واألطمـــاع، أعتقد أن فضولـــي النزق هو وراء 
’دفاتـــر فارهـــو‘ وطابعـــي الطفولـــي أيضًا في 

التعاطي مع موجودات الحياة“.
ونســـألها عن كيفيـــة تعاملها مـــع رقيبها 
ضاحكـــة  فتقـــول  الكتابـــة،  أثنـــاء  الداخلـــي 
”لقـــد قصصـــت جناحيـــه كـــي ال يتطّفـــل على 

مخيلتي“.
بـــدأت صاحبة «صمت كالعبث» مشـــوارها 
األدبـــي كقاّصة هذا ما دفعنا للتطرق معها إلى 
ما حفّزها للتوجه إلى السرد الروائي، إذ تلفت 

إلـــى أنه منذ أّول نـــّص قصصي لها 
شجعها الجميع على كتابة الرواية 
خاصة وأن بعـــض قصصها كانت 
مناســـبة للتوسع فيها كرواية أكثر 

من كونها قصة قصيرة.
تقول عبداللـــه ”كتبت الرواية 
بعـــد ثالث مجموعـــات قصصية، 
وكتب أخرى في مجاالت ســـردية 
مختلفـــة، بدايـــة أردت أن أثبت 
لنفسي أني قاصة أيضًا، ونهاية 
أردت أيضـــا أن أخـــوض كتابة 
الروايـــة وأنا أمتلـــك أدواتي، 
ولـــدي مـــن النضج الســـردي 
والخبرات مـــا يؤهلني لكتابة 

عمـــل أقتنع به كي أقدمه للقارئ على هيئة 
رواية“.

وجوابـــا على ســـؤالنا حول أبـــرز الكّتاب 
الذين ســـاهموا في تشـــكيل مرجعيتها؟ تقول 
عبدالله ”ال أســـماء معينة لدّي، القارئ ال يمكن 
أن يعطي أســـماء، ففـــي كّل مرحلة من مراحله 
القرائية هناك أسماء، أسماء ال حدود لها تشّكل 
كيانـــه وتصنع مخيلته إنها عبـــارة عن تاريخ 
طويل مـــن التراكمـــات القرائية حيـــث يمتزج 
ويتجاذب ويختلط ويتحلل كّل شيء ليبدو كما 
لو أنه قالب واحـــد غير أنه ليس كذلك! القارئ 
كائن غزير، أتحدث هنا عـــن القارئ الذي يقرأ 
كّل يـــوم، القارئ يتوارى فـــي صفحات الكتب 

بعيدًا عن األسماء التي يقترحها“.

صـــدر لضيفتنا من المجموعات القصصية 
«صمت كالعبث»، و«قلبها التاســـع»، و«كائناتي 
الســـردية»، وكتـــاب في أدب الرســـائل بعنوان 
«رسائل حب مفترضة بين هنري ميللر وأناييس 
نن“، وكتاب في ســـيرة الكتب والقراءة عنوانه 
«أريكة وكتاب وكوب من القهوة». وفي المقاالت 
صدر لها «هواجس غرفة العالم»، ولها دراســـة 
نقديـــة بعنوان «أدب الطفل في دولة اإلمارات». 
نســـألها أيـــّاً من هذه الكتب هـــو األحب إليها، 
ولمـــاذا؟ فتجيب ”كتابي األحب إلي هو الكتاب 
الذي لم أكتبه بعد، كما تقول األديبة السورية 
غادة الســـّمان. بالنســـبة إلي 
لـــكّل كتـــاب خصوصيته عند 
الكاتـــب، لـــكّل كتـــاب مرحلته 

ومكانته وهواجسه أيضًا“.
بالتجريـــب  رأيهـــا  وعـــن 
فـــي األدب، من خـــالل تجربتها 
الذاتية، تقر الكاتبة أنها تعشـــق 
وتحـــب  األدب.  فـــي  التجريـــب 
الكاتب الـــذي يغامر، والذي يطل 
علينا فـــي كّل مرة بتجربة جديدة 
وتكشـــف  تشـــبهه  وال  ومختلفـــة 
اإلبداعية،  وقدراتـــه  خياله  بواطن 
ففـــي رأيهـــا، كّتاب الســـرد قادرون 
على ذلك ربما أكثر من كّتاب الشعر، 
للشعر خصوصيته وحميميته وهي دائمًا تنظر 
إلى الشـــاعر ككائن هالمي يختفي حين يسمو 
دفقه الشعري، لكن السرد عوالم متداخلة وأكثر 
تعميمًا. السارد كائن حاضر بقوة عبر خياالت 

عوالمه الساحرة.

الكتابة والفنون والجوائز

حوارنا مع األديبة الُعمانية الشـــابة أخذنا 
لســـؤالها عن نظرتها إلى ترابـــط العالقة بين 
األدب والفنون األخرى كالموسيقى والسينما، 
وأثر ذلـــك في تكوينهـــا؟ إذ ترى أن الســـينما 
والمســـرح والدراما ال تســـتقي مادتها ســـوى 

مـــن األدب، وهذه الصلة خالبة وتخلق نموذجا 
عذبا وثرّيا بين هذه الفنون شـــاملة. وتعجبها 
مشاهدة األفالم المقتبسة من الروايات، فعملية 
تحويل الحكاية الورقية المتخيلة إلى الشاشة 
أمر تراه مثيرا ال ســـّيما في رسوم األطفال، فكم 
مـــن روايات عالمية بقيـــت متأرجحة في ذاكرة 
الطفولة كـ“أليس في بالد العجائب“، و“حكاية 
الســـندباد“، و“صاحب الظل الطويل“، وغيرها 

من الحكايات العالمية.
كتاب ليلـــى عبدالله «هواجس غرفة العالم» 
نال عـــام 2015 جائزة ”اإلبـــداع الثقافي“، التي 
تمنحهـــا وزارة الثقافـــة الُعمانيـــة، عن أفضل 
إصـــدار فـــي فئـــة المقـــاالت، كما نـــال كتابها 
«كائناتـــي الســـردية» نفس الجائـــزة عام 2017 
عـــن أفضل إصدار في فئة القصـــة، وعن رأيها 
بالجوائـــز األدبيـــة، وهـــل تراها تســـاهم في 
صناعة الكّتـــاب وتطوير تجاربهـــم والترويج 
ألســـمائهم، تجيب الكاتبـــة ”الجوائز ال تصنع 
كاتبا، لكنها قد تسوق عمله المتوج بجائزة ما، 
ال ســـّيما حين تكون الجائـــزة عربية أو عالمية 
أكثـــر من كونهـــا محلية. مثًال جائـــزة ’البوكر‘ 
بمجـــرد تأهيـــل أي عمـــل لقائمتهـــا الطويلة 
تشـــّرع لكاتبـــه آفاقًا مـــن الشـــهرة والدعوات 
لفعاليـــات أدبية، ويكون ضيفـــا دائما بل يكاد 
أن يكون اســـمًا ووجهًا وحضورًا مكررًا لكثير 
من التظاهـــرات األدبية – الثقافية بغض النظر 
عن محاسن هذا التكرار ومساوئه. أما الجوائز 
المحلية، فتصنـــع تفاعًال نوعّيًا مع كّتاب البلد 
نفسه، وهنا أود أن أشـــير إلى أّن الجوائز في 
ُعمـــان تفتقد لواجهة إعالمية تؤهلها ألن تكون 
أكثر صـــدًى حتى جائـــزة ”الســـلطان قابوس 
للثقافـــة واآلداب“ علـــى أهميتهـــا وثقلها، تمر 

مرورا عابرا عبر الوسائط اإلعالمية.
تختـــم الكاتبة والروائية الُعمانية الشـــابة 
ليلـــى عبدالله حديثها معنا قائلة ”مع كّل كتاب 
أنضج ذاتّيا، مع كّل كتاب أصير أخّف كغيمة… 
لكن أن تفتح أقفال نفسك يا صديقي، فعل ليس 

بهّين البتة“.

اب الشعر
ّ
اب السرد قادرون على التجريب أكثر من كت

ّ
كت

ق ألعماله األدبية
ّ
[ ليلى عبدالله: الجوائز ال تصنع كاتبا لكنها قد تسو

أميل لروايات أبطالها أطفال

ال  والدرامـــا  والمســـرح  الســـينما 

تســـتقي مادتها ســـوى من األدب، 

وهـــذه الصلة خالبة وتخلق نموذجا 

عذبا وثريا بين هذه الفنون

 ◄

ُتَعّد الكاتبة والروائية الُعمانية الشابة ليلى 
عبدالله، املقيمة في دولة اإلمارات العربية 
ــــــة املميزة  املتحــــــدة، من األصــــــوات األدبي
بني مجايليهــــــا من الكاتبات في ســــــلطنة 
ــــــج العربي. ولعل أهم  ُعمان ومنطقة اخللي
مــــــا مييزها هو تنوع كتاباتهــــــا اإلبداعية، 
ــــــث صدرت لها عّدة مؤلفات في القصة  حي
القصيرة والقصــــــة القصيرة جدًا واملقالة 
األدبية والنقــــــد وأدب الرســــــائل والكتابة 
ــــــوم عوالم  لألطفــــــال؛ وها هــــــي تقتحم الي
الرواية بعملها املوســــــوم بـ«دفاتر فارهو». 

”العرب“ كان لها هذا احلوار معها.



إلهام رحيم

} القاهرة - بدا مسلســـل ”نصيبي وقسمتك“ 
عند عرضه في موســـمه األول حالة جماهيرية 
الفتة، بعد أن تحولت شـــخصياته المرســـومة 
المحبوكة على الورق إلى شـــخصيات درامية 
مقنعة، اندمج معها المشـــاهدون نتيجة حالة 
”الّالتمثيل“ التي قدمها نجـــوم العمل، خاصة 
هاني ســـالمة، الذي جـــاء تجســـيده طبيعيا 
لـــدور الشـــاب، وكان يروي كل ثـــالث حلقات 
قصته مع المرأة، وتمكن عبر 45 حلقة من غزل 

شخصياته بحرفية تليق بموهبته.
وكان الرجـــل ومشـــاكله مع المـــرأة محور 
أحـــداث الموســـم األول، وأراد الكاتـــب عمرو 
محمود ياســـين (نجل الفنان محمود ياسين) 
أن تتحول المرأة إلى صاحبة حكايات الموسم 
الثانـــي، دون وجـــود بطلة واحـــدة، وقدم لكل 
حكاية تعرض في خمس حلقات بطلة مختلفة.
ومن هنا وقع المؤلف في خطأين دراميين، 
األول: طول مدة كل حكاية، ما منح مســـاحات 
غيـــر مقبولة من اإلســـهاب واختـــالق أحداث 
وشـــخصيات بال قيمة أو هـــدف درامي مؤثر، 
والثاني: تعدد دور البطولة النســـائية، ما قّلل 
من ارتباط المشـــاهدين بالعمل، بل ومنحهم 

فرصة للهروب من متابعة بعض القصص.

مفردات مستهلكة

”نصيبـــي  حكايـــات  تتنـــاول 
مشـــاكل وهموم المرأة  وقسمتك 2“ 
المصرية، وهو ما كان من الصعب 
العثور عليه بصـــورة مغايرة بين 
القصص التســـع إّال قليال، فتقديم 
المـــرأة المعيلـــة أو الخائنـــة أو 
أو  الرومانســـية  أو  العصبيـــة 
المسترجلة، أنماط ُأنهكت دراميا.

التائبة  الفتـــاة  حكايـــة  تبقى 
(الفنانـــة حنان مطاوع) والتي كان 
الستنساخ  نموذجا   “604” عنوانها 

بعـــض الحكايـــات من أعمـــال فنية 
قديمـــة بصـــورة فيهـــا الكثيـــر من 
االســـتفزاز في التناول، حيث يشعر 
المشـــاهد أنه أمام نسخة باهتة من 
فيلـــم ”المرأة التي غلبت الشـــيطان“ 

للنجم عـــادل أدهـــم والفنانـــة نعمت 
مختار.

كانت األلفاظ المستخدمة في فيلم ”المرأة 
التي غلبت الشيطان“ أكثر واقعية واتساقا في 
حينه، مّما قدمه المؤلف في مسلسل ”نصيبي 
وقسمتك 2“ من حوارات بين األبطال التي أتت 
مفرداتهـــا منتمية إلى حقبة الخمســـينات من 

القرن الماضي.
أمـــا التناول فلم يرصد المعركة بين الفتاة 
التائبة والشيطان بصورة منطقية، إذ شاهدنا 
فتاة تشـــفي المرضـــى والمكفوفيـــن باألذكار 
والرقية الشـــرعية، وهي رسائل درامية شديدة 
الخطـــورة في مجتمع ترّوج فيـــه أفكار الدجل 

والشعوذة والتالعب بالدين.
أكثـــر  وتظـــل قصـــة ”نظـــرة فابتســـامة“ 
الحكايـــات جذبا وإقناعا وقـــدرة على توصيل 
الخيانة الزوجية التي يدفع الزوج حياته ثمنا 

لها، ألن الشريك في الجريمة صديقه المقرب.
وظهر التناول األغرب في حكاية ”اهدي يا 
مدام“ التي تناول المؤلف فيها مشكلة الحيض 
عنـــد المرأة بصـــورة تفتقـــد للواقعية 
والعمـــق، لكن يبدو أن المسلســـل 
يخاطب فئات بعينها، مشـــاكلها 
ال تمثـــل المرأة بـــكل همومها 
أجل  من  وحروبها  الحقيقيـــة 

حياة كريمة.
قضايـــا  هنـــاك  وكانـــت 
فرعية حاول المؤلف 
تناولها، مثل اإلرهاب 
وصلة الرحم 
والوحدة الوطنية 
والتالعب بالدين، 
وكلها قضايا هامة، 
إّال أن المباشرة 
في طرحها أفقدتها 
الكثير من قيمتها 
الدرامية، كما أن 
سرد القصص 
على لسان البطالت 
منحها شكال أقرب إلى 
اليوميات النسائية.
محمود  عمرو  أصبح 

ياســـين، الذي كانـــت له العديد مـــن التجارب 
كممثـــل، محّبا إلظهار موهبتـــه في الكتابة في 
طرق درامية وعرة مـــن الصعب الخروج منها 

دون خدش كبريائه كمؤلف في بداية طريقه.
وامتلك ياســـين جرأة التصدي مع الشاعر 
أيمن بهجت قمر لتقديم جزء سادس وأخير من 
مسلســـل ”ليالي الحلمية“، الذي قدمه الراحل 
أســـامة أنور عكاشة في خمسة أجزاء ناجحة، 
وقـــد عرض الجزء الســـادس ومثلت المقاطعة 
الجماهيريـــة شـــبه التامة له صفعـــة لكل من 
شارك فيه ألسباب يصعب فهمها إّال في إطارها 

التجاري، بعيدا عن أي منطق فني مقنع.
ثم عاد وكّرر نفس الخطيئة، لكن هذه المرة 
مع عملـــه الدرامي الذي نجح موســـمه األول، 
فقـــّرر بال منطق فني أو درامي أن يعيد تقديمه 
بصـــورة أقل فّنيا بشـــخصيات غير عميقة في 
بنائها الدرامي لم تستطع تكوين عالقات جيدة 

مع المشاهدين، إّال في استثناءات قليلة.
ويبدو المؤلف برصيده القليل من األعمال 
بحاجة ماسة للمزيد من الخبرة وكتابة الكثير 
من النصوص التي تحمل روحه وفكره ورؤيته 

والتي قد تفرز كاتبا جيدا.

ونجد كتيبـــة متنوعة االتجاهات الفنية من 
المخرجيـــن، منهـــم أحمد صالـــح ورامي رزق 
اللـــه وأكرم فريد ومصطفى فكري، الذين قدموا 
الحكايات كّل وفقا لتصوراته، فخرجت بالفعل 
منفصلة شكال ومضمونا، تجلى ذلك في وجود 
اتفـــاق ضمني على ترك أبطال العمل يتحركون 
أمـــام الكاميرات دون توجيه لـــألداء الذي جاء 
منســـجما مع موهبة كل منهم وحسب خبراته 

الشخصية.

تذبذب األداء

أدى تعـــدد البطالت مع تنـــّوع المخرجين 
إلى حالة مـــن التذبذب، فنجد اختيارات موفقة 
للغايـــة مثل شـــيري عادل، المجتهـــدة في دور 
الزوجـــة الخائنـــة، ونجـــالء بـــدر المبدعة في 
دور الزوجـــة التي ترفض الحـــزن على زوجها 
المتوفي، اعتقادا منهـــا بأنه خانها في حكاية 

”بحبك باستمرار“ إلى أن تكتشف أنها ظلمته.
أمـــا الفنانة بســـمة، فـــي دور الزوجة التي 
تكافح الســـترداد زوجها الذي تزّوج عليها في 
حكايـــة ”أحمد يا عمر“ فبدت كبيرة الســـن إلى 
جانـــب الفنان شـــريف رمـــزي الذي قـــام بدور 
زوجهـــا، وجاء أداء الفنانة التونســـية درة بال 
روح  في دور الفتاة المتفانية في حب والدتها 
وعمـــل الخير وتتصف بالتعّقـــل، حيث ترفض 
الزواج من شخص شـــديد الثراء لعدم التكافؤ 

في حكاية ”حبيبة أمها“.

وجـــاء أداء كل مـــن حنان مطـــاوع في دور 
الفتاة التائبة وهنا شـــيحة فـــي دور النصابة، 
مصطنعا بصورة تؤكد عـــدم تمكن المخرجين 
من الســـيطرة على أداء بطالتهم، خاصة أنهّن 
جميعهن نجمـــات كبيرات من حيـــث الموهبة 
والقـــدرات، لكـــن تركهـــّن بـــال توجيـــه يجعل 

المشاهد يشعر بأنهّن يمثلن دون إتقان.
ولـــم يختلف األمـــر كثيـــرا مـــع الممثلين 
الرجـــال الذين ظلمـــوا بوضعهم في مقارنة مع 
هاني ســـالمة، ويبقى الفنـــان أحمد العوضي 
االســـتثناء، وتمكـــن بفضل بطولتـــه المتميزة 
وأدائه البسيط والتلقائي من أن يمثل اكتشافا 
ونقطة مضيئة ومبّشـــرة في العمل الذي يمكن 
أن يمثـــل خطوة هامـــة في طريقـــه الفني، إذا 

أحسن االختيار في أعماله التالية.
ويحســـب على المخرجين اختياراتهم غير 
الموفقـــة غالبا لممثلـــي األدوار الثانوية الذين 
مـــن المفتـــرض أن قـــوة حضورهـــم الدرامي 
تعطـــي المزيد من الزخم للعمل، ويحســـب لهم 
اختيارهم الموفـــق للنجوم المخضرمين الذين 
حملوا فـــي الكثير من الحلقات عـــبء اإلجادة 
واإلتقان، منهم رشـــوان توفيق ونادية رشـــاد 

وأنعام سالوسة وعماد رشاد.
”نصيبي وقسمتك 2“ عمل سحب من رصيد 
الثقـــة الفنية من قبـــل المشـــاهدين في معظم 
المشـــاركين فيه، وأكثر المتضررين هو مؤلفه 
الـــذي عليه االنحياز لشـــخصياته الدرامية من 

لحم ودم أكثر من شخصياته الورقية.

دراما
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تســـتعد الفنانة املصرية نرمني الفقي لتصوير الجزء الثاني من مسلســـل {أبو العروسة} خالل 

األيام القليلة املقبلة، وذلك بعد نجاح شخصيتها في أحداث الجزء األول.

تعاقـــد النجم اللبناني رامي عياش على بطولة عمل درامي جديد من 60 حلقة ســـتتولى إخراجه 

السورية رشا شربتجي، ويضم املسلسل نخبة كبيرة من املمثلني اللبنانيني.

ناهد خزام

} يحصد المسلسل اللبناني ”ثورة الفالحين“ 
منـــذ عرض أولـــى حلقاتـــه نصيبـــا وافرا من 
المتابعـــة، وهي ليســـت المـــرة األولـــى التي 
يتعاون فيهـــا المخرج اللبناني فيليب أســـمر 
مـــع مواطنتـــه الكاتبـــة كلوديا مرشـــليان في 
عمل درامي، فقد ســـبق وأن قدما معا عددا من 
األعمال الدرامية المميزة، منذ أول تعاون لهما 

في مسلسل ”أجيال“ في العام 2010.
لكنهـــا المـــرة األولى التـــي يخوضان فيها 
معـــا تجربـــة العمل علـــى مسلســـل ذي طابع 
تاريخي مثل ”ثورة الفالحين“، والذي تشـــارك 
فيـــه مجموعة كبيرة مـــن النجـــوم والنجمات 
اللبنانيين، من بينهم الفنانة ورد الخال، وباسم 

مغنية، وإيميه صياح، وكارلوس عازار، ووسام 
حنا، وســـارة أبي كنعان، وفيفيان أنطونيوس، 
وتقال شـــمعون، ونيقوال دانيال وختام اللحام، 
باإلضافة إلى عدد آخر من الفنانين اللبنانيين.

والمسلســـل هو أحد اإلنتاجـــات الضخمة 
ذات الكلفـــة العالية، ما انعكـــس على تفاصيل 
العمـــل، من أماكـــن تصوير وديكـــور ومالبس 
وغيرهـــا، ليعـــد بالفعـــل واحـــدا مـــن أضخم 
اإلنتاجـــات اللبنانية خالل الفترة األخيرة، كما 
أنه يضع الدراما اللبنانية على خط اإلنتاجات 
التاريخيـــة ذات الطبيعة المميزة اعتمادا على 

كوادر لبنانية 100 بالمئة.
ويدور المسلسل في قالب تاريخي في فترة 
حكم الباكاوات والمشـــايخ فـــي لبنان، أي في 
حدود القرن التاسع عشر حول إحدى العائالت 

اإلقطاعية التي تتحكم في مســـاحة واسعة من 
األرض الزراعيـــة، كما تتحكم أيضا في مصائر 

الفالحين العاملين في هذه األرض.
ويتعامـــل أصحـــاب األرض مـــع الفالحين 
كجـــزء مـــن أمالكهـــم، كل شـــيء مبـــاح حتى 
أعراضهـــم، فبيـــن صلـــف العائلـــة اإلقطاعية 
وتعاليها على من يعملون لديها وبين استسالم 
هـــؤالء الفالحيـــن لذلك القـــدر المحتوم وتمرد 
بعضهم يتشـــكل الســـياق العام لهـــذا العمل، 

كصراع تقليدي بين الخير والشر.
وتبدأ أحداث المسلســـل بمشهد متوتر ألم 
شـــابة (إيميه صياح) تلد طفلها في الخفاء بين 
الحقول بمســـاعدة رفيقة لها، نعرف في ما بعد 
أن الطفل هو ابن غير شرعي لفايز بك (كارلوس 
عازار) ابن عميد العائلة اإلقطاعية والذي يلعب 
دوره الفنان نيقوال دانيال، وتســـرع رفيقة األم 
فتـــون (ســـارة أبي كنعـــان) إلى تلقـــف الطفل 
وتســـليمه إلـــى أول بيت من بيـــوت الفالحين 

تستطيع الوصول إليه.
وعلـــى ضوء هـــذا الحـــادث تلتقـــي فتون 
بنـــورس الذي يلعـــب دوره الفنان وســـام حنا 
لتنشـــأ بينهمـــا عالقـــة غراميـــة ســـتكون لها 
تداعياتهـــا في بقية الحلقـــات، ومن خالل هذا 
الحدث المحوري الذي تضمنته الحلقة األولى 
من المسلسل نستطيع التعّرف على شخصيات 
المسلسل، ونتلّمس بوادر التمّرد الذي يتأّجج 
في قلوب الشـــباب الطامحين إلـــى التحّرر من 
أغالل العبودية التي يفرضها النظام اإلقطاعي.
الصـــورة الرمزيـــة لهذا التمـــرد تتمثل في 
نورس، ذاك الشاب األســـمر الذي انتقل حديثا 
إلـــى هـــذه المنطقـــة، ويعمل نورس وأســـرته 
المكونـــة من أخته وزوجها في صناعة الفخار، 
بعيدا عـــن تحكمات اإلقطاعيين وســـيطرتهم. 
ويراقـــب الشـــاب األســـمر الوضـــع مـــن بعيد 
ويســـعى لبث روح التمـــّرد والثورة في نفوس 
الشـــباب اآلخريـــن، في حيـــن  تبـــدو عائالت 
الفالحين منقســـمة بين االستســـالم والتمرد، 
وعلى الجانـــب اآلخر نرى العائلـــة اإلقطاعية 

منقســـمة هي األخرى بين األخيار واألشـــرار.
وهنـــا يطالعنـــا الفنـــان باســـم مغنيـــة بدور 
رامـــح، وهو واحد مـــن األدوار الالفتة في هذا 
المسلســـل، فهو شـــاب يمتلئ قلبه بالكراهية 
تجـــاه الفالحين، كما يحمل حقـــدا دفينا تجاه 
خاله نســـر بـــك الـــذي أواه بعد مـــوت والده، 
ويســـعى رامح جاهدا ليرث مكانة الزعامة في 

األسرة.
يمثل رامح الجانب األكثر صرامة وقســـوة 
في عائلة نســـر بك، نراه في أحد المشاهد وقد 
أجبـــر أحد الفالحين على الركـــوع أمامه ليطأ 
رأســـه بقدمه إمعانا في إذالله، والمنافسة بين 
رامح وابن خاله فايز تشـــتد مـــع مرور الوقت 
خاصة أن فايز يمثل صـــوت العقل في العائلة 
الذي يجنح إلى اللين في التعامل مع الفالحين.

وأمـــام هذا الشـــد والجـــذب بيـــن أطراف 
العمل، ســـنجد مجموعة من العالقات المعقدة 
بين شخصياته، كعالقة الحب التي تجمع بين 
ســـليم ابن البك الذي يؤدي دوره الفنان نيقوال 
مزهـــر والخادمة رابحـــة، والعالقات العاطفية 
الشـــائكة التي تجمع بين فايـــز ومنتورة التي 
تلعـــب دورهـــا الفنانـــة إيميه صيـــاح، وكذلك 
العالقـــة بيـــن نرجس (تقـــال شـــمعون) وأحد 

العاملين لدى العائلة.
ومـــن األدوار المعقدة في هذا المسلســـل 
دور لميـــس الـــذي تؤديه ببراعـــة الفنانة ورد 
الخـــال، وهو دور يجمـــع بين الخير والشـــر، 
فهـــي امرأة مصابة بعدم االتزان في تصرفاتها 
نتيجة لشعورها بالقهر من قبل أسرتها، ورغم 
كرهها البادي للفالحيـــن إّال أنها تقع في غرام 
نـــورس صانع الفخـــار، وتحارب أســـرتها من 
أجل االرتباط به، وتفاجئنا الحلقات بصفحات 
مخفية وغير معلنة عن حياة لميس، إذ سنعرف 
في ما بعد أن لها ابنا أنجبته في الخفاء يعيش 

بين الفالحين.
”ثورة الفالحين“ هـــو أحد األعمال المميزة 
التي تضاف إلى رصيد الدراما اللبنانية، وهو 
ليس مسلسال تاريخيا بالمعنى المباشر، فهو 

ال يتطـــرق إلى أي من الشـــخصيات التاريخية 
المعروفة، وال يتناول األحـــداث الفعلية لثورة 
الفالحيـــن التي اندلعـــت في منتصـــف القرن 
التاســـع عشـــر فـــي لبنـــان وقادهـــا طانيوس 
عـــازار على إثر نـــزاع بين الموارنـــة والدروز، 
فالمسلسل يدور في إطار تاريخي دون اإلشارة 
إلـــى ذلك الحـــدث حتى أو رمـــوزه، وهي رموز 

تاريخية معروفة في تاريخ لبنان الحديث.

يقع البعض من املؤلفني في خلط مريب عندما يظنون أن املشاهدين يتعلقون بالشخصيات 
التي رســــــموها على الورق وليست الشــــــخصيات التي رأوها على الشاشة، لذا يقررون 
ــــــة أجزاء من قصصهم مع اســــــتبدال أبطالها دون استشــــــعار احلــــــرج من متابعي  كتاب
األجزاء األولى وأبطالها، ويضيفون على شــــــخصياتهم ملسات غير مجدية مما يجعل من 

الصعب تقبلها ألنها حتّولت إلى كائنات مستنسخة.

يعاود املخرج فيليب أســــــمر التعاون مع الكاتبة كلوديا مرشــــــليان في عمل درامي جديد، 
وهو مسلســــــل ”ثورة الفالحــــــني“ الذي يعرض حاليا على قناتي ”أل.بي.ســــــي.آي“ و“أل.
اإلماراتية. دي.سي“ اللبنانيتني، كما ميكن مشاهدته أيضا على قناة ”أو أس أن ياهال“ 

عندما ينحاز المؤلف لشخصياته متجاوزا شروط الدراما

{ثورة الفالحين} دراما لبنانية تنبش في خفايا التاريخ

[ {نصيبي وقسمتك 2} حلقات منفصلة شكال وموضوعا  [ نرجسية عمرو محمود ياسين أفقدت العمل بريقه
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} واشــنطن – أشارت دراسة أميركية، أجريت 
على عدد كبير من النســـاء لفتـــرة طويلة، إلى 
أن فقـــدان الوزن لدى النســـاء األكبر ســـنا قد 
يقلل مـــن احتماالت إصابتهن بنوع خطير من 
سرطان الثدي مقارنة بالالتي يحتفظن بالوزن 

ذاته وبالالتي تزيد أوزانهن.
وفيما ارتبطت السمنة لفترة طويلة بزيادة 
الثـــدي قدمت  احتمـــاالت اإلصابة بســـرطان 
األبحاث الســـابقة صورة مشوشة عن إمكانية 
مساهمة فقدان الوزن في تقليل ذلك االحتمال.

وإلجراء الدراســـة احلالية قـــام الباحثون 
باحتســـاب مؤشـــر كتلة اجلســـم ألكثر من 61 
ألـــف امرأة مرتني تفصـــل بينهما ثالثة أعوام 
ثم تابعـــوا حاالتهن ألكثر من 11 عاما أصيبت 
خاللهـــا أكثر مـــن ثالثة آالف منهن بســـرطان 

الثدي.
ومقارنة بالنســـاء الالتي كانـــت أوزانهن 
مســـتقرة خالل الســـنوات الثـــالث األولى من 
الدراســـة قلت احتماالت إصابـــة الالتي فقدن 
خمســـة باملئة علـــى األقل مـــن أوزانهن خالل 
تلك الســـنوات الثالث باملرض على مدى العقد 

املقبل من أعمارهن بنسبة 12 باملئة.

وقال روان تشلبوســـكي من مركز ســـيتي 
أوف هوب الطبـــي الوطني في دوارتي بوالية 
كاليفورنيا -وهو كبير باحثي الدراســـة التي 
نشـــرت في دوريـــة ”كانســـر“- ”النتائج التي 
توصلنا إليها تشـــير إلى أنه بإمكان النســـاء 
تقليل خطـــر إصابتهن بالســـرطان حتى وإن 
بقني بدينات بعد فقـــدان بعض الوزن… يجب 

أن يكـــون ذلك مشـــجعا للنســـاء إذ من املمكن 
للكثيرات حتقيق خفـــض متواضع في الوزن 

واحلفاظ عليه“.
ووصلت كل النساء املشاركات في الدراسة 
إلى مرحلـــة انقطاع الطمث التـــي يقل بعدها 
إنتـــاج هرمون األســـتروجني ويصبح املصدر 
الرئيســـي لهذا الهرمون هو األنسجة الدهنية 
وبالتالـــي فالســـمنة تزيد من خطـــر اإلصابة 
بالســـرطان بســـبب أن هذا الهرمون يســـاعد 

األورام على النمو.
يســـاعد فقدان الوزن ولو كان بســـيطا في 
رفع معنويات النســـاء الالتي يعشـــن مرحلة 
انقطـــاع الطمث بكل تقلباتهـــا واضطراباتها 
النفســـية والبدنية. فالشـــعور بالقـــدرة على 
حتقيـــق مـــا يبتغينـــه أو اســـتعادتهن للثقة 
واالعتداد بالنفس واألنوثة كلها عوامل بالغة 
األهمية في مســـاعدة النســـاء علـــى احلفاظ 
علـــى التوازن النفســـي. واحلقيقـــة أن الكثير 
مـــن الباحثـــني أكـــدوا أن الســـرطان ينتشـــر 
بســـرعة أكبر لـــدى املصابني الذيـــن يفقدون 
األمـــل أو ينهارون مبجرد اكتشـــاف إصابتهم 
باملرض، فتضعف بذلك عزميتهم على مقاومته 

والتصدي له.
وجتـــدر اإلشـــارة إلى أن الشـــخص الذي 
يشـــهد زيادة في وزنه يظـــل معرضا لإلصابة 
باالكتئاب حتى وإن كان ال يشكو من أي مرض 
آخر، حيث كشـــفت دراســـة دوليـــة حديثة أن 
الوزن الزائد ميكن أن يتســـبب في زيادة خطر 
إصابة األشخاص باالكتئاب، بغض النظر عن 

األمراض األخرى التي تسببها السمنة.
قـــاد الدراســـة باحثـــون بكليـــة الطب في 
البريطانيـــة، بالتعاون مع  جامعة ”إكســـيتر“ 
باحثني من جامعة جنوب أســـتراليا، ونشروا 
نتائجهـــا في ”املجلـــة الدولية لعلـــم األوبئة“ 

العلمية.
وأوضـــح الباحثون أنه مـــن املعروف منذ 
فترة طويلة أن االكتئاب شائع بني األشخاص 

املصابني بالســـمنة، إال أن هذه الدراســـة هي 
األولى من نوعها التي تكشف أن الوزن الزائد 
بحد ذاتـــه ميكن أن يســـبب االكتئـــاب، حتى 
بالنسبة إلى هؤالء الذين ال يعانون من مشاكل 

صحية أخرى مرتبطة بالسمنة.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راجع 
الفريـــق بيانـــات البنك احليـــوي البريطاني، 
املأخوذة من أكثر من 48 ألف شـــخص مصاب 

باالكتئاب.
وقارن أعضاء الفريق بياناتهم مع بيانات 
أكثـــر من 290 ألف شـــخص آخـــر غير مصاب 
باالكتئاب، وولدت املجموعتان بني عامي 1938 
و1971. واستخدم الفريق منهًجا بحثًيا جينًيا 
الستكشـــاف العالقة السببية بني الوزن الزائد 

واالكتئـــاب، باســـتخدام اجلينـــات املرتبطـــة 
بالـــوزن الزائـــد واألمـــراض املتعلقـــة به مثل 

السكري.
واكتشـــف الفريق أن زيادة الوزن مرتبطة 
جينًيا بارتفاع مســـتويات االكتئاب، حتى في 
ظل عدم إصابة األشـــخاص بأمـــراض أخرى 
مرتبطة بالســـمنة مثل الســـكري على ســـبيل 

املثال.
ونقلت الدراسة عن الدكتور جيس تايرريل، 
قائد فريق البحث، قوله إن ”السمنة واالكتئاب 
من املشـــاكل الصحيـــة العامليـــة، ولهما تأثير 
كبيـــر على احليـــاة، باإلضافة إلـــى تكلفتهما 
الباهظـــة على اخلدمات الصحيـــة“. وأضاف 
تايرريـــل أنه ”لم يكن من الواضح ما إذا كانت 

الســـمنة في حد ذاتها تســـبب االكتئاب أم أن 
املشـــاكل الصحية املرتبطة بها هي التي ميكن 

أن تسبب االكتئاب“.
وأوضح أن ”التحليل اجليني الذي أجراه 
الفريق يخلص إلى أن التأثير النفسي للسمنة 
مـــن احملتمل أن يتســـبب فـــي االكتئاب، وهي 
نتيجة ستساعد العلماء في جهودهم املبذولة 

للحد من االكتئاب“.
وســـبق ملنظمة الصحة العاملية أن كشفت، 
في أحـــدث تقاريرها، أن أكثر مـــن 300 مليون 
شـــخص فـــي العالـــم يتعايشـــون حاليـــًا مع 
االكتئـــاب. وحـــذرت املنظمة مـــن أن معدالت 
اإلصابـــة بهذا املـــرض ارتفعـــت بأكثر من 18 

باملئة بني 2005 و2015.
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صحة
ــــــاط زيادة الوزن بالكثير من األمراض اخلطرة صــــــار عالقا باألذهان وصار اجلميع  ارتب
ــــــاس يتصورون أن زوال  يدركــــــون أن للســــــمنة مخاطر قد تصل إلى املوت. لكن أغلب الن
املشــــــكلة يشــــــترط فقدان الكثير من الدهون وهو ما يصعب مهمتهم ويزيد األمر ســــــوًءا، 
واحلال أن الباحثني أكدوا أن خســــــارة بضعة كيلوغرامــــــات، في مرحلة انقطاع الطمث، 

كفيلة بإبعاد خطر السرطانات الشرسة وشبح االكتئاب املميت.

فقدان الوزن بعد انقطاع الطمث يقلل من خطر سرطان الثدي

[ األستروجني يتغذى من الدهون وينمي األورام  [ التأثير النفسي للسمنة يزيد حدة االكتئاب

لى، حيث يؤدي السكري إلى تلف األوعية 
ُ

لى أن مرض السكري قد يسبب أضرارا وخيمة بالك
ُ

أوضحت الرابطة األملانية ألمراض الك

لى.
ُ

الدموية الدقيقة التي تتولى مهمة إزالة السموم في الك

عند انقطاع الطمث يقل إنتاج هرمون األستروجين

} بايربرون (أملانيا) - أفادت مجلة ”ســـنيورين 
راجتيبر“ األملانية بأن أسلوب احلياة الصحي 
يقي من اإلصابة بأزمة قلبية أو   سكتة دماغية 

ثانية.
وأوضحـــت املجلـــة املعنية بصحـــة كبار 
الســـن أن أســـلوب احلياة الصحي يقوم على 
التغذية الســـليمة، أي اإلكثار من اخلضروات 
والفواكه الطازجة واملكســـرات والزيوت ذات 
األحمـــاض الدهنية غير املشـــبعة كزيت بذور 
اللفت، مع تناول األســـماك مبعـــدل مرتني في 
األســـبوع واإلقالل من اللحـــوم وامللح؛ حيث 

ميكن استخدام التوابل بدال من امللح.

وإلـــى جانـــب التغذيـــة الســـليمة ينبغي 
أيضا املواظبة على ممارســـة الرياضة كاملشي 
فـــي الهواء الطلـــق ملدة نصف ســـاعة يوميا، 
باإلضافة إلى ممارسة متارين تقوية العضالت 
ورياضـــات قـــوة التحمل كالســـباحة وركوب 

الدراجات الهوائية.
وبالطبع ينبغي تعاطي األدوية املوصوفة 
من قبـــل الطبيب -كأدوية خفـــض ضغط الدم 
املرتفع- في مواعيدهـــا املقررة وعدم التوقف 
عن تعاطيها إال بعد استشـــارة الطبيب. ومن 
املهـــم أيضـــا اإلقالع عـــن التدخـــني واخلمر.  
وأخطـــر ما يواجه مرضـــى القلب هو مخاوف 

التعرض للجلطات القلبية. واجللطات القلبية 
هـــي حدوث جتلط في الدم املوجود بالقلب في 
الشـــرايني أو األوردة مما يتسبب في انقطاع 
الدم احململ باألكســـجني عـــن القلب فيتوقف. 
وإن لم يتم عالج اجللطة بشكل سريع قد ينتج 

عنها املوت في احلال.
يقول األطباء إن تكرار حدوث جلطة بالقلب 
بعد اجللطة األولى احتمال وارد بنسبة كبيرة 
تصل إلـــى 40 باملئـــة، لذلك عنـــد عالجها في 
املـــرة األولى، يلجأ الطبيب إلى إعطاء مريضه 
أدويـــة مضادة للجلطات، باإلضافة إلى إلزامه 

باملتابعة الطبية الدقيقة واملنتظمة.

} برلــني - ال يعـــد التهـــاب الزائـــدة الدودية 
لدى األطفال مؤملا فحســـب، فقد يشـــكل أيضا 
خطـــرا علـــى حياتهم. وعلى الرغـــم من ذلك ال 
يتـــم اللجوء في الوقت احلاضـــر إلى التدخل 
اجلراحي على الفور؛ حيـــث يلجأ األطباء في 

البداية إلى املضادات احليوية.
أوضـــح طبيب األطفـــال األملانـــي هيرمان 
جوزيف كال أن ســـبب التهاب الزائدة الدودية 
غيـــر معلـــوم على وجـــه الدقة؛ حيـــث يرجح 
األطبـــاء أنه يرجع إلـــى بقايا البـــراز العالقة 
بالزائـــدة الدودية، والتي تســـاعد على تكاثر 
البكتيريـــا مســـببة االلتهـــاب. كما قـــد يرجع 

السبب أيضا إلى الطفيليات املعوية.
وأضـــاف كال أن أعراض اإلصابة بالتهاب 
الزائـــدة الدودية تتمثل فـــي آالم البطن، التي 
تزداد شـــدتها مع الوقت، خاصة حول السرة 
فـــي محيـــط املعـــدة وباجتاه اجلزء الســـفلي 
مـــن البطن جهة اليمـــني، باإلضافة إلى فقدان 
الشـــهية واحلمى والقيء والشـــعور باإلعياء 

واإلنهاك.
وأردف الطبيـــب األملاني أنه إذا كان الطفل 
غير قـــادر على مد قدمه اليمنـــى أو رفعها أو 
فعل ذلك مع الشـــعور بألم شديد، فإن ذلك يعد 

عالمة حتذيرية على التهاب الزائدة الدودية.
ومن جانبه، قال البروفيســـور برند تيليج 
إنه إلى جانب الفحص السريري وقياس القيم 
االلتهابية في الـــدم، يعتبر الفحص باملوجات 
التشـــخيص  وســـائل  مـــن  الصوتيـــة  فـــوق 
املهمة؛ حيث تصل نســـبة تشـــخيص التهاب 
الزائـــدة الدودية احلاد بهـــذه الطريقة إلى 90 

باملئة.

وأضـــاف أخصائـــي جراحة األطفـــال أنه 
ال يتعـــني على األطفـــال املصابـــني اخلضوع 
ميكـــن  إذ  الفـــور؛  علـــى  جراحيـــة  لعمليـــة 
عـــالج التهاب الزائـــدة الدودية البســـيط في 
الكثيـــر مـــن األحيـــان بواســـطة املضـــادات 

احليوية.
ولكن يجب الذهاب إلى املستشفى على أية 
حال؛ ألنه يجـــب تناول املضادات احليوية في 
صورة محاليل في األيام الثالثة األولى. فبهذه 
الطريقـــة يكون مفعـــول املضـــادات احليوية 
أســـرع، فضال عن أن األطباء ســـيقومون مبا 

يجـــب القيام به في حال لـــم حتقق املضادات 
احليوية التأثير املطلوب. 

ويتـــم اللجوء إلى التدخـــل اجلراحي، إذا 
كان االلتهـــاب حـــادا أو إذا لم يحدث حتســـن 
بعـــد اخلضوع للعـــالج باملضـــادات احليوية 
ملـــدة 3 أيام؛ حيـــث يتعني حينئذ اســـتئصال 
الزائـــدة الدوديـــة، وذلـــك لتجنـــب انفجارها 
ووصول الصديد والبـــراز والبكتيريا املُعدية 
إلى البطن، األمر الذي يرفع خطر اإلصابة مبا 
يعرف بالتهاب الصفـــاق اخلطير، أي التهاب 

الغشاء املبطن جلوف البطن.

أسلوب الحياة الصحي يقي من األزمة القلبية الثانية

متى يستلزم التهاب الزائدة الدودية الجراحة

المضادات الحيوية هي أولى عالجات االلتهاب

زيادة الـــوزن مرتبطة جينيا بارتفاع 

مســـتويات االكتئاب، حتى في ظل 

عـــدم إصابـــة األشـــخاص بأمـــراض 

أخرى مرتبطة بالسمنة

◄

الحياة
صحة

} حـــذر الدكتـــور كريســـتيان ألبرينج من 
خطورة احلصبـــة األملانية على احلامل؛ إذ 
أنهـــا ترفع خطر حـــدوث إجهاض أو والدة 
مبتسرة، فضال عن حدوث اضطرابات منو 

جسيمة لدى الطفل.

} أفاد باحثون بأن إمداد اجلســـم بعنصر 
الزنك ميكن أن يقلل من حدة وفترة اإلصابة 
بنزالت البـــرد، وأوضحوا أن ذلك يشـــترط 
تنـــاول 75 ميكروغراما من الزنك في أول 24 

ساعة من اإلصابة.

} حّذرت دراســـة حديثة من أن زيادة الوزن 
خالل فترة املراهقة قـــد تزيد خطر اإلصابة 
بسرطان البنكرياس في مرحلة البلوغ ويعد 
سرطان البنكرياس من أشد أنواع السرطان 

فتًكا وانتشارا.

} بـــني باحثـــون فـــي جامعة كويـــن ماري 
بلنـــدن، أن النســـاء الالتـــي يشـــاركن في 
فحص التصوير الشـــعاعي للثدي بانتظام، 
ينخفـــض لديهـــن خطر اإلصابة بســـرطان 

الثدي بنسبة 60 باملئة.



الســـلطات  اتخـــذت  إســطنبول (تركيــا) -   {
التركية مؤخرا نهجا أقل تشـــددا في تعاملها 
مـــع الصحافييـــن األجانـــب الذيـــن اعتقلتهم 
بتهمـــة التعاون مـــع منظمـــات إرهابية، على 
خلفية نشـــرهم تقارير تتنـــاول قضية األكراد 
الشديدة الحساسية بالنسبة لحكومة الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان، وبـــدأت في 
إلغاء محاكمـــات البعض منهم واإلفراج عنهم 

والسماح لهم بمغادرة البالد.
ووفـــق ما ذكرت الصحيفـــة، قررت محكمة 
تركية إلغاء قرار بإدانة الصحافية أيال البيرق 
التي تعمل لدى صحيفة وول ستريت جورنال 
بعـــد أن حكم عليهـــا غيابيا بالســـجن عامين 

بتهم نشر دعاية لصالح المسلحين األكراد.
والبيرق هي واحدة من صحافيين أجانب 
كثر خضعوا لكابوس المالحقة واالعتقال في 
تركيـــا، وتؤكد التقارير اإلخبارية أن الحكومة 
التركية لطالما تعاملت مع هؤالء الصحافيين 
كورقة ضغط علـــى الحكومـــات الغربية التي 
يحملون جنسيتها، علما أن غالبيتهم يعودون 

إلى أصول تركية.
وقالـــت صحيفة وول ســـتريت جورنال إن 
حكم المحكمة الذي صدر الثالثاء، يتزامن مع 
مؤشـــرات على سعي أنقرة لتحسين العالقات 
مـــع حلفائها الغربيين بعد أن تدهورت جزئيا 
بســـبب مخاوف تتعلق بسجل تركيا في حرية 
الصحافة وحقوق اإلنسان، خاصة خالل حملة 

أعقبت محاولة االنقالب في 2016.
وحكم علـــى أيـــال البيرق، وهي مراســـلة 
والفنلنديـــة،  التركيـــة  الجنســـيتين  تحمـــل 
بالســـجن العام الماضي بســـبب قصة نشرت 
عام 2015 عن اشتباكات في جنوب شرق تركيا 
بين قوات األمن التركية ومســـلحين من حزب 

العمال الكردستاني المحظور.
وكتبت البيرق على تويتر ”فصل الكوميديا 
الســـوداء في حياتي الذي يســـمى ’بمحاكمة‘ 
انتهى أخيرا. مرت ثالث ســـنوات تحديدا منذ 
بدء التحقيق في نوفمبر 2015 بشـــأن قصة في 

وول ســـتريت جورنال“. وأضافت ”هذا الحكم 
يشكل انفراجة لي وألســـرتي لكنه ليس دليال 

حقيقيا على حرية صحافة أكبر في تركيا“.
وقالـــت صحيفة وول ســـتريت جورنال إن 
المحكمة رفضت القضية على أســـس إجرائية 
مستشـــهدة بقانون التقادم، ولم تصدر حكما 

بشأن جوهر التهم الموجهة للصحافية.
وقال مات موري رئيس تحرير وول ستريت 
جورنـــال ”مبتهجون ألن محكمة االســـتئناف 
ألغـــت عـــن اســـتحقاق اإلدانة الجائـــرة أليال 

البيرق… وهو حكم متأخر جدا“.
وفي أكتوبر الماضي قضت محكمة تركية 
بإلغـــاء حظـــر الســـفر ضـــد زوج الصحافية 
والمترجمـــة األلمانية ميشـــالي تولو المتهمة 
هي وزوجهـــا باالنتماء لمنظمـــة إرهابية في 
تركيـــا، ومن ثم ســـيتم الســـماح لـــه بمغادرة 

تركيا.
وكانت تولو قضت أكثر من ســـبعة أشـــهر 
فـــي الحبـــس االحتياطـــي فـــي تركيـــا العام 

الماضـــي علـــى خلفية هـــذه االتهامـــات، وتم 
إطالق ســـراحها في شهر ديســـمبر الماضي 
مع حظر السفر، ولم يتم رفع هذا الحظر عنها 
والســـماح لها بالســـفر مع طفلها إلى ألمانيا 
إال في شـــهر أغســـطس الماضي، ولكن لم يتم 
رفع حظر الســـفر ضد زوجهـــا في ذلك الوقت، 

فاضطر للبقاء وحده في تركيا.
علـــى  ينطبـــق  ال  النهـــج  هـــذا  أن  غيـــر 
الصحافييـــن األتـــراك الذين يعملـــون لصالح 
وســـائل إعـــالم محليـــة، إذ مازالـــت القبضة 
عليهم حديدية، ويستمر التضييق في مساحة 

الحريات الصحافية في البالد.
وأصبحت إهانة الرئيس من التهم الشائعة 
التي يتّم اّتهام معارضين أو منتقدين للرئيس 
أردوغان بها، وتتّم إدانتهـــم بأحكام مختلفة، 
مـــا ينذر بالمزيد من التضييـــق واإلقصاء في 

البالد.
وصدر حكم قضائي قبل أيام على صحافي 
تركـــي بالســـجن عامين وخمســـة أشـــهر مع 

إيقاف التنفيذ إلهانتـــه الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان.

ولن ُيزّج بحسني محلي في السجن بسبب 
الفتـــرة التي قضاهـــا بالفعل في الحبس وألن 
الحكم قابل لالســـتئناف. ومحلي هو صحافي 
بارز يكتب أيضا أعمدة في صحيفة ســـوزجو 

المعارضة.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالســـجن 
عاما وثمانية أشـــهر مع إيقـــاف التنفيذ على 

محلي إلهانته المسؤولين الحكوميين.
وســـينفذ محلي الحكـــم األخـــف فقط إذا 
ارتكـــب جريمة تســـتلزم حكما بالســـجن في 
الســـنوات الخمـــس المقبلة. وقـــال أرطغرول 
أيدوجـــان محامي محلي ”موكلـــي صدر عليه 
حكم بســـبب التعبيرات التي اســـتخدمها في 
أعمدته وتغريداته، والتي ينبغي اعتبارها في 

نطاق حرية االنتقاد. سنطعن على الحكم“.
وســـعت أنقرة في اآلونة األخيرة إلنعاش 
العالقات مع االتحـــاد األوروبي بعد أن تبادال 
اتهامات متعلقة بمحاولـــة االنقالب. واتهمت 
أنقـــرة أوروبـــا بإيـــواء أشـــخاص على صلة 

بمحاولة االنقالب.
وعبـــر االتحـــاد األوروبـــي عن قلقـــه إزاء 
اعتقال تركيا عشـــرات اآلالف من األشـــخاص 

وإغالقها نحو 130 وسيلة إعالمية.
وتحتل تركيا المرتبة الـ157 وفقا للمؤشر 
العالمـــي لحريـــة الصحافـــة التابـــع لمنظمة 
مراســـلون بـــال حـــدود لعـــام 2018 مـــن بين 
180 دولـــة. وتقـــول المنظمـــة إن 29 صحافيا 

مسجونون حاليا في تركيا.

مصطفى عبيد

} القاهــرة - ممنـــوع االقتـــراب والتصوير.. 
عبارة شـــهيرة اعتاد المصريون رؤيتها على 
مدى عقود طويلة أمام ُمنشآت عسكرية ومبان 
ذات طبيعـــة أمنية، لكن العبـــارة تحولت إلى 
نظام عام يتجاوز المنشآت الحساسة، ممتدة 
إلى الشوارع والميادين العامة، ما جعل مهمة 
المصورين الصحافيين اللتقاط صور مناسبة 
لموضوعات حية مسألة صعبة، تزداد وطأتها 

في حالة التصوير التلفزيوني.
وخـــالل عملـــي بصحبـــة محمد حســـنين 
فـــي القاهرة، علـــى تقرير  ُمصـــور ”العـــرب“ 
صحافي عـــن األديب الراحـــل نجيب محفوظ 
واألماكن التي يرتادها، حاول شـــرطي يرتدي 
الـــزي المدنـــي في حـــي الحســـين منعنا من 
التقاط صور الشوارع واألزقة مستفهما حول 

التصريح األمني.
نقابـــة  فـــي  العضويـــة  بطاقـــة  أظهرنـــا 
عبـــارة  وعليهـــا  المصرييـــن،  الصحافييـــن 
واضحة تقـــول ”ُتقـــدم الســـلطات المختصة 
لحامله المعلومات الالزمة، وتســـهل مهمته“، 
وردَّ الشـــرطي بـــأن لديه تعليمـــات من وزارة 
الداخلية بمنع التصوير في الشوارع من دون 
ترخيص مســـبق من قسم الشـــرطة التابع له 

الموقع المراد تصويره.

وكررنا القـــول إن حظر التصوير دون إذن 
مسبق أمر غير قانوني وعليه مراجعة قياداته 
مـــرة أخرى. ولما كان الشـــرطي غير واثق من 
قانونيـــة التعليمات التي تلقاها شـــفويا، الذ 
بالصمـــت وانصـــرف دون إثـــارة المزيـــد من 

المعوقات.
وتكرر الموقف ذاته قبل أيام قليلة ووصل 
إلى قســـم الشـــرطة في الحي الـــذي كنا نعمل 
فيه، الذي أشار بدوره إلى أن القانون الجديد 
للصحافة واإلعالم يحظر التصوير في األماكن 
العامة دون تصريح ُمســـبق. وتعرض الكثير 
مـــن المصورين الصحافييـــن لمواقف مماثلة 

خالل األشهر األخيرة، في ظل تكثيف التواجد 
األمني في الشـــوارع الرئيســـية في القاهرة. 
ولـــم يكن غريبا أن تخلـــو الصحافة من صور 
إنســـانية معبرة، ما دفـــع بعض الصحف إلى 

تكرار صور أرشيفية سبق نشرها.
وتضم معظم الشوارع في القاهرة والمدن 
الكبرى عددا من المخبرين الســـريين يرتدون 
مالبس مدنية، ويســـيرون جنبا إلى جنب مع 
العامة، ويقومون بإبالغ الشـــرطة عبر أجهزة 
الالســـلكي بمجرد رؤيتهم تصويـــرا في أحد 

الشوارع.
وتكشـــف العـــودة إلـــى القانـــون الجديد 
للصحافـــة واإلعـــالم أن هناك قيـــودا بالفعل 
علـــى التصوير فـــي األماكن العامـــة، وتنص 
المـــادة 12 على ”أن للصحافـــي أو لإلعالمي، 
في ســـبيل تأديـــة عملـــه، الحق فـــي حضور 
المؤتمرات والجلســـات واالجتماعات العامة، 
وإجراء اللقاءات مـــع المواطنين، والتصوير 
في األماكن العامة غيـــر المحظور تصويرها، 

بعد الحصول على التصاريح الالزمة“.
وأكد عمرو نبيل رئيس شـــعبة المصورين 
أن  بنقابة الصحافييـــن المصريين لـ“العرب“ 
عبارة ”بعد الحصول على التصاريح الالزمة“ 
كانـــت محل اعتراض نقابـــة الصحافيين فور 

إعداد القانون.
ويقول ”الشـــعبة قدمت اعتراضها ووعدت 
الجهات المســـؤولة بتعديل نـــص المادة بما 
ُيماثـــل التشـــريعات المعمول بهـــا في الكثير 
من دول العالم“، فمن المســـتحيل عمليا إلزام 
المصوريـــن بالحصـــول على إذن رســـمي من 

وزارة الداخلية عند التصوير.
ويرجع ذلـــك إلى أن منح حـــق اإلذن بأمر 
مـــا يعنـــي منح حـــق الرفض، ما يؤثر ســـلبا 
على الـــدور المفتـــرض للصحافـــة الوطنية. 
جعلـــت  الحديثـــة  التقنيـــات  أن  والغريـــب 
التصوير أمرا سهال، ويمكن حدوثه من خالل 
أجهزة المحمول الذكية بدرجات كفاءة جيدة، 
وهنـــاك أقالم معدنية ُتســـتخدم في التصوير 

والتسجيل دون أن تثير انتباه أحد.
ورغم أن مشـــهد المصـــور الصحافي في 
شـــوارع مصر كان مألوفا منذ ستينات القرن 
الماضي، غير أن ذلك المشهد تعرض للتشوش 
مـــع الحديـــث المتكرر عـــن مؤامـــرات دولية 
الستهداف أمن البالد عبر إرهابيين محليين.

ويـــرى الدكتـــور صفـــوت العالم أســـتاذ 
اإلعالم بجامعـــة القاهـــرة، أن مهمة المصور 

الصحافـــي تتطلـــب تحـــررا وتفهمـــا من قبل 
الســـلطات لطبيعة عمله، بما ُيسهل من مهمته 

دون إخالل باألمن.
أن تقنين حظر التصوير  ويؤكد لـ“العرب“ 
لكافة المنشـــآت والمواطنين يضر بالمجتمع 
قبل أن ينـــال من حرية الصحافـــة، ومثل هذا 
التوجه يحجـــب الصحافيين واإلعالميين عن 
قضايا المجتمـــع الحقيقية، ما يفصل اإلعالم 

تماما عن مشكالت الناس الحياتية.
وُيقدم بعض اإلعالميين والصحافيين مثل 
هـــذه األفكار وكأنها تخدم الحكومة المصرية، 
بذريعة الحفـــاظ على األمـــن، دون أن يعلموا 
أنهم يســـاهمون في اإلســـاءة إلـــى الحكومة 

بتحويلها إلى رقيب أكبر.
وبشـــكل عام يرى البعض من الصحافيين 
أن التوجـــس األمني تجـــاه مهنـــة التصوير 
موجـــود منذ ميـــالد المهنة في مصـــر، ورغم 
عـــدم حظر القانـــون الســـابق للصحافة عمل 
علـــى  بالحصـــول  إلزامهـــم  أو  المصوريـــن 

موافقات رســـمية، إال أنهم واجهوا على مدى 
ســـنوات طويلة اعتراضا مـــن جانب الجهات 

األمنية ألداء عملهم.
كبيـــر  الســـهيتي  عبدالوهـــاب  ويقـــول 
مصـــوري جريدة األهـــرام ســـابقا، لـ“العرب“ 
إن رجال األمن كانـــوا يعترضون دائما طريق 
المصوريـــن، خاصـــة فـــي قضايـــا العنف أو 
الحوادث الكبرى، غير أنه من الغريب أن يمتد 
األمـــر إلـــى التصوير في الشـــوارع بعيدا عن 

األماكن العسكرية.
ويـــرى البعض مـــن المراقبين أن اتســـاع 
ظاهرة اإلرهاب وتركيز الحكومات على قضية 
األمن باعتبارها ذات أولوية قصوى، دفعا دوال 
عديدة إلى وضع ضوابط وقواعد منظمة لمهنة 
التصوير، وتبدو األماكن العامة، مثل المساجد 
والمبانـــي األثرية، أماكن عاديـــة للناس، غير 
أنها قد تكون أماكن مســـتهدفة لقوى اإلرهاب. 
ويشـــيرون إلى أن مدبري العمليات اإلرهابية 
األخيرة في مصر اعتمدوا في وضع مخططات 

الســـتهداف أماكن بعينها على صور ولقطات 
عامة بثتها الصحافة المحلية واألجنبية. غير 
أن الدكتور عـــادل عامر مدير مركز المصريين 
للدراسات السياسية، يرد بأن مكافحة اإلرهاب 
وتحقيق األمن واالستقرار لم يحوال دون حرية 
التصوير في دول أوروبا التي تواجه عمليات 

إرهاب منظمة.
واستشـــهد بأن قوانيـــن مكافحة اإلرهاب 
في أوروبا اعتبرت أن التصوير قد ُيســـتخدم 
في مســـاعدة شخص ُيعد لعمل إرهابي، إال أن 
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان اعترضت 
على ذلـــك وألغت ما يعرف بصالحيات الوقف 

والتفتيش في قانون مكافحة اإلرهاب.
وبعد مناظرات عديدة اضطرت شرطة لندن 
إلـــى إصدار مشـــورة قانونية تؤكـــد أن أفراد 
المجتمع ال يحتاجـــون إلى ترخيص لتصوير 
فيلم أو صور في األماكن العامة، والشـــرطة ال 
تملك ســـلطة لمنعهم من تصوير الحوادث أو 

حتى أفراد الشرطة.

ميديا
[ مخبرون سريون في الشوارع لإلبالغ عن المصورين  [ حظر التصوير يفصل اإلعالم عن مشكالت الناس الحياتية

تصوير األماكن العامة.. مهمة شبه مستحيلة على الصحافة المصرية

أصبحت مهمة التصوير الصحافي في الشوارع املصرية واألماكن العامة بالغة الصعوبة، 
رغــــــم أنها غير خاضعة العتبارات أمنية أو عســــــكرية خاصة، وما يزيد األمر صعوبة أن 

قانون الصحافة اجلديد يحوي قيودا على التصوير في األماكن العامة.

} أبوظبي - أعلنت وكالة أنباء اإلمارات ”وام“ 
توســـيع نطاق خدماتها اإلخبارية ليشـــمل 13 
لغـــة تغطي ســـكان نحو 142 دولـــة، من خالل 
إضافة 5 لغات جديدة هي األلمانية واإليطالية 
والتركية والفارســـية والهندية، والتي تشمل 

سكان نحو 42 دولة.
وتضـــاف هـــذه الخدمـــات إلـــى 6 لغـــات 
أخـــرى تصـــل بها إلـــى نحو 100 دولـــة كانت 
قـــد أطلقتها ”وام“ خالل ســـبتمبر 2017، وهي 
والبرتغالية  والروســـية  والصينية  الفرنسية 
واإلســـبانية واألوردو، إلى جانـــب العربية و

اإلنكليزية.
وقـــال الدكتور ســـلطان بن أحمـــد الجابر 
وزير دولـــة، ورئيس المجلس الوطني لإلعالم 
”إن المجلـــس سيســـهم في توســـيع الخدمات 
لتشـــمل  اإلخبارية لوكالة أنباء اإلمارات ’وام‘ 
5 لغـــات جديدة، في االرتقاء بـــأداء هذا الدور 
عن طريق خلق قنـــوات تواصل مهمة تخاطب 

مختلف سكان العالم بلغاتهم“.
ومـــن جانبه، أكـــد محمد جالل الريســـي 
المدير التنفيـــذي لوكالة أنباء اإلمارات ”وام“ 
أن مشـــروع لغـــات ”وام“ لقي خـــالل مرحلته 
األولـــى اهتماما واســـعا من قبـــل الدول التي 
بلغاتهـــا  اإلخباريـــة  خدماتنـــا  لهـــا  قدمنـــا 
المختلفـــة، وقد عملنا خـــالل الفترة الماضية 
على تطويـــر هذا المشـــروع، لنضيف 5 لغات 
جديـــدة تخدم 42 دولة حول العالم، األمر الذي 
سيســـهم فـــي وصول أخبـــار دولـــة اإلمارات 
ورسالتها إلى شريحة ذات نطاق أوسع لتصل 

إلى 142 دولة.  
وأضـــاف ”الحظنا خـــالل المرحلة األولى 
من المشروع ارتفاعا كبيرا في نسبة التغطية 
اإلعالمية ألخبار الدولة التي تتم ترجمتها إلى 
والبرتغالية  والروســـية  والصينية  الفرنسية 

واإلسبانية واألوردو“.
وأشـــار الريســـي إلى أن الوكالة ســـتقوم 
خـــالل المرحلة المقبلـــة بالتواصل مع الدول 
الناطقـــة بهـــذه اللغـــات التـــي أضيفـــت إلى 
خدماتهـــا اإلخباريـــة، وتوقيـــع العديـــد مـــن 
اتفاقيات التعاون في مجال التبادل اإلعالمي.

{وام} تضيف 6 لغات 
إلى خدماتها اإلخبارية

القانون الجديـــد للصحافة واإلعالم 
يشـــترط الحصـــول علـــى التصاريح 
للتصويـــر فـــي األماكـــن العامة غير 

املحظور تصويرها

◄

مؤشـــرات على سعي أنقرة لتحسني 
العالقات مـــع حلفائها الغربيني بعد 
أن تدهـــورت جزئيا بســـبب ســـجل 

تركيا في حرية الصحافة

◄

رفعت شـــبكة {ســـي إن إن} اإلخبارية األميركية دعوى قضائية ضد الرئيس األميركي دونالد ترامب وكبار مساعديه، بعد أن 
منـــع البيت األبيض أحد أبرز مراســـليها الصحافيين من الدخول إثر جـــدال حاد بينه وبين ترامب في مؤتمر صحافي، وتطالب 

الدعوى بإعادة السماح للصحافي جيم أكوستا بالدخول إلى البيت األبيض.

الدائرة تضيق على المصورين
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رغبة أردوغان في التقارب مع أوروبا طوق نجاة للصحافيني األجانب

حظوظ الصحافيني األتراك أقل من زمالئهم األجانب

[ تركيا تستغل محاكمة الصحافيين بتهم اإلرهاب كورقة ضغط على الحكومات الغربية



} عينجــارة (ســوريا) - استطاع مقاتل سابق 
في فصيل سوري معارض فقد بصره، تعريب 
برنامـــج خـــاص باملكفوفني وتدريـــب زمالئه 
على اســـتخدام مواقـــع التواصل االجتماعي، 
مســـتندين إلى إرشـــادات صوتية تنبثق من 

هواتفهم اخللوية.
وشـــكلت إصابة أحمد طلحة خالل املعارك 
في شـــمال ســـوريا، حافزا له لتطوير قدراته 
ومســـاعدة من يعانون من احلالـــة ذاتها، من 
خـــالل مشـــاركته في تأســـيس جمعية ”قلوب 
مبصرة“ التي ُتعنى بتدريب املكفوفني وتنمية 

مهاراتهم على مواقع التواصل االجتماعي.
ويقول طلحـــة (24 عاما) وهو أب 

لثالثة أطفـــال ”كل كفيف يتمنى 
أن يكـــون لديـــه أفضـــل جهاز 
وأفضل  كمبيوتـــر  وأفضـــل 

أدوات“.
اهتممنا  ”لـــو  ويضيف 
اهتمامنـــا  ربـــع  بالكفيـــف 
باملبصـــر ألبـــدع، ال يوجـــد 
يوجد  ولكـــن  معاق  إنســـان 

مجتمع ُيعيق“.
عدد  مبساعدة  أحمد  ومتكن 

من أصدقائه، مـــن ترجمة برنامج 
ناطـــق مخصـــص ألجهـــزة األندرويد 

إلـــى اللغة العربيـــة، وحتميله علـــى هواتف 
املكفوفني الذين يرتـــادون اجلمعية. وميكنهم 
هذا البرنامج من اســـتخدام اإلنترنت ومواقع 
التواصـــل االجتماعي من خالل حتويل كل ما 

يظهر على الشاشة إلى أصوات.
وفـــي إحـــدى قاعـــات اجلمعيـــة، يجلس 
13 شـــابا بينهـــم فتـــى، بعضهم علـــى كراس 
بالســـتيكية وآخـــرون علـــى مقاعد دراســـية 
ويســـتمعون بعناية إلى إرشادات مدرب تقني 
يطلب منهم فتح تطبيق واتســـاب الستخدامه 

وبعث رسائل صوتية.

ويتابـــع طلحـــة معهـــم كيفيـــة تفاعلهـــم 
مـــع التطبيـــق الصوتـــي الذي وجد نســـخته 
اإلنكليزية على اإلنترنت، مستفيدا من معرفته 
بهذا املجال بعدمـــا كان طالبا في اختصاص 
الهندســـة املعلوماتية قبل أن يندلع النزاع في 

سوريا في العام 2011.
منذ أشهر  وتعمل جمعية ”قلوب مبصرة“ 
بفضل ثمانية متطوعني غير متفرغني بشـــكل 
كامل ومتويل بســـيط من مؤسسيها وآخر من 
جهات محددة. وتتخذ لنفســـها شعارا عبارة 
عن يديـــن مفتوحتني داخل قلب، وبينهما عني 
مع تعليق ”كن عيوني“. ويقول أحمد ”جمعية 
قلـــوب مبصرة هي بيـــت للمكفوفني. 
ونخرج  ونتحـــرك..  جنتمع  فيها 
”متكنت  مضيفا  عزلتنـــا“،  من 
مجتمعي  نظـــرة  تغييـــر  من 
الكفيـــف  علـــى  وأســـرتي، 
واجبـــات اجتماعيـــة وقـــد 
أنشأنا اجلمعية لنندمج في 

املجتمع ونؤدي واجبنا“.
ويوميا يصـــل املكفوفون 
تباعا إلى اجلمعية ســـيرا على 

األقدام أو على منت حافلة.
يســـتفيد حتـــى اآلن 15 كفيفا فقط 
من عمل اجلمعية، وذلك عن طريق دعم نفسي 
وتدريب على احلاســـوب ووســـائل التواصل، 
فضال عن أنشطة أخرى مثل مباريات الشطرجن 
وكرة القدم وكرة اجلرس، وهي عبارة عن كرة 

اليد وقد وضع جرس داخل الكرة.
تواجه اجلمعية صعوبات عدة في عملها، 
منها عدم توفر الدعم الكافي، ووســـائل النقل 
للمكفوفني للمجيء من بلدات أخرى، والنقص 
في األجهزة اإللكترونيـــة. ويقول مدير املكتب 
التنفيـــذي للجمعيـــة أحمد خليـــل إن الهدف 
هو ”إخـــراج الكفيف من عزلتـــه لينطلق نحو 

املجتمع بقدراته املتطورة“.
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@alarabonline
نفى المستشـــار تركي آل الشـــيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، التغريدة التي تم 
تداولها بشأن اعتراضه على المباريات المؤجلة للنادي األهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وقال آل الشيخ، عبر 

صفحته الرسمية على فيسبوك، {تغريدة مزورة ومعروف الهدف منها ومن نشرها}.

} بغداد - بســـخرية تشـــوبها املـــرارة واجه 
الناشـــطون العراقيون علـــى مواقع التواصل 
االجتماعـــي إعـــالن محافـــظ البنـــك املركزي 
العراقـــي عن تلف 7 مليـــارات دينار (6 ماليني 

دوالر) داخل مصرف حكومي جراء األمطار.
وأعلن احملافظ علي العـــالق أمام البرملان 
االثنـــني، أن ”7 مليـــارات دينـــار تلفت نتيجة 
تســـرب ميـــاه األمطار وغـــرق خزائن مصرف 
الرافديـــن (حكومـــي) عـــام 2013، األمـــر الذي 
بنســـبة  النقديـــة  األوراق  تضـــرر  إلـــى  أدى 

100 باملئة“.
العراقيـــني،  مـــن  ســـريعا  الـــرد  وجـــاء 
وأطلق ناشـــطون على موقع تويتر هاشـــتاغ 
”#غرق_7_مليار“ شـــنوا خالله حملة الذعة 
علـــى العـــالق، ورفضوا مـــا جاء فيـــه جملة 

وتفصيال. 
ورغم أنه أكد أن اخلســـائر ال تعني عمليا 
فقـــدان املليـــارات الســـبعة، بـــل تنحصر في 
خســـارة قيمة طبع العملة الورقية التي تصل 
إلى 4 ســـنتات على أقصى تقدير، إال أن جميع 

التعليقات هاجمته. وقال مغرد: 

وكتب ناشط:

وندد آخر بالكارثة:

واعتبر مغرد أن:

 وجاء في تغريدة:

 وسخر آخر:

وكتب ناشط:

وطالب العديـــد من العراقيني مبحاســـبة 
احملافظ ال سيما أن اإلعالن تأخر كثيرا، وكتب 

ناشط:

وقال مغرد:

وأطلق مدونون وصحافيون حملة بعنوان 
#نكع_فلوســـك، وصور العديـــد منهم مقاطع 
فيديو يقومون فيهـــا بإغراق أوراق نقدية في 
املاء، إلثبات زيف اإلدعاءات بشأن تلف األموال 
في البنـــك العراقـــي، كما طالبوا الناشـــطني 
بالقيـــام بالتجربة وتصويرها ونشـــرها على 

مواقع التواصل االجتماعي، وقال مدون:

وقال آخر:

لم يقتنع الناشطون العراقيون على مواقع 
التواصل االجتماعي بإعالن محافظ البنك 
املركزي علي العــــــالق عن تلف 7 مليارات 
واعتبروا  األمطــــــار،  عراقــــــي مبياه  دينار 
األمر مبثابة تغطية على الفســــــاد ال سيما 
أن النقــــــود التالفــــــة لم تظهر في وســــــائل 
اإلعــــــالم، واإلعالن جاء متأخــــــرا، وأثبتوا 
بتجربة مصورة نشــــــروها أن املاء ال يتلف 

النقود الورقية.

سخرية عراقية في مواجهة الفساد

@AshrafAnor
ــــــادرة، نكع  #نكع_فلوســــــك… إطــــــالق مب
فلوسك واكشف احلرامية (السراق)،

ــــــا) إخــــــوان كل واحــــــد ينكــــــع (ينقع)  (ي
فلوســــــا في كأس وينشــــــره على صفحته 
الشخصية، ودعنا نكشف فساد الدعوة، 
ونطالب بإقصاء أحــــــد العالليق من البنك 

املركزي.

#

@Mehamadalsady
تخيل معي أخي املواطــــــن العراقي حجم 

املهزلة التي نعيشها!
محافــــــظ البنك املركــــــزي علي العالق 
صــــــّرح بأن مياه األمطــــــار دخلت ملصرف 

الرافدين وأتلفت ٧ مليارات دوالر!
أيعقــــــل أن توجد مناذج مثل هذه تريد 

أن تؤدي األمانة بكل نزاهة؟
ــــــات أمــــــوال عمالقة  أال توجــــــد خزان

مضادة للرصاص واملاء واحلرائق!

ت

@iraqitweet
ــــــت املواطن في  ــــــة لعينتك أن ــــــو كنت دول ل
منصب محافظ البنك املركزي ولصار لك 
أكثر من ٤ سنوات في هذا املنصب، بعد 
ذلك تصّرح بقولك ٧ مليارات دينار غرقت 

مبياه األمطار! 
هنا املفروض ليس فقط أن تتم إقالتك 
بل ُتعتقل وُحتاســــــب بتهمة التقصير في 
ــــــة أمــــــوال الدولة وبتهمة الفســــــاد  حماي

وسرقة املال العام.

ل

@Rd_captin14
ــــــك املركزي العراقي علي  قال محافظ البن
العــــــالق، إن األمطــــــار أتلفت نحو ســــــبعة 
ــــــارات دينار داخل مصــــــرف الرافدين  ملي

احلكومي…
ــــــوا يضعون فلوســــــهم  ــــــا (…) كان أهلن
وأغراضهم الثمينة في صندوق (صندقجة) 
ــــــام أنها ُأتلفت  ولم نســــــمع في يوم من األي

باملطر!
هسه (اآلن) مصرف حكومي ومليارات 
تتلف بسبب األمطار.. هل هذا معقول؟

ق

 @ragdlsof
غســــــيل األموال… جتفيف األمــــــوال… كّي 
األموال… شفط األموال… كل هذا جتدونه 

في محافظ البنك املركزي العراقي
#العالق ٥٦.

غ

@AstroFouad
ــــــو وضعــــــت األمــــــوال التي  باملناســــــبة، ل
املركــــــزي  ــــــك  البن فــــــي   (…) ”غرقــــــت“ 
ــــــارات دينار  العراقــــــي املســــــاوية لـ٧ ملي
أميركــــــي)  دوالر  ــــــني  مالي  ٦) عراقــــــي 
خــــــط  ــــــى  عل البعــــــض  بعضهــــــا  ــــــب  جن
مســــــتقيم، لوصل طول اخلــــــط إلى ٧٨٠ 
كــــــم؛ أي ســــــيبدأ مــــــن املوصــــــل وينتهي 

بالبصرة. 
غــــــرق العــــــراق مــــــن املوصــــــل إلى 

البصرة. #غرق_٧_مليارات.

ب

@KohderzTemir
فاحتة استالم فؤاد حســــــني لوزارة املالية 
ــــــوزراء عادل  ــــــس ال ــــــب رئي ومنصــــــب نائ
عبداملهــــــدي. اإلعــــــالن عن فقدان ســــــبعة 
ــــــارات دينار مــــــن ميراث فســــــاد عهد  ملي

العبادي ورئيس البنك املركزي العالق. 

ف

@iraqitweet
كارثة جديدة في ما يخص كارثة غرق ٧ 
مليارات دينار، وهــــــي أن البنك املركزي 
قد أصدر ســــــابقا قرار تخفيض الغرامة 
والعقوبة املفروضــــــة على إدارة مصرف 
الرافدين ألن البنك اعتبر احلادثة ”قضاء 
وقدرا“! نعم عزيزي املواطن تســــــرب مياه 
األمطــــــار إلى خزائن أهم وأقوى مصرف 

في العراق هو قضاء وقدر!

ك

@adnanalwani
ــــــي العالق مدير البنك املركزي العراقي  عل
منذ وضع اســــــمه على العملة العراقية ال 
أحد عرف السبب لكن اآلن ظهر كل شيء، 
وضع اسمه حتى يذكره التاريخ، التاريخ 
ســــــيذكر أنهم لصوص القرن #العراق_

واحسرتاه.

ع

@AmirDhuwaib
يقول محافظ البنك املركزي العراقي أمام 
البرملان إن األوراق النقدية التي غرقت في 
ــــــن تبلغ ٧ مليارات دينار،  مصرف الرافدي

ما يقارب ٦ ماليني دوالر.
لم ير الشعب النقود التالفة باإلعالم، 
واإلعالن جــــــاء متأخرا، والنقــــــد ال يتلف 
بسبب املاء وقد جربت ذلك، كما أن غرف 
املصــــــارف محصنة جــــــدا ومرتفعة… إذن 

أمر دبر بليل ممطر…..

ي

  @r9sa5CjAK20Pd3b
ــــــك املركزي، املطــــــر أتلف ٧  محافــــــظ البن

مليارات دينار!
إخواني وأخواتي األعــــــزاء رجاء كل 
ــــــة وينقعها في  شــــــخص يخرج ورقة نقدي
كوب ماء إذا ُأتلفت يعني احلكومة صادقة 
ــــــي (احلكومة) تضحك  ــــــم ُتتلف يعن وإذا ل
على الشعب. أنا جربت ولم يحصل شيء.

م

التطبيق يمّكن 
المكفوفين من استخدام 
اإلنترنت بتحويل كل ما 

يظهر على الشاشة
 إلى صوت
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7 مليارات دينار عراقي غرقت في بنك الرافدين خالل ليل ممطر
[ ناشطون يطلقون حملة #نكع_فلوسك إلثبات عدم تلف النقود الورقية بمياه األمطار

ahmedabdohmaher

متجيد األقدمني وعدم اعتماد بحوث 
وتدبر وفقه احملدثني ما هو إال نوع من 

صناعة اإلظالم الفقهي التام.

Dima_Khatib

بصراحة أصبحت أشك في كل كتب 
التاريخ وكل ما تعلمناه عن املاضي. 

ألني أرى احلاضر وأرى ما يكتب عنه من 
أكاذيب.. فما بالك مبا كتب عن عصور 

ولت؟

basilrafayeh

ال جتعل أحدا يحول عقلك إلى ”عقل 
مسكني“، يقتات على اخلرافات واألكاذيب 

ويظنها صحة وعافية. إذا حّولوك إلى 
”عقل مسكني“.. فاعلم أن هذا هو ازدراء 

الوعي بعينه.

yous3fh

من يحمي السعودية ويدافع عنها هم 
أبناؤها.

اليمن نحن وأنتم من اختلطت دماؤنا 
ألجله وألجل عروبته.

Abubasil1425

 القراءة: فتوحات. جيش التحرير فيها 
هو: الكتب. واملدينة احملّررة: عقلك. 

والفلول املقاِومة: أوهامك وأوهامهم. 
والنصر قريب.. النصر قريب..

abed_alroud

إذا لم أقبل املختلف عني دينيا وأتعايش 
معه وأحبه وأقدس إنسانيته فأنا معتقل..

MeshalAlGhanim

احلرية هبة السماء، وليست من غنائم 
األرض.

ibeka_4

 لن يفهم احلياة أحد أكثر من إنسان 
عاصر حربا، وصل إلى نهاية األمور، لم 
ميت ولم ينتصر، عالق في حياة يفهمها 

ويلعنها كل يوم، دون أن تنتهي.

tounsiahourra

 من يولد في قفص ولو كان من ذهب، 
سيرى طيران اآلخرين بدعة.

NadaJezzine

مسكني هذا الوطن جرحه ينزف 
وسياسّيوه ينثرون امللح عليه…

Mohamed99441640

َيِجُب أن نغّض الطرف عن أخطاء 
اآلخرين،

كما نفعُل مع أنفسنا حينما نخِطئ.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
GoogleArabia

حساب غوغل الرسمي في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا.

تطبيق صوتي يمّكن المكفوفين 
من األجهزة اإللكترونية
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الســـلطات الســـياحية في ســـلطنة عمان تفتح {حارة البالد} بمحافظة الداخلية للسياح والزوار 

بعد ترميمها لتكون وثيقة على عراقة الفن المعماري في البالد.

ســـوق الســـيدة عائشـــة األســـبوعي يحتوي على كل ما يخطر في البال، ومحافظـــة القاهرة تقرر 

تخصيص مكان للتجار، وتجميل المنطقة ألنها تحتوي على أماكن أثرية كثيرة. أماكن

} منــح (ســلطنة عمــان) - تعمل الســـلطات 
املعنية بالقطاع الســـياحي في ســـلطنة عمان 
على تنشـــيط احلركة الســـياحية فـــي ”حارة 
البـــالد“ مبحافظـــة الداخليـــة باعتبارها أحد 
أهـــم املواقـــع األثرية بالســـلطنة، وتســـلمت 
شـــركة العمارة العريقة هذا املوقع للعمل على 
تفعيـــل دورها كأحد أهم الصـــروح التاريخية

اجلاذبـــة للســـياحة الداخليـــة واخلارجية ملا 
تكتنزه من عمق حضاري يجسد فرادة التاريخ 

العماني.
تعرف حارة البـــالد بوالية منح مبحافظة 
الداخليـــة بأنهـــا واحـــدة من أكبـــر احلارات 
العمانية األثريـــة القدمية الحتوائها على 376 
بيتا وقرابة 250 بئـــرا، ومازالت محافظة على 
طابعهـــا املعمـــاري العماني رغم مـــرور أكثر 
من تســـعة قـــرون على تشـــييدها، حيث ظلت 
جدرانهـــا وتقســـيماتها صامدة حتـــى وقتنا 

احلالي.
وحـــارة البـــالد يعـــود تاريـــخ بنائها إلى 
حوالي القرن اخلامـــس الهجري، حيث يعتبر 
العالمة الشـــيخ جناد بن إبراهيـــم من أوائل 
الذين ســـكنوا احلارة وأسســـوا بهـــا ”محلة 
اليمانية“ ســـنة 470 هجري، وقد أطلقت عليها 
عـــدة مســـميات كـ”حصن منـــح“ و”حصن بن 
جناد“ وقد قامت في هذا احلصن حركة علمية 
نشـــطة رافقتها حركة نســـخ للكثير من الكتب 

واملوسوعات الفقهية.
وحارة البـــالد كانت شـــاهدة على إصرار 
اآلبـــاء واألجـــداد الذيـــن كافحـــوا وحتـــدوا 
الصعـــاب لعيـــش كـــرمي يضمـــن لهـــم حياة 
مســـتقرة، فوضعوا بصماتهـــم على هذا الفن 
املعمـــاري بتفاصيلـــه اجلميلة ليبنـــوا حارة 

البالد، والذي أورثه األجداد واآلباء ألحفادهم 
فاجتمعت األسرة الواحدة واألقارب واألهالي 

في احلارة الكبيرة.
وتقـــع حارة البـــالد في وســـط والية منح 
بطابعها املعماري الـــذي ميثل منوذجا للقرى 
واحلارات العمانية األثريـــة القدمية، والزائر 
لها عند دخوله من الباب الرئيســـي من اجلهة 
الشـــمالية يجد باب الصباح الذي شـــيد على 
مقربة من سوق الوالية، باإلضافة إلى األبواب 
األخـــرى املنتشـــرة على أنحاء احلـــارة كباب 
القصـــاب وباب النصر وبابـــي الرولة والبرج 

وباب الدعجني.

ومن داخل احلارة يبرز املمر الطويل الذي 
يقســـم احلارة إلـــى نصفني، شـــرقي وغربي، 
مـــرورا بالدهاليز والزوايا واملمـــرات واألزقة 
الضيقـــة والشـــرفات واألقـــواس واملجالـــس 
العامـــة التـــي كان يلتقي فيهـــا أهالي احلارة 
يتجاذبون أطراف احلديث، كما توجد مدارس 

حتفيظ وتدريس القرآن الكرمي.
وللحارة سورها احلصني الذي يحيط بها 
من جميع اجلهات، حيث كان األهالي يهتمون 
بهذا الســـور لكونه اخلـــط الدفاعي األول لهم 
مـــن األخطـــار، إلى جانـــب األبـــراج الدفاعية 
والتي تأخذ شـــكال أســـطوانيا بعضها مبني 

مـــن الطني واآلخر من اجلـــص وهي متالحمة 
مع األســـوار وتتكـــون من عـــدة طوابق وبها 
عدة فتحات ونوافذ تســـتخدم من أجل الدفاع 

ومراقبة العدو.
وفي اجلانب الشـــمالي مـــن احلارة يوجد 
برج اجلص ويعتبر أعلى قمة يراها القادم إلى 
والية منح من الشرق أو اجلنوب، وهو رباعي 
الشـــكل ذو انخراط عمودي مبني من احلصى 
واجلص ومنه أخذ اســـمه، ويوجـــد بالطابق 
الثالـــث مدفـــع ضخم يطل من إحـــدى النوافذ 
كان يستخدم للدفاع ووسيلة لتنبيه املواطنني 

بحلول املناسبات الدينية والوطنية.
وتضم حـــارة البالد أربعة مســـاجد أثرية 
موزعـــة على امتـــداد ممرها الوســـطي، يعود 

تاريخ بنائها إلى القرن العاشر للهجري.
وقال أحمـــد بن محمد التميمي مدير دائرة 
التراث والثقافـــة مبحافظة الداخلية ”من أجل 
احلفـــاظ على هـــذا املوروث احلضـــاري نفذت 
وزارة التـــراث والثقافة مشـــروع ترميم حارة 
البالد بواليـــة منح ضمن مشـــاريعها الهادفة 
إلـــى ترميـــم احلـــارات القدمية في الســـلطنة 
ألهميتها املســـتقبلية ولتكون مزارا ســـياحيا 
مهما، فبعـــد االنتهاء من تعويـــض املواطنني 
عن منازلهـــم وأمالكهم اخلاصة الواقعة ضمن 
إطار احلارة، بـــدأت األعمال األوليـــة املتمثلة 
في املسوحات والرســـومات الهندسية وإعداد 
املخططات التفصيلية جلميع مكونات احلارة، 
وقـــد بـــدأت املرحلة األولـــى عـــام 2006 بإزالة

األنقـــاض وتنظيـــف احلـــارة مـــن االنهيارات 
واجلـــدران واألســـقف املتســـاقطة مـــن بعض 
املباني والبيوت وفتح املمرات لتسهيل عملية 

الترميم“.

وأضاف التميمـــي لوكالة األنباء العمانية 
”بـــدأت في عـــام 2008  أعمال الترميـــم الفعلية 
بإشـــراف املختصني من املديرية العامة لآلثار 
واملتاحـــف وخاصة فـــي اجلزء الشـــرقي من 
احلارة باســـتخدام املـــواد البيئيـــة املصنعة 
محليـــا كجـــذوع النخيـــل التي تســـتخدم في 
ســـقوف املنازل والطني املمـــزوج ببقايا التني 
بعد نقعه وتخميره ألســـبوعني، ثم مت تشكيله 
علـــى هيئة الطوب املصنـــوع من الطني، حيث 
متت إعادة ترميـــم وإحياء البيـــوت املتهدمة 
واآليلة إلى الســـقوط وترميم املساجد املمتدة 
على املمـــر الطويل الرئيســـي الذي يتوســـط 
احلـــارة، إلى جانـــب ترميم املمـــرات الضيقة 
واألزقة والشـــرفات واملجالس، كما نال السور 
الـــذي يحيـــط باحلـــارة نصيبا مـــن الترميم 
وخاصة اجلزء املقابـــل للصافية والذي يصل 
ارتفاعه إلى أكثر من خمســـة أمتار لتســـتمر 

عمليات الترميم حتى نهاية عام 2016“.
واستلمت شركة عمران احلارة لالستفادة 
مـــن التـــراث الثقافـــي العماني الغنـــي بفتح 
هذه املواقـــع للتوظيف االقتصـــادي واإلدارة 
مـــن قبـــل الشـــركات اخلاصـــة واملؤسســـات 
الصغيرة واملتوســـطة ضمن معاييـــر تراثية 
بيئيـــة واجتماعية واضحة خاصـــة بالترميم 

والتأهيل.
ويقوم هذا املشـــروع بتعزيز فرص إخراج 
التاريـــخ الوطني من الكتـــب إلى املواقع التي 
احتضنـــت هـــذا التاريـــخ حتى يتمكـــن زوار 
احلارة مـــن الدخول في جتربـــة فريدة، حيث 
ســـيتم من خالل هذه املشـــاريع توفيـــر بيئة 
تعكس احلياة العمانية ليعيش الزائر التجربة 

احلية في مواقع التراث الوطني.

حارة البالد األثرية في سلطنة عمان تفتح أبوابها للسياح والزائرين

منطقـــة  تزدحـــم  جمعـــة  كل   - القاهــرة   {
الســـيدة عائشـــة بالقاهرة فـــي مدخل ضريح 
اإلمام الشـــافعي، وينتشر الباعة في كل مكان 
مبناسبة السوق األسبوعي، حتى أن محافظة 
القاهـــرة قررت مؤخرا تخصيص مكان لهؤالء 
الباعـــة وجتميـــل املنطقة ألنهـــا حتتوي على 
أماكن أثرية كثيرة، واملدهش في هذا الســـوق 
أنك جتد فيه كل شـــيء يخطر ببالك ابتداء من 
الكتب القدمية حتـــى األثاث والتحف القدمية 

وجتارة احليوانات واملالبس بكافة أنواعها.
يقول أحـــد جتار الســـوق املتخصص في 
بيع الثعابني ”جتارة الثعابني ليســـت مربحة 
كثيرا، فهي تعتمـــد على احلظ، قد يأتي زبون 
يشـــتري مني مجموعة من الثعابني، وقد أظل 
يوم اجلمعة كامال ال أبيع سوى قطعة واحدة، 
وأنا أشـــتري الثعابني من منطقـــة أبورواش 
باجليزة، حيث يقوم التجار هناك بالســـيطرة 
على الثعابني وإخراج السموم منها، فتصبح 

آمنة، وميكن أن تعتني بها في بيتك“.
ورغم أن األغلبية ال تريد شراء ثعبان على 
قيـــد احلياة، ألن عامة الناس يخشـــون النظر 
إليـــه، إال أن هنـــاك مجموعة ترغب في شـــراء 
ثعبان محنط، وهنـــاك علماء وأطباء وأجانب 
ودارســـون يأتـــون لشـــراء هـــذه احليوانات 

الزاحفة.
أمـــا أشـــرف، فهـــو متخصـــص فـــي بيع 
احليوانات األليفة وخاصـــة الكالب مبختلف 
أنواعهـــا يقول ”عندي عـــدة أنواع من الكالب 
منها، اجليرمان وبيت بول أميركي وبوكســـر 
وبـــول دوج ودونوا ونابوليتال وماســـتيف، 
وأغلـــى أنـــواع الـــكالب داخل الســـوق هي، 
الكولي كيغن، ويتراوح ســـعره من ثالثني إلى 
أربعني ألف جنيه أو أكثر.. يأتي زبائن لشراء 

الكثير من الكالب حلراسة منازلهم 
وفيالتهم“.

واشتهر سوق السيدة عائشة 
منذ أكثر من سبعني عاما ببيع 
أجمل طيـــور الزينة والطيور 
اجلارحة والنادر وجودها إال 

في هذا املكان.
وفي ســـوق السيدة 
املتسع  الشعبي  عائشة 
لـــكل البضائـــع يضـــم 
أكثر  الواحد  الســـوق 

من خمســـة عشر سوقا، 
ومنها سوق الســـيراميك وسوق 

الســـمك وســـوق الطير وســـوق املالبس 
واملفروشـــات وســـوق األجهـــزة الكهربائيـــة 
وسوق األجهزة اإللكترونية احملمولة اجلديدة 
واملســـتعملة وســـوق لفصائل نادرة وأجنبية 
من الـــكالب والزواحف. ويحتـــاج الزبون ألن 
يلف الســـوق كامال ليشتري ما يبحث عنه، ما 
يســـمح له باكتشـــاف بضاعة أخرى قد تغريه 
بشـــرائها لرخص ســـعرها، كالهواتف الذكية 

مثال.

ويقـــول ماجد شـــفيق، أحد باعـــة أجهزة 
احملمول في ســـوق اجلمعـــة، ”األجهزة عندي 
طبعا مستعملة، ومنها ما هو غير صالح، لكن 
كل ما أقوله للزبون هو أن يفحص اجلهاز قبل 
أن يغادر، فالبضاعة ال تســـترجع، وال يسألني 
عـــن مصدرها ألنني أشـــتريها من تاجر، وهو 
يشـــتري من تاجر آخـــر، ورمبا منهـــا ما هو 
مسروق ومنها ما هو غير صالح لالستعمال، 
أنا ال أعلـــم عنها شـــيئا.. كل مهمتي أن أبيع 

فقط“.
حتتاج  املســـتعملة  اإللكترونية  األجهـــزة 
معرفـــة مـــن الزبـــون ألن الباعـــة ال يعرفـــون 
صالحيتها، كما ال يعرفون مصدرها في غالب 
األحيان، وما عليهم إال مدح تلك البضاعة أمام 

الزبائن إلقناعهم بشرائها.
ويقـــول جمـــال فتحـــي أحد باعـــة أجهزة 
الكمبيوتر ”أنا عندي أجهزة ممتازة ويأتي لي 
طالب من كلية الهندسة لشرائها كي يتدربون 
عليهـــا، وهناك من يأتي بحثا عن جهاز ليأخذ 
منه قطع غيار يريدها، أو رمبا لديه جهاز قدمي 
ال يجد له قطعا في السوق، فيجدها عندي هنا، 
وأنا غير مسؤول إذا كان اجلهاز يعمل أو ال“.

منطقة الســـيدة عائشـــة اجتذبـــت الكثير 
من الباعـــة والتجار، ألنها منطقـــة تكثر فيها 
املســـاجد واألضرحـــة منها مســـجد الســـيدة 
عائشـــة ومســـجد الســـيدة نفيســـة ومساجد 
اإلمامني التونسي والشافعي فضال عن وجود 
قلعة الناصر صالح الدين األيوبي، إلى جانب 
انتشـــار املقابر التي يزورها الناس كل جمعة 
مما جعل املنطقة مكتظة دائما بالناس، ولذلك 

انتشرت فيها حركة البيع والشراء.
وحتتاج األســـواق الشـــعبية إلـــى الكثير 
من وقت الزبائـــن؛ فعملية البحث عن الفرصة 
هي املكســـب األول، ومن كان مستعجال يكون 
ضحية تســـرعه، فكل البضائـــع متوفرة وما 

عليه إال االختيار ومناقشة األسعار.
افتـــرش  بائـــع  ويقـــول 
معدات  معظـــم  أمامـــه 
كل  ”عنـــدي  البنـــاء 
مـــا يلزمـــك للبنـــاء مـــن 
سيراميك وقيشاني ورخام 
النقاشـــة  وأدوات  وبـــالط 
بأســـعار  وكلهـــا  واحملـــارة، 
رخيصـــة جدا كما تـــرى، يقبل 
الزبائن ويشـــترون ألن أســـعار 
هـــذه املعدات واآلالت في احملالت 

العامة غالية جدا“.
زبائن ســـوق الســـيدة عائشـــة 

ا  كلهم من الطبقة الفقيرة أو املتوسطة ليســـو
التـــي تبحث عن بضاعـــة حتتاجها في املنزل 
بســـعر يناســـب إمكانياتها املالية احملدودة، 
بـــل هنـــاك الكثيـــرون مـــن جامعـــي التحف 
النادرة والعارفون بعالـــم التكنولوجيا الذين 
يتصيـــدون الفرص القتناء أشـــياء باهظة في 

قيمتها بسعر زهيد.

ويقـــول بائـــع للتحـــف النـــادرة والصور 
القدميـــة ”أنا بعت مرة حتفا نـــادرة من قصر 
أحد الباشـــوات، وكانـــت التحفة عبـــارة عن 
مزهريـــة ورد مكتوبـــة عليهـــا آيـــات قرآنية، 
واشـــتراها مني أحد الزبائـــن، وبعدها عرفت 
أنـــه كان بإمكانـــي أن أطلب أضعاف الســـعر 
الذي بعت به، وعندي صور جلمال عبدالناصر 
ومحمـــد جنيب وجنيهات عليهـــا صورة امللك 
فـــاروق، وعندي القرش األحمر به صورة امللك 

فؤاد (ملك مصر)“.
وإلـــى جانب الزبائـــن الذيـــن يعرفون ما 
يشترون قد يقع آخرون ضحية بضاعة فاسدة 
أو منتهيـــة الصالحية، كمـــواد التجميل التي 
إذا انتهـــت صالحيتهـــا صـــارت خطـــرا على
بشـــرة الفتيات الالتـــي يطمحن إلـــى أن يكّن 
أنيقات وجميالت بني األهـــل واألصدقاء وفي 

الشارع.

وتقـــول إحـــدى البائعـــات ”أنا هنـــا منذ 
عشرين عاما، وأحصل على العطور من السوبر 
ماركات الكبيرة نتيجة لســـوء تخزين أو سوء 
تســـويق؛ فعندمـــا يصيب الغـــالف اخلارجي 
قطع أو خدش يلتجئ صاحب الســـوبر ماركت 
لبيعها بســـعر أقل، وهناك بضاعة اقتربت من 
انتهاء مدة صالحيتها إن لم تكن انتهت أصال 
وأدوات التنظيف وبعض األدوات املنزلية من 

مصانع غير معروفة“.
ويقول عادل حســـني أستاذ اآلثار بجامعة 
القاهرة ”ســـوق السيدة عائشـــة من األسواق 
الشـــهيرة، وجتد فيه كل مـــا تبحث عنه، ولكن 
دعنـــا نتعرف على تاريخ األســـواق في مصر؛ 
فقد كانت هناك أســـواق شـــعبية منذ العصر 
يتجمعـــون  التجـــار  كان  حيـــث  الفرعونـــي 
حول األســـوار وفـــي األزقة وبجـــوار املعابد 
وميارســـون البيـــع والشـــراء، وفـــي العصر 

الفاطمي انتشـــرت هذه األســـواق الشـــعبية 
وكانوا يتجمعون حول أسوار القاهرة وكانت 
التجـــارة قائمة على عـــرض وبيع احليوانات 
والعطور والسجاد والبخور وأيضا املسابح، 
وأصبحـــوا يتجمعون كل يـــوم لبيع ما لديهم 

بأسعار زهيدة“.
ويضيـــف ”كان ميـــدان الســـيدة عائشـــة 
يعرف قدميا باســـم ميدان الرميلـــة ثم ميدان 
القلعـــة وميدان محمـــد علي، وأخيـــرا ميدان 
الســـيدة عائشـــة، وانتشـــرت أســـواق كثيرة 
فـــي تلك املنطقة، منها ســـوق اخليل وســـوق 
الســـالح وغيرهمـــا، واألســـواق إلـــى جانب 
هدفها الرئيســـي في البيع والشراء، كانت لها 
أهمية في تبـــادل اآلراء ونقل األخبار ومعرفة 
أهـــم األحداث مـــن خالل حـــوارات الناس في 
األسواق، حيث اعتادوا دائما على اللقاء فيها 

وسرد احلكايات ووصف األحداث“.

ــــــث جتد الباعة  األســــــواق الشــــــعبية ظاهرة اجتماعية تنتشــــــر في كل البالد العربية، حي
يفترشون األرصفة في أيام العطالت واألعياد، بل إنهم أحيانا يتسببون في تعطيل حركة 
املشــــــاة والســــــيارات، ولذلك تنتشــــــر هذه األســــــواق في مصر كل جمعة من كل أسبوع، 
وتوفر كل ما يخطر على بال الناس على بسطات غير منظمة بأسعار أقل من احملالت في 

األسواق العصرية، ومن هذه األسواق الشهيرة في القاهرة سوق السيدة عائشة.

شاهد على المعمار العماني

بضاعة في متناول الفقراء

مالبس جديدة بأسعار رخيصة طيور الفرح

سوق السيدة عائشة بالقاهرة يبيع كل ما يخطر على البال
[ تخصيص مكان للتجار بعيدا عن المواقع األثرية  [ زبائن محتاجون لبضاعة وآخرون يتصيدون الفرص

األسواق الشعبية 

في مصر تعود إلى 

العصر الفرعوني حيث 

كان التجار يتجمعون 

بجوار المعابد



وجدت مجموعـــة من األبحاث  } واشــنطن – 
األميركيـــة اجلديدة أن الرومانســـية ميكن أن 
تســـاعد على حتسني الظروف الصحية، حيث 
تساهم في استقرار ارتفاع ضغط الدم وتقليل 

الشعور باأللم وعدم اإلفراط في احلساسية.
ويشعر الشخص بالوقوع في احلب نتيجة 
لنشـــاط 12 منطقة من الدماغ تعمل معا، وفقا 
لباحثني من جامعة ويسترن فرجينيا في والية 
كاليفورنيا، يقولـــون إن التغييرات األولى في 
نشاط الدماغ، تبدأ في غضون خمس الثانية.

الكيميائيـــة  املـــواد  مـــن  طفـــرة  وهنـــاك 
علـــى  تســـاعد  والتـــي  الدوبامـــني،  مثـــل 
تنظيـــم االســـتجابات العاطفيـــة، كمـــا يثير 
األوكسيتوســـني مشـــاعر الثقـــة ويقلـــل مـــن 

الشـــعور بالقلق. وميكن أن يفسر هذا األمر ما 
توصلت إليه دراسة سابقة قالت إن األشخاص 
الذين مييلون إلى احلب، ينخفض ضغط الدم 

لديهم.
ومـــن املعتقـــد أن الهرمونـــات التـــي يتم 
إطالقهـــا عن طريـــق اللمس، ميكـــن أن تلعب 
دورا فـــي مراكز الضغط في اجللد، التي تكون 
على اتصال بالدماغ من خالل العصب املبهم، 

والذي ميتد إلى أسفل اجلسم.
وتقول إحدى النظريات إن حتفيز العصب 

املبهم يؤدي إلى زيادة في األوكسيتوسني.
ويقول البروفيسور، كاري كوبر، أخصائي 
علم النفس في جامعة مانشســـتر ”إن أحداث 
احليـــاة الهامـــة، مثل الوقوع فـــي احلب، لها 

تأثيرات فســـيولوجية عميقة وآثـــار عاطفية، 
باإلضافـــة إلى تأثيرات علـــى اجلهاز املناعي 

والهرمونات والعديد من العوامل األخرى“.
وميكـــن أن يكون للوقوع فـــي احلب تأثير 
علـــى قدرتنا في محاربة العدوى، حيث وجدت 
دراسة شملت 50 امرأة، وقعن في احلب خالل 
فترة الدراســـة التي اســـتمرت عامني، وجود 
تغيـــرات وراثيـــة مرتبطـــة بتركيـــز أعلى من 

املركبات التي تهاجم الفيروسات.
ووجد الباحثون من جامعة ستانفورد في 
للرومانســـية حتســـني  كاليفورنيا، أنه ميكن 
عتبة األلم، وذلك بعد إجراء فحوصات الدماغ 
لتقييـــم ردة الفعل على األلم. وجتدر اإلشـــارة 
إلى أنه مبجرد النظر إلى أحد أفراد األســـرة، 

ميكن أن يزيـــد إنتاج الدوبامني، ما يؤدي إلى 
إطالق مسكنات األلم الطبيعية.

وتوصلت دراسة أجريت عام 2006، ُنشرت 
في مجلة األبحاث النفســـية، إلى أن 30 دقيقة 
من التقبيل تقلل من إنتاج الهيســـتامني، وهي 
مادة كيميائية يتم ضخها اســـتجابة ملســـبب 

احلساسية، ما يسبب أعراض احلساسية.
مســـتويات  مـــن  التقبيـــل  يحســـن  كمـــا 
الكولسترول لدى األزواج، وفقا لدراسة أجريت 
عام 2013 ونشـــرت فـــي املجلة االســـكندنافية 

للصحة العامة.
هذه املعطيات جعلت العلماء يخلصون في 
دراســـتهم اجلديدة إلـــى أن الوقوع في احلب 
ميكن أن يساهم في جعل العالم مكانا أفضل.

 األطفال النباتيون مهددون بنقص الحديد، ألن الجسم يمتص الحديد من املصادر الحيوانية بصورة أفضل من املصادر 

النباتية. كما أنهم مهددون بنقص اليود املهم للنمو الجســـدي والعصبي في حال التخلي عن اللحوم واألســـماك والبيض 

ومنتجات األلبان. أسرة

نهى الصراف

} يعتقـــد بعض كبار الكّتاب، واملوســـيقيني، 
وحتـــى متخصصـــني ناجحـــني فـــي مجـــال 
االقتصـــاد واألعمال، بأن كل ما حصلوا عليه 
من إجنازات وكل أعمالهـــم الناجحة ال متثل 
شـــيئًا يذكـــر وبأنهم يبيعـــون الوهم للناس، 
وســـيأتي اليـــوم الـــذي يكتشـــفون فيه مدى 
تلفيقهم لهذه األعمال وهو إحســـاس داخلي 
ال تفسير له ميكنه أن يسيطر على فئة معينة 
من الناس، فيعيشـــون جـــراءه أجواء خوف 
وقلق مزعجني خشـــية أن يكتشـــف اآلخرون 
بأن جناحهم مجرد زيف ووهم سيتم اكتشافه 

عاجًال أم آجًال.
وترى د. ديان بارث؛ وهي طبيبة أميركية 
واختصاصيـــة فـــي التحليل النفســـي تقود 
مجموعـــة دراســـات خاصـــة فـــي نيويورك، 
بـــأن هـــذا القلق مـــرده اضطراب نفســـي أو 
عقلـــي لكن لـــم يتم حتديد ماهيتـــه أو لم يتم 
التمكن من تشخيصه في الدليل التشخيصي 

واإلحصائي املعتمد لالضطرابات العقلية.

وينتاب بعـــض الناس القلـــق من كونهم 
غير جيدين كما يظنهم اآلخرون أو مخادعني 
ومزيفني، بصورة مّلحة ومزعجة مت التعريف 
بها ووصفها كحالة نفسية من قبل العديد من 

املتخصصني في مجال علم النفس.
 ومت التطـــرق إليها للمرة األولى في مقال 
ألحـــد علمـــاء النفس فـــي العـــام 1975، وذلك 
اســـتنادًا لنتائج دراســـة ألوضاع 150 سيدة 

حققن درجة عالية من النجاح املهني.
وشـــملت جناحاتهن شـــهادات دراســـية 
رفيعة املستوى، وأوسمة مدرسية، وإجنازات 
عالية فـــي االختبارات املعياريـــة إضافة إلى 

ثناء واعتراف بتفوقهـــم من قبل زمالئهم في 
املهنة والسلطات املعنية.

وأثبتت نتائج الدراســـة وجود مستويات 
كبيرة من القلق وعـــدم الثقة بالنفس، مردها 
شـــعور هؤالء الســـيدات بأنهن غير جديرات 
بالنجـــاح وبأنهـــن مزيفـــات فـــي إدعاءاتهن 

التفوق واإلجناز الفريد.
وكان يعتقـــد بـــادئ األمـــر بـــأن شـــعور 
الســـيدات، مرده مشـــكلة اجتماعية وثقافية 
تتعلق بنظـــرة املجتمع إلى املـــرأة الناجحة 
عمومًا، لكن الدراســـات الالحقـــة أظهرت أن 
النســـاء لسن وحدهن ضحية هذا الشعور بل 
يشـــاركهن عدد من الرجال الذيـــن يواجهون 

املشاعر ذاتها. 
وتشـــير الوقائع إلى أن ألبرت أينشتاين؛ 
عالـــم الفيزيـــاء الفـــذ، عانى من تســـلط هذه 
املشـــاعر، ألنـــه كان يعتقد بأن عملـــه لم يكن 
والتعظيـــم  اجللبـــة  مظاهـــر  كل  يســـتحق 
واالهتمـــام الـــذي أحاط بـــه. لهـــذا، يبدو أن 
هذا الشـــعور أمر شـــائع ومتواتر في حاالت 

متشابهة.
ووفقًا لعلماء االجتماع، فإن أحد أســـباب 
هـــذا الشـــك الذاتي ترجع لكـــون أنه ال يوجد 
لدى املرء أي مقياس ثابت يســـمح له بالقول 
بثقة ”لقد أجنزت ما يكفي ألشعر فعًال بأنني 
شـــخص ناجح حقـــًا“، فهناك دائمـــا الكثير 
الكثير ممـــا ميكننا القيام بـــه بصرف النظر 
عن احلدود التي ترســـمها لنـــا أهدافنا. كما 
تبـــرز صعوبـــة أخرى في تفهم هـــذه احلالة؛ 
حيـــث يعتقـــد بعض األشـــخاص فـــي مجال 
وظيفي معني أو حتى الطالب الذين يدرسون 
فـــي اختصـــاص واحد، بأن مشـــاعر الرفض 
الذاتي أو الشك الذي يراودهم حيال أنفسهم 
واإلجنـــازات التي يحققونهـــا والنجاح الذي 
يبـــدو باهتـــًا ومزيفًا، إمنا هو ســـمة خاصة 
بهم وإنهم الوحيـــدون الذين يخضعون لهذه 
املعانـــاة فـــي الوقت الذي يبدو فيـــه أقرانهم 
في كامل توازنهم النفسي، وفي تأقلم تام مع 

حياتهم وعملهم.
وهـــذا بالطبع أمر غيـــر واقعي، حيث أن 
بعض االختصاصيني يرون أن هذا النوع من 

املشاعر السلبية قد تتسلط على عدد كبير من 
األشخاص وهي ليست نادرة بطبيعة احلال.

مـــن جانبها، تؤكـــد ديان بـــارث على أن 
العمل الشـــاق أمر واجب وضـــروري لصقل 
املوهبة، لكـــن من املهـــم أن نتذكر بأن بعض 
املواهـــب ميكن أن تذلـــل الصعوبات، وما قد 
يجـــده بعض األشـــخاص أمـــرًا مســـتحيًال 
وعســـيرًا ليس بالضرورة أن يكون كذلك لدى 
من حباهم الله مبواهب عظيمة. لهذا، يشـــعر 
بعض املوهوبني بأن النجاح الذي يحصلون 
عليه من دون جهد يذكر هو جناح مزيف وبأن 
صاحبـــه مدع وغير جاد، في حني أن احلقيقة 

ليست كذلك.
إلـــى ذلك، رمبـــا يؤدي اخلـــوف من ردود 
أفعـــال اآلخريـــن على جناحنا إلى شـــعورنا 

بأننا نخدعهم؛ متامًا مثل سيدة مسنة جتيب 
علـــى ثنـــاء إحداهن علـــى فســـتانها بالقول 
”آه.. أنـــت حتبني لون فســـتاني هذا؟ ال أعتقد 
بأننـــي أبدو فيه جيدة علـــى اإلطالق“! وهذا 
فـــي احلقيقة هو ما يفعله بعض األشـــخاص 
لتجنب ردود الفعـــل على جناحهم، من خالل 
إنكار هذا النجاح عن طريق التقليل من شأنه 
أو االجنـــرار حتت وطأة الشـــعور بالذنب أو 
بأنه مزيف، واألغرب من كل هذا، أننا ال ندرك 
فـــي أغلب احلاالت الســـبب وراء ذلك أو أننا 

نسلك ونشعر بذلك بصورة ال إرادية.
فما هي الطريقة املثلى للتعامل مع شعور 

مزعج كهذا؟
ينصح علماء النفس من يعاني من تسلط 
هذا الشـــعور عليه فـــي أوج حلظات جناحه، 

أن يتحدث عنه لآلخرين، هكذا ببســـاطة! أن 
نخـــرج مشـــاعرنا للعلن فتكف عـــن أن تكون 
نـــادرة وخاصـــة، وبالتالي، فإنهـــا الطريقة 
الوحيـــدة لنتعـــرف إلـــى األمر كونـــه أصبح 
ظاهرة، يشـــاركنا فيها العديد من األشخاص 
في محيطنا املهنـــي واالجتماعي وليس أمرًا 

يتعلق بنا بالضرورة.
وتقول بارث ”ســـتجد بعض األشـــخاص 
الذين تكـــن لهم االحتـــرام والتبجيل وتعتقد 
بأنهـــم يتمتعـــون بالكفاءة والنجـــاح والثقة 
الكبيرة بالنفـــس، واقعني بالفعل حتت وطأة 
هـــذا الشـــعور اخلانق، حينها ســـتدرك بأنك 
لســـت وحيدًا وبأنك ال ميكن أن تكون مثاليًا 
ولـــن يطلـــب منك أحـــد أن تكون كذلـــك، أنت 

ببساطة إنسان عادي مثل اجلميع“.

ملجرد تفوقنا في العمل من دون مشــــــقة كبيرة، فهذا يســــــتدعي قلقنا وخوفنا من أننا قد 
نكون حصلنا على جناح ال نستحقه. يشاركنا في هذا الشعور املزعج ماليني من البشر، 
فالعاملون في مختلف االختصاصات وحتى اآلباء قد يساورهم الشك في إمكاناتهم حاملا 
ــــــون على نتائج مشــــــجعة وجناحًا الفتًا في حياتهم، خاصــــــة إذا كان هذا النجاح  يحصل

حصل بطريقة غير معقدة ولم يستدع جهدًا الفتًا.

[ البعض ينتابهم القلق من أنهم غير جديرين بالنجاح  [ أينشتاين اعتقد أن عمله ال يستحق التعظيم الذي أحاط به

زيف اإلنجازات إحساس غير مبرر يالزم المتفوقين
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باحثون: الرومانسيون ال يراودهم القلق

اختصاصيـــون يـــرون أن هـــذا النوع 

من المشـــاعر الســـلبية قد تتسلط 

على عدد كبير من األشـــخاص وهي 

ليست نادرة

 ◄

جمال

} أوضحت خبيـــرة التجميل األلمانية 
بيرجيـــت هوبـــر أن الفيتامينات تدخل 
ضمن مكونـــات مســـتحضرات العناية 
بالبشرة لتنشيط عملية تجديد الخاليا 
ولمحاربـــة  الشـــيخوخة  ولمكافحـــة 
المواد الضارة. وتعـــد الفيتامينات من 
أبـــرز مكونـــات مســـتحضرات العناية 

بالبشرة.
 A وأشـــارت هوبر إلـــى أن فيتامين
المعـــروف أيضا باســـم الرتينول يعمل 
على تحفيز عملية تجديد خاليا ســـطح 
 C البشـــرة، فـــي حيـــن يعمـــل فيتامين
وفيتاميـــن E علـــى محاربة مـــا يعرف 
بالجذور الحـــرة ”Free Radicals“، التي 

تهاجم الخاليا وتعجل بالشيخوخة.
كمـــا يســـهم فيتامين C فـــي تحفيز 
إنتـــاج الكوالجين، األمر الذي يســـاعد 
علـــى بنـــاء النســـيج الضـــام، ومن ثم 
الحفـــاظ على مرونة البشـــرة ومظهرها 

المشدود المفعم بالشباب.
ويعمل فيتامين B3 المعروف أيضا 
على تقويـــة وظيفة  باســـم ”نياســـين“ 
حاجز البشـــرة من ناحية ويســـاعد في 

عالج جفاف وخشونة البشرة.
ويلعب فيتاميـــن H المعروف أيضا 
باســـم ”بيوتين“ دورا مهما في عمليات 
األيـــض؛ حيث إنه يعمل على تحســـين 
بنية الكيراتين لكل من البشرة واألظافر 
ويدعـــم بذلـــك عمليـــة تجـــدد الخاليـــا 

الذاتية.

الفيتامينات أساسية 

للعناية بالبشرة

} تفرض ضغوط الحياة الجديدة ووتيرتها 
المتسارعة على األزواج أنماطا وأشكاال 

مختلفة من األساليب الحياتية التي كانت 
تبدو خياال بالنسبة آلبائنا وأجدادنا. فبعد 

ظهور ما يسمى بزواج البيوت المنفصلة 
Living Apart Together، الذي انتشر في 

األعوام األخيرة بشكل الفت وأثبت قدرته 
على النجاح واالستمرار رغم الشكوك التي 

رافقته في البداية، ظهر اليوم أيضا ما 
Slee- يسمى بزواج غرفة النوم المنفصلة
ping Apart Together، الذي تتجند العديد 
من الدراسات للدفاع عنه وإثبات أهميته 

بالنسبة لزمننا الحالي.
زواج الحياة المنفصلة، يتلخص في 

بقاء كل طرف في بيته، مع تحديد أيام في 
األسبوع للقاء والخروج والقيام بأشياء 

مشتركة. ويتبادل الطرفان الزيارات 
بالتناوب، ويسافران مع األطفال- إن 

وجدوا- ويلتقيان األهل واألصدقاء كأي 
زوجين عاديين، ويرى هذا النوع من الزواج 
أنه الشكل األمثل واألقرب إلى طبيعة حياتنا 

العصرية، حيث لم يعد الدخول في عالقات 
إنسانية وارتباطات أسرية يستوجب 
بالضرورة تخلي األطراف عن حريتها 
واستقالليتها ومحيطها وارتباطاتها 

وعاداتها. كما أن لعوامل مثل استقاللية 
المرأة وعملها وتأخر سن الزواج دخال 

في ظهور هذا النوع من الزيجات، فضال 
عن أن الرجل أصبح أكثر قدرة على قضاء 

حاجياته وتدبير أمور بيته بمفرده ولم يعد 
يحتاج المرأة في التنظيف والغسل والطهي 
وهي الوظائف التي جاءت الثورة النسوية 
لتنقضها وتحولها إلى مهمات مشتركة بين 

الرجل والمرأة، مما يعني أن الحاجة من 
وراء الزواج تغيرت وهو ما أدى بالضرورة 

إلى تغير أشكاله.
ويجد هذا النوع من الزواج رواجا 

بين الشباب الذين ال يرغبون في اإلنجاب 
أو األزواج الذين سبق لهم أن دخلوا في 
تجارب سابقة أسفرت عن إنجاب أبناء.

في األعوام األخيرة ظهر أيضا ما يسمى 
بزواج غرف النوم المنفصلة، بالتزامن مع 

العديد من الدراسات والتنظيرات التي تروج 
له وتدعي الحاجة إليه في ظل التغيرات 
الكبيرة التي تطرأ على حياتنا العصرية.

وترى معظم هذه الدراسات أن نوعية 
الوظائف الجديدة التي نقوم بها والوتيرة 

السريعة للعمل واكتظاظ الحياة االجتماعية 
وزحمة التكنولوجيا وتوسع االتصاالت 
كلها عوامل ضاغطة ومستنزفة للطاقة، 

وهو ما يعني بالضرورة أن اإلنسان 
العصري يحتاج إلى النوم عميقا وبهدوء 
ومن دون إزعاج. كما أن أتباع هذا النوع 

من الزواج يجدون أن عادات النوم تختلف 
من شخص آلخر وال يرون ضرورة للتخلي 

عنها ألجل إرضاء الطرف المقابل، كأن 
يرغب طرف في النوم على مرتبة لينة بينما 
يفّضل شريكه المرتبة الصلبة، أو في بقاء 

النافذة مفتوحة، أو في تشغيل السخان 
أثناء النوم أو في القراءة لوقت متأخر أو 

النوم بغطاء خفيف، وغيرها من المتطلبات 
واالرتباطات الشرطية التي قد تكون 

معاكسة تماما لرغبات الشريك. وتمامًا 
كما هو الحال مع زواج البيوت المنفصلة، 

يلقى هذا النوع رواجا منقطع النظير 
لدى فئات كثيرة من البشر، وفي الواليات 

المتحدة وحدها أظهرت دراسة حديثة أن ما 
يقرب عن ربع المتزوجين ينامون في غرف 
منفصلة وأن تصاميم البيوت تغيرت تبعا 

لذلك وأصبحت معظم البيوت والشقق تضم 
غرفتي نوم رئيسيتين.

ورغم أن األمر يبدو شبيهًا بالصرعة 
أو الموضة إال أنه أكثر جدية مما قد 

يتبادر لنا، بل ويبدو بديهيا أيضا في 
ظل تغير االحتياجات والتوقعات بين 

األزواج، فأغلب العالقات الحديثة مبنية 
على مبدئي الشراكة واالختيار، وليس على 

الحاجة والضرورة كما هو حال الزواج 
التقليدي، والبشر لم يعودوا يتزوجون 

ألجل أن ينجبوا أطفاال ويرعوا احتياجات 
بعضهم البعض المعيشية والمالية، بل 
ألنهم راغبون في البقاء مع بعض رغبة 
حرة مستقلة بعيدة عن أي إسقاطات أو 

إكراهات.

هل تختفي غرفة النوم الزوجية
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل



} لنــدن - أبدى البريطانـــي لويس هاميلتون 
بطـــل العالم في الفورمـــوال واحد حتفظه حول 
تنظيـــم ســـباقات فـــي دول جديـــدة، وذلك بعد 
اإلعـــالن عن اســـتضافة فيتنام إحـــدى جوالت 
بطولة العالم بدءا من 2020. وقال هاميلتون إنه 
يأمل في رؤية املزيد من السباقات إمنا في دول 
تتمتع بتقاليد عريقة للفئة األولى، وذلك بدال من 

البحث عن أسواق جديدة.
وقال ســـائق فريق مرســـيدس الذي حســـم 
أخيـــرا لقبـــه العاملـــي اخلامس ”علـــى صعيد 
السباقات ال أعرف مدى أهمية الذهاب إلى دول 
جديدة. لو كان لدينا ســـباق في سيلفرســـتون 
وســـباق فـــي لنـــدن، ســـيكون األمـــر رائعـــا“. 
هانـــوي  الفيتناميـــة  العاصمـــة  وستســـتقبل 
سباقها األول في 2020، بعدما وقعت عقدا لعشر 

سنوات مع مالكي احلقوق األميركيني.
وتوســـعت الفورموال واحد خارج حدودها 
التقليدية في أوروبا الغربية، لتشـــمل دوال مثل 
الصـــني والهند وكوريا اجلنوبية وســـنغافورة 
وأبوظبـــي والبحريـــن وروســـيا وأذربيجـــان 
وتركيـــا. فـــي الوقت عينـــه، تعيش الســـباقات 
العريقة في إنكلترا وأملانيا وإيطاليا حتت وطأة 
اخلطر املالي، فيما تخلت فرنســـا عن ســـباقها 

لعشر سنوات قبل عودتها هذا املوسم.
وتابـــع هاميلتـــون ”لدينـــا تاريـــخ حقيقي 
للســـباقات في إنكلترا وأملانيـــا وإيطاليا واآلن 

بـــدأت هـــذه الســـباقات تتطـــور فـــي الواليات 
املتحدة. لكن لدينا سباق واحد كل سنة في تلك 
األمكنة. لو كان األمر عائدا إلي، حلاولت تنظيم 

املزيد من السباقات هناك“.

وأردف قائـــال ”زرت فيتنـــام مـــن قبل وهي 
جميلة. في الهند كان الســـباق غريبا ألن الهند 
دولة فقيرة جدا فيما كان املسار الرائع والكبير 
بعيدا عن كل شـــيء. ســـاورني شعور متناقض 
عندما ذهبـــت إلى هناك“. وأضـــاف ”في تركيا 
بالـــكاد حضر اجلمهور. مســـار جميل، ونهاية 

أسبوع جميلة لكن اجلمهور قليل“.
ســـنغافورة،  وازدهرت الفورموال واحد في 
لكنها لم تســـتمر في الهنـــد وكوريا اجلنوبية. 
فيتنـــام أيضا ليســـت لديهـــا تقاليد فـــي عالم 
الفورموال واحد. وكانت مجموعة ليبرتي ميديا 
األميركية قد استكملت العام املاضي االستحواذ 
على حقوق البطولة مقابل نحو 8 مليارات دوالر 
أميركي، وهي تبحث عن اختبار مناطق جديدة 

من العالم لتسويق الرياضة.

{جماهيرنا الوفية، عاهدناكم على أن نعمل على إعادة اتحاد جدة إلى وضعه الطبيعي، ومن هذا 

المنطلق أزف إليكم خبر حسم التعاقد مع العب محلي كبير وتم التوقيع معه}.

نواف املقيرن 
رئيس نادي احتاد جدة السعودي

{المباراة لن تكون ســـهلة حتى وإن كان الرهان مفقودا فنحن ســـنواجه منتخبا  كبيرا. سنطير 

إلى مصر من أجل الفوز، وتقديم عروض كروية جيدة تليق بسمعة المنتخب التونسي}.

صيام بن يوسف 
مدافع املنتخب التونسي رياضة
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◄ سجل كيفن دورانت 29 نقطة وتألق 
في الثواني األخيرة ليقود غولدن ستيت 

واريورز إلى الفوز على أتالنتا هوكس 
110-103 ضمن منافسات دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني. وأضاف كالي 
طومسون 24 نقطة لواريورز ليحقق الفريق 
االنتصار 12 له في املوسم مقابل 3 هزائم. 
وعلى اجلانب اآلخر، أحرز تاورين برينس 
22 نقطة لهوكس لكن الفريق مني بالهزمية 
اخلامسة على التوالي واحلادية عشرة له 

في املوسم مقابل ثالثة انتصارات. وسجل 
جيمس هاردن 22 نقطة ليقود هيوسنت 

روكتس إلى الفوز على دنفر ناجتس.

◄ حذر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم إيران 
من توجيه عقوبات إليها في حال التدخل 

السياسي في عمل احتادها الوطني، وذلك 
قبل نحو شهرين من مشاركة منتخبها في 

كأس آسيا 2019. يأتي ذلك عقب صدور قانون 
من البرملان اإليراني يعتبر االحتاد اإليراني 

لكرة القدم مؤسسة عامة غير حكومية ومينع 
العمل فيه لألشخاص املتقاعدين. وذكرت 

وسائل إعالم محلية أن القانون ينطبق على 
رئيس االحتاد احلالي مهدي تاج وآخرين 

في مجلس إدارة االحتاد. وتلعب إيران في 
املجموعة الرابعة ضمن كأس آسيا 2019 إلى 

جانب العراق وفيتنام واليمن.

◄ استعاد النجم السويسري روجيه 
فيدرر توازنه بعد خسارة مباراته األولى 

بالبطولة اخلتامية للموسم املقامة بالعاصمة 
البريطانية لندن، وأنعش آماله من جديد في 

التأهل للدور قبل النهائي إثر تغلبه على 
النمساوي دومينيك ثيم. ويشارك فيدرر 

في البطولة اخلتامية ملوسم بطوالت تنس 
احملترفني للمرة 16 في مسيرته وقد وصل إلى 

الدور قبل النهائي 14 مرة سابقة ولم يخفق 
سوى مرة واحدة. ويتصدر اجلنوب أفريقي 

كيفن أندرسون مجموعة ”ليتون هيويت“ 
بعد أن حقق انتصارين، وجاء ثانيهما أمام 
الياباني كي نيشيكوري بنتيجة 6-0 و1-6.

متفرقات

} بغــداد - أكـــد عبداخلالق مســـعود رئيس 
االحتاد العراقي لكرة القدم دعم احتاده للشيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفـــة رئيس االحتاد 
اآلســـيوي لكرة القدم لوالية ثانية في رئاســـة 
االحتـــاد القـــاري خـــالل االنتخابـــات املقررة 
في الســـادس مـــن أبريل املقبل فـــي العاصمة 

املاليزية كواالملبور. 
وقال مسعود في تصريحات لوسائل إعالم 
عراقية ”الشـــيخ سلمان هو مرشح العراق في 
االنتخابات املقبلة، سندعم ترشيحه، خصوصا 
أنه أثبت جدارته بتبوؤ الرئاســـة على امتداد 
الســـنوات اخلمس املاضيـــة، وبوجوده بات 
االحتاد اآلســـيوي أكثر اســـتقرارا، وأصبحت 

آسيا موحدة أكثر من ذي قبل“.
وأشـــاد مسعود مبواقف االحتاد اآلسيوي 
الداعمـــة للعراق خالل عهد الشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيـــم مســـتذكرا جهـــوده الكبيرة في 
املســـاعدة برفـــع احلظر الدولـــي اجلزئي عن 
إقامة املباريات في العـــراق، ومعربا عن ثقته 
بتواصل دعمه لرفع احلظر الكلي خالل الفترة 

املقبلة.
وكشـــف رئيـــس االحتـــاد العراقـــي عـــن 
الشـــروع في التنســـيق مع االحتـــاد الدولي 
(فيفا) مـــن أجل وضع موضـــوع رفع احلظر 
الكلي عـــن املالعـــب العراقية ضمـــن أجندة 
كونغرس االحتـــاد الدولي الذي ســـيعقد في 

العاصمة الفرنسية باريس خالل شهر يونيو 
املقبل. وعلى صعيد متصل أكد مســـعود أنه 
ميتلـــك حظوظـــا وافرة للفوز فـــي انتخابات 
عضوية املكتب التنفيذي لالحتاد اآلســـيوي 
الفتـــا إلى متتعـــه بدعم مـــن عـــّدة احتادات 
آســـيوية الســـتعادة التواجـــد العراقـــي في 

املكتب التنفيذي لالحتاد القاري.

وعن اســـتضافة بالده للنسخة املقبلة من 
بطولـــة غرب آســـيا، أكد مســـعود أن االحتاد 
العراقـــي يخطط إلقامة مباريـــات البطولة في 
مدينتي أربيل وكربالء معربا عن أمله في إقامة 
املباراة النهائية في بغداد في حال صدور قرار 
رســـمي من الفيفا برفع احلظر الكامل، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أن احتاد غرب آسيا وجه 
الدعوة لـ12 احتادا وطنيا، هي ”قطر وسوريا 
واألردن واإلمـــارات والبحريـــن والســـعودية 
والعـــراق وُعمان وفلســـطني والكويت ولبنان 
واليمن“. وذكر مســـعود أن ”االحتاد العراقي 

حريص على استضافة وتنظيم البطولة بشكل 
مميز، مبشـــاركة األشـــقاء العرب، على أن يتم 
حسم إقامة البطولة في محافظتني أو محافظة 
واحدة بني أربيل وكربالء وسيتحدد ذلك خالل 

اجتماع احتاد غرب آسيا املقبل“.
وطلـــب االحتـــاد العراقـــي لكـــرة القـــدم 
استضافة البطولة بنســـختها التاسعة خالل 
منتصـــف العام املقبل، وذلك بعد أن مت تأجيل 
البطولـــة التي كان من املقرر أن تقام في مدينة 
البصرة خالل شـــهر يوليـــو املاضي من العام 
احلالي. ويسعى العراق الستضافة البطوالت 
القارية واإلقليمية، بعد رفع احلظر الرســـمي 
خالل شهر مارس املاضي عن مالعب البصرة 

وكربالء وأربيل على التوالي.
وفي ســـياق متصل قرر االحتـــاد العراقي 
ترشيح رئيســـه عبداخلالق مسعود لعضوية 
املكتب التنفيذي لالحتاد اآلســـيوي، وذلك في 
االنتخابـــات. وقال علي جبـــار النائب الثاني 
لرئيـــس االحتـــاد فـــي تصريـــح صحافي ”إن 
االحتاد قرر باإلجماع، ترشيح مسعود“. وأكد 
أن ”االحتـــاد العراقي ســـيعمل بـــكل قوته من 
أجل ضمان فوز رئيســـه باملنصب اآلســـيوي، 
الـــذي يعد اســـتحقاقا مهما للكـــرة العراقية، 
بالشـــكل الذي يعود بالفائدة عليها، من خالل 
تواجـــد العراق في عضويـــة املكتب التنفيذي 

لالحتاد اآلسيوي“.

االتحاد العراقي كشف عن الشروع 

في التنســـيق مـــع الفيفا مـــن أجل 

وضع موضـــوع لرفع الحظـــر الكلي 

عن المالعب العراقية

 ◄

 

} الربــاط - بات التونســـي فـــوزي البنزرتي 
قريبا من العودة إلى تدريب الوداد البيضاوي 
من جديد، بعد تدهـــور نتائج الفريق املغربي، 

على يد املدرب رينيه جيرارد. 
وذكرت وســـائل إعالم أن فـــوزي البنزرتي 
ســـيوقع عقدا جديدا مع الفريـــق البيضاوي، 
بعد انفصاله عنه منـــذ فترة قصيرة، من أجل 

تدريب منتخب بالده.
وكان فـــوزي البنزرتـــي، املدرب الســـابق 
للمنتخب التونســـي، قد قال فـــي تصريحات 
صحافيـــة إنـــه على تواصـــل دائم مـــع إدارة 
الوداد، بالنظر إلى العالقة القوية التي تربطه 
بجميـــع مكونات النادي من مســـؤولني وأطر 

رياضية. 
وبخصـــوص وجـــود مفاوضـــات بينهـــم 
وبني املســـؤولني للعودة مجـــددا لقيادة رفاق 
صالح الدين السعيدي، في قادم االستحقاقات 
الكروية، أضاف املتحدث ذاته ”ليســـت هنالك 
مفاوضـــات بينـــي وبـــني املســـؤولني للعودة 

مجددا لتدريب الوداد في الفترة الراهنة“.
وامتنـــع البنزرتي عن تقـــدمي توضيحات 
حول موقفه الشخصي من العودة إلى الوداد، 
في حال عرض عليه األمر بشـــكل رســـمي من 
طرف الرئيس، ســـعيد الناصيري، خالل األيام 
املقبلة، مشـــددا على أن املوضوع غير مطروح 

بالنسبة إليه اآلن.

ويعـــد البنزرتي اخليار األنســـب لســـعيد 
الناصيـــري، رئيس الـــوداد، خاصة أن املدرب 
الفريـــق  رفقـــة  جناحـــات  حقـــق  التونســـي 
األحمر، بخالف كل من عبدالهادي السكتيوي 
والفرنســـي ريني جيرارد، بعدمـــا قاد املدرب 
األول الـــوداد لإلقصـــاء مـــن عصبـــة األبطال 
األفريقيـــة، فيمـــا فشـــل املدرب الفرنســـي في 

منافستي كأس العرش وكأس البطولة العربية 
لألندية في أقل من أسبوع.

ويرتقب أن يكون التونسي البنزرتي خيار 
مكتـــب الـــوداد األخير لإلشـــراف على تدريب 
الفريـــق األحمر، خاصة أنه غير مرتبط مع أي 
نـــاد في الفترة احلالية، بعدما أقيل من تدريب 
منتخـــب بالده، رغم فوزه فـــي ثالث مباريات، 
وكان ثاني املتأهلني للـــكان 2019 بعد منتخب 

مدغشقر.

وضعية متدهورة

ويخوض نادي الوداد البيضاوي تدريباته 
دون حضور مدربه جيرارد، مع إشـــراف نويل 
توسي وموسى نداو. وكان عضو احتاد الكرة 
املغربـــي، حســـن الفياللـــي، قد أكـــد أن عودة 

البنزرتي للوداد ستكون قانونية. 
وتدهورت وضعية الوداد البيضاوي، بعد 
خروجه من البطولـــة العربية لألندية على يد 
النجم الســـاحلي التونسي، ومن كأس العرش 

على يد نهضة بركان.
اتخذ نـــادي الـــوداد قرار االســـتغناء عن 
خدمات مدربه الفرنسي رينيه جيرارد بعد أقل 
من شهرين على التعاقد معه، عقب سلسلة من 

النتائج املخيبة. 
ويأتي قرار االســـتغناء عـــن جيرارد الذي 
تولـــى مهامـــه أواخر ســـبتمبر، بعـــد خروج 
الفريق املتـــوج عام 2017 بلقـــب دوري أبطال 
أفريقيا، من منافسات كأس العرش في املغرب 
والبطولـــة العربية لألندية، وخســـارته األحد 
1-2 أمام فريق شـــباب الريف احلســـيمي في 

املرحلة الثامنة من الدوري احمللي. 
ويحتـــل الـــوداد املركز األخيـــر في ترتيب 
الـــدوري، بثـــالث نقـــاط مـــن ثـــالث مباريات 

خاضها حتى اآلن.
ويعتبـــر الـــوداد البيضاوي أحـــد األندية 
األكثر تتويجـــا باأللقاب في املغرب إلى جانب 

غرميه الرجاء البيضاوي. 
وتوج الوداد بلقب الدوري 19 مرة، وكأس 
العرش تســـع مـــرات، ودوري أبطـــال أفريقيا 
مرتـــني آخرهما العـــام املاضي. وقـــاد املدرب 

جيـــرارد فريـــق مونبلييـــه إلى لقـــب الدوري 
الفرنسي عام 2002، كما سبق له أن درب أندية 

نيم وستراسبورغ وليل ونانت الفرنسية.

لعنة التراجع

أصبح 4 من جنوم الوداد املغربي ميثلون 
لغزا كبيرا جلماهير الفريق البيضاوي، نظرا 
إلى تراجع مســـتوياتهم هذا املوســـم، بعد أن 
كانوا جزءا فعاال في حتقيق النتائج اإليجابية 

وحصد األلقاب احمللية والقارية للفريق. 
ويعانـــي بعـــض العبـــي الـــوداد تراجعا 
كبيرا، ساهم أيضا في تدهور مستوى الفريق 
البيضـــاوي، بدليل أنه خرج من 3 مســـابقات 
كبرى، وهـــي دوري أبطـــال أفريقيا، وكأســـا 

العرش وزايد لألندية العربية. 
ومـــن أبرز جنـــوم الـــوداد الذيـــن تراجع 
مســـتواهم هذا املوســـم نذكر ويليام جيبور، 
حيث كانت جماهير الـــوداد متني النفس بأن 
يقدم املهاجم الليبيري ويليام جيبور اإلضافة 

املطلوبـــة، إذ أنه خالل املوســـم قبل املاضي، 
جنح في حصد لقب هداف الدوري، كما ساهم 
في تتويج الـــوداد بالبطولة، وخالل املوســـم 
املاضـــي لعـــب للنصر الســـعودي، في جتربة 

فاشلة، قبل أن يقرر العودة للوداد. 
وفقد جيبور الكثير من مســـتواه املعهود، 
وغابـــت أهدافـــه وعروضه اجليـــدة، وتعرض 
النتقـــادات عدة، إذ شـــعر الوداديـــون كأنه قد 

خذلهم، منذ عودته هذا املوسم.
من ناحيتـــه نال محمد أوناجـــم حظه من 
االنتقـــادات في املباريات األخيرة، وأصبح من 

الالعبني املغضوب عليهم داخل الفريق. 
وحظي أوناجم بشعبية كبيرة من جمهور 
الفريق، منذ تعاقده مع الوداد، قادما من شباب 
خنيفرة، وكان من أبرز املهاجمني، الذين لعبوا 
أدوارا كبيرة في الفريق، لكن مســـتواه تراجع 
كثيرا، وفقد توهجه، كالعب يحدث الفارق في 
أي حلظـــة، بفضل أهدافـــه ومتريراته، خاصة 
أنه يستغل ســـرعته. وتلقى أوناجم انتقادات 
أيضـــا من مجلـــس اإلدارة، وفـــي خطوة غير 

معتادة مت إبعـــاده عن املبـــاراة األخيرة أمام 
شباب احلسيمة. تراجع كبير ذلك الذي يعيشه 
صـــالح الديـــن الســـعيدي، مقارنة باملوســـم 
املاضـــي، حيث يعتبر رئة الـــوداد وواحدا من 
أبرز العبي الوســـط، الذين لعبـــوا دورا كبيرا 
منذ التحاقه بالفريق البيضاوي. السعيدي لم 
يعـــد له ذلك التأثير الكبير في جبهة الوســـط، 
والواضح أن اإلرهاق قـــد أثر عليه في الفترة 
األخيـــرة، خاصـــة أنـــه مـــن الالعبـــني األكثر 
حضـــورا مـــع الـــوداد، ناهيك عن مشـــاركاته 

الدولية السابقة مع املنتخب املغربي احمللي.
في املقابل قدم املدافع محمد نهيري واحدا 
من أفضل مستوياته في املوسم املاضي، وكان 
عنصرا فعاال في الفريق، بدليل أنه كان هداف 
الوداد في املوسم املاضي بـ9 أهداف، رغم أنه 

يلعب كظهير أيسر. 
ولـــم ينجـــح نهيـــري فـــي احلفـــاظ على 
مستواه هذا املوسم، وفشل في تقدمي اإلضافة 
املنتظرة، وتراجع مستواه بشكل كبير، الشيء 

الذي عّرضه النتقادات شديدة.

هاميلتون ينشد سباقات بدول جديدة

دخل نادي الوداد البيضاوي في رحلة البحث عن مدرب جديد يقود السفينة الودادية، بعدما 
قرر فسخ عقد مدربه الفرنسي روني جيرارد بالتراضي بسبب سوء النتائج التي حققها مع 
الفريق في األســــــابيع األخيرة. وكانت جماهير الفريق قد طالبت إدارة الفريق بإقالة جيرارد 
الذي لم يقدم أية إضافة للفريق. ومن املتوقع أن تفتح إدارة العمالق املغربي قنوات التواصل 

الستعادة املخضرم التونسي فوزي البنزرتي.

عودة مرتقبة

[ التونسي فوزي البنزرتي خيار إدارة الوداد األخير لإلشراف على تدريب الفريق األحمر

دعم عراقي للشيخ سلمان في انتخابات االتحاد اآلسيوي

إقالة جيرارد تفتح الباب أمام عودة البنزرتي

وضعية الوداد تدهورت بعد خروجه 

مـــن البطولة العربيـــة لألندية على 

يد النجم الســـاحلي التونســـي، ومن 

كأس العرش

 ◄

لويس هاميلتون:

لدينا تاريخ حقيقي 

للسباقات في إنكلترا 

وألمانيا وإيطاليا



{نعم، بايرن أراد التعاقد مع سانشـــو، تقدمنا بعرض، لكن لسوء الحظ قوبل بالرفض. بالطبع، رياضة

تمتع الالعب باهتمام أندية كبيرة، سواء داخل ألمانيا أو خارجها}.

حسن صالح حميديتش 
املدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ األملاني

{أنا أحبه وأتعاطف معه بالطبع، منذ أن بدأ ليونيل ميســـي اللعب في برشـــلونة يحاولون دائما 

أن يضعونا في مواجهة مستمرة}.

دييغو أرماندو مارادونا 
جنم الكرة األرجنتينية والعاملية السابق
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} لنــدن - سيســـجل وايـــن رونـــي اخلميس 
ظهوره األخيـــر بقميص املنتخـــب اإلنكليزي 
في مبـــاراة دولية ودية ضد الواليات املتحدة، 
وهو متحمس متاما ملعرفة ما ميكن أن يحققه 
في االســـتحقاقات  شـــبان ”األســـود الثالثة“ 
املقبلـــة حتـــت قيادة مـــدرب ال يعـــرف معنى 

للخوف بشخص غاريث ساوثغيت.
وخـــاض رونـــي مباراتـــه الدوليـــة الـ119 
واألخيـــرة قبـــل عامني فـــي منتصـــف حملة 
تأهل إنكلترا إلى مونديال روســـيا 2018 حيث 
وصلت الصيف املاضي بتشـــكيلة شـــابة إلى 
نصـــف النهائي، محققة مـــا عجز عنه ”اجليل 
في البطـــوالت الكبرى، حيث انتهى  الذهبي“ 

مشواره عند ربع النهائي على أقصى حد.
ولدى ســـؤاله عمـــا مييز ســـاوثغيت عن 
املدربني اخلمســـة الذين لعب حتت إشـــرافهم 
في منتخب ”األسود الثالثة“، أجاب روني ”ال 
يعـــرف معنى للخوف“، موضحـــا ”ألن الكثير 
من املدربـــني اآلخرين لم مينحوا حقا الفرصة 
للشـــباب لكـــي يعبـــروا عن أنفســـهم وشـــق 
طريقهـــم إلى الفريق وتـــرك أثرهم فيه“. وقرر 

االحتاد اإلنكليزي اســـتدعاء رونـــي إلى هذه 
املباراة الودية التي ســـتكون الـ120 له بألوان 
بالده، تكرميا ملســـيرة العب دي سي يونايتد 
األميركي حاليا وإيفرتون ومانشستر يونايتد 
ســـابقا، كونه أفضـــل هداف فـــي تاريخه (53 

هدفا)، قبل اعتزاله دوليا في أغسطس 2017.
وأكـــد روني أنه ال يســـاوره أي ندم حيال 
قرار اعتزال اللعب الدولي قبل عام من نهائيات 
مونديال روسيا 2018، معترفا في الوقت ذاته 
بأنه فوجئ بســـرعة نضوج الالعبني الشـــبان 
حتـــت إشـــراف ســـاوثغيت وفرض أنفســـهم 

كمنافسني جديني على لقب أبطال العالم.
وتابـــع ”رأيت على مدى العامني املاضيني 
املوهبة التي لدينا مع هؤالء الالعبني الشبان. 
آمنـــت بـــأن هـــؤالء الالعبني، ليـــس في كأس 
العالم هذه (روســـيا 2018) بل تلك التي تليها، 
ســـيكونون جيديـــن مبا فيـــه الكفاية حملاولة 
الفوز باللقـــب. لكنهم أثبتوا أني كنت مخطئا 
مـــن خـــالل حتقيقهـــم نتائج جيـــدة في كأس 
العالم هـــذه (2018)“. وروني واثق من أن هذا 
اجليـــل ميكن أن ينجـــح حيث فشـــل هو، أي 

الفوز بأول لقب كبيـــر إلنكلترا منذ عام 1966، 
إذا حافـــظ اجليل احلالي علـــى الروح احلرة 
التي أظهرها الصيف املنقضي. وعندما طلب 
منه تقدمي املشـــورة للفريق احلالي، قال روني 
”اســـتمتعوا. إنه شـــرف كبير في مســـيرتكم. 
رمبا يكون أفضل شـــرف حتظون به. لن يكون 
األمـــر جيدا على الدوام، فـــي كل بطولة أو كل 
مباراة، لكن حسبكم أنكم حتاولون االستمرار 
فـــي التعلم واحلرص على أنكـــم من الالعبني 
الذيـــن ميكنهـــم محاولـــة إحضـــار كأس إلى 
إنكلترا، وهو أمر طـــال انتظاره“. وبدأ روني 
مســـيرته مع منتخـــب إنكلترا فـــي 12 فبراير 
2003 ضد أســـتراليا بعمر 17 عاما و111 يوما، 
وشارك معه في ست بطوالت كبرى وكان قائدا 
لـــه في 22 مباراة. وخاض آخـــر مباراة دولية 

ضد اسكتلندا في نوفمبر 2016.
وعن استدعاء روني إلى املباراة الوداعية، 
كشـــف ســـاوثغيت ”حتدثت إلى الالعبني عن 
أهمية القميص (الوطنـــي) وتاريخه، وتكرمي 
الالعبني الســـابقني، وأعتقـــد أن كل الالعبني 

يقدرون أن واين يستحق أفضل وداع “.

شبان إنكلترا يثيرون حماسة واين روني

} مدريــد - أجنز ريال مدريـــد أولى صفقاته 
الشـــتوية للموســـم اجلـــاري، بعدما كشـــفت 
تقارير صحافية عن توصله إلى اتفاق يقضي 
بضم العب وســـط ريفـــر بليـــت األرجنتيني. 
وذكـــرت صحيفـــة ”مـــاركا“ أن إدارة النـــادي 
امللكي اتفقت مع ريفر بليت على ضم الشـــاب 
إزكويل باالســـيوس في ينايـــر املقبل، على أن 

يكون أولى صفقات الفريق اإلسباني.
وأوضحـــت الصحيفة أنه ســـيتم اإلعالن 
عن الصفقة عقب انتهاء مباراة اإلياب لنهائي 
كأس ليبرتادوريـــس أمـــام بـــوكا جونيـــورز 
واملقـــرر لها يـــوم 24 نوفمبر اجلـــاري، بعقد 

سيمتد حتى صيف 2024. 
وتـــرى اللجنـــة الفنية في ريـــال مدريد أن 
التعاقـــد مـــع ذي الــــ20 عاما ســـيكون مهما 
ضمـــن سياســـة النـــادي التي توصـــي بضم 
املواهب الشـــابة مبكرا، وهو السبيل الوحيد 
ملنافســـة فـــرق مثـــل باريـــس ســـان جرمـــان 
ومانشستر سيتي.وبعد اتصاالت بني إمييليو 
املؤسســـية  العالقـــات  مديـــر  بوتراجينيـــو، 

بالريـــال، ورئيـــس ريفر بليت، اتفقـــا على أن 
يدفع امللكي 20 مليون يورو، أي أكثر بنســـبة 
قليلة من قيمة الشرط اجلزائي في عقد الالعب 

واملقدرة بـ20 مليون دوالر. 

ويعد باالســـيوس من العناصر املهمة في 
صفـــوف الفريـــق األرجنتيني علـــى الرغم من 
صغر سنه، كما كان أحد أسباب الوصول إلى 
املبـــاراة النهائية لكوبـــا ليبرتادوريس. ومن 
املتوقع أن يتقابـــل الالعب مع ريال مدريد في 
حالة تأهل فريقه ملونديال األندية في أبوظبي، 
والوصـــول إلى النهائي الذي ســـيقام يوم 22 

ديسمبر املقبل.  

} فرانكفورت (أملانيا) - قبل ثماني ســـنوات 
أثـــار جنوم كـــرة القدم األملانية الشـــبان، مثل 
جيـــروم بواتينـــغ ومانويـــل نيوير وســـامي 
خضيرة ومســـعود أوزيـــل وتومـــاس مولر، 
انبهار العالم خالل بطولـــة كأس العالم 2010 

بجنوب أفريقيا. 
وكان الالعبون اخلمســـة قـــادوا املنتخب 
األملانـــي فـــي 2009 للفـــوز بلقـــب كأس األمم 
األوروبية للشباب (حتت 21 عاما) كما شكلوا 
بعدها قلب الفريق الذي منح أملانيا لقب كأس 

العالم 2014 بالبرازيل.
على نفس القدر من األهمية، أبرز جناحهم 
اإلصـــالح الشـــامل لنظـــام قطاعات الشـــباب 
باألنديـــة األملانيـــة وذلك بعد اخلـــروج املبكر 
للمنتخـــب األملانـــي مـــن دور املجموعات في 
كل مـــن بطولتـــي كأس األمم األوروبيـــة 2000 
و2004. وأثـــار هـــذا النظام املجـــدد لقطاعات 
الشباب حسد وغيرة الكثيرين. ولكن اخلروج 
املفاجـــئ للمنتخـــب األملاني من الـــدور األول 
(دور املجموعـــات) لبطولـــة كأس العالم 2018 
بروسيا، مع اقتراب الالعبني اخلمسة من خط 
النهاية في مسيرتهم الكروية، أصاب مجتمع 
كرة القدم في أملانيا بالصدمة وحث على إلقاء 
نظرة أخرى عن قرب على قطاعات الشباب في 

عالم كرة القدم بأملانيا.
ورغـــم وجـــود الالعبـــني ليـــروى ســـاني 
وســـيرغ نابـــري وجوليـــان برانـــدت كبعض 
الوجوه اجلديـــدة، لم يعد لـــدى يواكيم لوف 

للمنتخـــب األملاني هذه  املدير الفني 
الوفرة مـــن املواهب الشـــابة التي 
وتدعيم  لتطعيـــم  إليهـــا  يحتـــاج 
الفريـــق الـــذي يحتـــاج اآلن إلـــى 
الســـتعادة  وبنائه  هيكلته  إعـــادة 

قدرته على املنافسة.
وقـــال لـــوف ”أدينـــا بشـــكل 

جيد علـــى مـــدار 10 أو 12 
عامـــا. ولكن كـــرة القدم 
أكبر…  بشـــكل  تطورت 
الكثير  نطور  أن  يجب 
وذكر  األشـــياء“.  من 
شـــونفايتس  مايكل 

رئيـــس قطـــاع 
الشـــباب باالحتـــاد 
القدم،  لكرة  األملاني 

فـــي تصريحـــات  
صحافيـــة ”بدأنـــا 

العمـــل على هذا قبل 
ألننـــا  العالـــم  كأس 

أدركنـــا وجـــود نقـــاط 
ضعـــف. واآلن ازداد 

االلتزام لتحقيق ما نرغب 
فيه… وبهذه الطريقة يكون 

الفشـــل أيضا فرصة كبيرة“ 
فـــي إشـــارة إلـــى اإلخفـــاق 

باملونديال الروســـي الذي ســـاهم في اإلسراع 
بعملية اإلصالح والتطوير.

وأعرب هورست هروبيش املدير الرياضي 
لالحتـــاد األملانـــي للعبة عن أســـفه ”لبدء هذا 
النقاش دائما بعد تقدمي بطولة ســـيئة“. وأكد 
شـــتيفان كونتز املدير الفني للمنتخب األملاني 
للشـــباب (حتـــت 21 عامـــا) أن األمـــر يتطلب 

تضافرا كبيرا جلميع اجلهود.

وقـــال كونتـــز ”علـــى اجلميـــع أن يكـــون 
مســـتعدا للتغيير… ليس لدينا خمسة أو ستة 
موهوبني في كل مرحلـــة عمرية. هناك موهبة 
أو اثنتان فقط“. وتشـــمل القضايا احلرجة أن 
الشباب ال يستطيعون تطوير إمكاناتهم بشكل 
كامل، وأنه ال يوجد عدد كاف من املتخصصني 
لشـــغل مناصب مختلفة، وال يوجد اســـتقالل 

كاف لهم.
وأضاف شونفايتس ”اإلنكليز والفرنسيون 
تفوقوا علينا في مجاالت مثل السرعة واحلسم 
واحليوية“. وأبرز أن الضغط االجتماعي يدفع 
املواهب في فرنســـا وبلدان أخرى إلى البزوغ 
من اللعـــب في الشـــوارع إلى القمـــة، فيما ال 

ينطبق هذا على أملانيا.
وانتقـــد البعـــض مثل الالعـــب األملاني 
الدولـــي الســـابق محمـــد شـــول، االحتاد 
األملاني لكرة القـــدم وجيل ”املدربني الذين 
لتعليم  يعتمدون على الكمبيوتر احملمول“ 
الناشـــئني خطط اللعـــب بدال مـــن تعليمهم 
كيفيـــة التعامـــل مـــع املواقـــف الفردية في 

مواجهة الالعب املنافس.
وقال لوف ”االفتقاد إلى وجود 
العبني من أنـــواع مختلفة يكون 
أمرا ســـيئا للمدربـــني… نحتاج 
إلى مهاجمـــني ميكنهم التعامل 
الفردية (مع  املواجهـــات  مـــع 
املنافس)،  الفريـــق  مدافعـــي 
وأجنحـــة والعبي قلب دفاع 
حقيقيني“.  ومتخصصـــني 
ورغم هذا، حذر شونفايتس 
مـــن انتظـــار وفـــرة فـــي 
املواهـــب أو انتظار عودة 
حدوث  مبجـــرد  النجـــاح 
التغييـــر. وأشـــار إلى أن 
ثمـــار التغييـــر لن تتضح 
في اليـــوم التالـــي وإمنا 
ســـتظهر في غضون فترة 
وســـبع  أربع  بني  تتراوح 

سنوات.

} زغــرب - تتطلـــع كرواتيا إلى االســـتفاقة 
أخيرا من نشوة الوصول إلى نهائي مونديال 
روســـيا 2018 وحتقيق فوزها األول في دوري 
األمم األوروبيـــة، لكن املهمة لن تكون ســـهلة 
علـــى اإلطـــالق اخلميـــس عندما تســـتضيف 

إسبانيا على ملعب ”ماكسيمير“. 
وتقبع كرواتيا فـــي ذيل املجموعة الرابعة 
للمســـتوى األول بنقطة واحـــدة من مباراتني، 
بعـــد الهزمية املذلة التي تلقتها من إســـبانيا 
بسداســـية نظيفة في إلتشي، ثم تعادلها على 

أرضها دون أهداف مع إنكلترا.
واختار املـــدرب زالتكو داليتـــش 25 العبا 
ملبـــاراة اخلميـــس التـــي ســـتكون األخيـــرة 
إلســـبانيا فـــي املجموعـــة وبالتالـــي في حال 
فوزها بها ســـتضمن بطاقة التأهل إلى الدور 
نصف النهائي كونهـــا تتصدر بفارق نقطتني 
عن إنكلترا التي ســـتخوض مباراتها األخيرة 

األحد ضد كرواتيا في ”وميبلي“.

تجنب الهبوط

وأكد داليتش في وقت ســـابق من الشـــهر 
احلالـــي ”أننا مركـــزون على املبـــاراة ضد ’ال 
فوريـــا (روخا)‘، نحتاج إلـــى هذا الفوز“ الذي 
ســـينعش آمـــال الكـــروات بتجنـــب الهبـــوط 
إلى املســـتوى الثانـــي وما يترتـــب على ذلك 
مـــن صعوبـــات فـــي قرعتـــي كأس أوروبـــا 
2020 ومونديـــال قطـــر 2022. وتابع لصحيفة 
”يوتارنيـــي ليســـت“ احمللية ”أعلـــم أن الكثير 
مـــن الناس ال يؤمنون بقدرة فريقنا على الفوز 
باملباراتني (ضد إســـبانيا وإنكلترا)، لكني أرد 
عليهم… ســـنقوم مبـــا قمنا به فـــي (مونديال) 
روســـيا، خطوة خطوة. أوال إسبانيا“. وفاجأ 
بلـــد الــــ4.2 مليون نســـمة العالم فـــي يوليو 
املاضي بوصوله إلى نهائي كأس العالم للمرة 

األولى في تاريخه بقيـــادة صانع ألعاب ريال 
مدريد اإلســـباني لوكا مودريتش. على الرغم 
من خســـارة النهائي أمام فرنسا 2-4، استقبل 
رجال داليتـــش في بالدهم اســـتقبال األبطال 
لكن الوضع انقلب رأسا على عقب في غضون 
أســـابيع معدودة بعـــد اخلســـارة املذلة أمام 
إســـبانيا في املباراة األولـــى في هذه البطولة 
القاريـــة اجلديـــدة. وحتســـن الوضـــع بعض 
الشيء بالتعادل في املباراة الثانية مع إنكلترا 
فـــي إعـــادة لنصف نهائـــي مونديال روســـيا 
حني انتصـــرت كرواتيا 2-1 بعد التمديد، لكن 
املبـــاراة أقيمت أمام مدرجات خالية في رييكا 
بسبب ما قام به اجلمهور احمللي خالل مباراة 
ضـــد إيطاليا في تصفيـــات كأس أوروبا 2016 
حيث رســـم الصليب املعقـــوف الذي يرمز إلى 
النازية على أرضية امللعب، ما أدى إلى معاقبة 
املنتخب بخوض مباراتني قاريتني على أرضه 

خلف أبواب موصدة.
وبســـبب هذه العقوبـــة، ســـتكون مباراة 
اخلميـــس األولـــى ملودريتـــش ورفاقـــه أمام 
اجلمهور الكرواتي منـــذ وصولهم إلى نهائي 
املونديال، وبالتالي سيقدمون كل ما لديهم من 
أجل التأكيد على أن ما حصل الصيف املاضي 
في روسيا لم يكن مجرد صدفة. وبعد عام رائع 
أحـــرز خالله لقب دوري أبطـــال أوروبا للمرة 
الثالثـــة تواليا مع فريقه ريـــال مدريد وتوجه 
ألفضل  بإحراز جائزة االحتـــاد الدولي ”فيفا“ 
العب فـــي العالـــم، إضافة الى جائـــزة أفضل 
العب في مونديال روسيا، عانى مودريتش من 

اإلرهاق.
لكـــن قائـــد املنتخـــب اقتـــرب كثيـــرا من 
الوصـــول مجـــددا إلى قمـــة لياقتـــه البدنية 
بحســـب ما أكد داليتش، موضحـــا ”بعد عام 
من املباريات املمتازة، ال ميكنه أن يكون دائما 
في قمـــة لياقته البدنيـــة. لكنه لم يســـاورني 

يوما الشـــك بشـــأن لوكا… إنه القائد وسيكون 
في أعلى مســـتوياته“. وأشـــار داليتش الذي 
لطاملـــا ردد أن الهدف املقبل لفريقه هو التأهل 
إلـــى نهائيات كأس أوروبا 2020، إلى أن فريقه 
متحفـــز لتحقيق ثـــأره من اإلســـبان، مضيفا 
”املباراة ومقاربتنا ولياقتنا، ســـتكون مختلفة 
متاما (عن مبـــاراة الذهاب)“. وتابع ”نحن في 
وضـــع بدني أفضل بكثير مما كنا عليه آنذاك. 
كانـــت هزميـــة قاســـية ونحتاج إلـــى التطلع 

للثأر… باحلصول على النقاط الثالث“.

وضع مغاير

أنعش داليتش فريقه بثالثة وجوه جديدة 
بعد ضمه املهاجمني يوسيب بريكالو ونيكوال 
فالشـــيتش واملدافع دويي تشاليتا-سار. ومن 
املتوقع أن يسجل بريكالو الذي يدافع عن ألوان 
فولفسبورغ األملاني، بدايته الدولية اخلميس 
ضـــد إســـبانيا. وســـيتواجد فـــي املدرجـــات 
مـــن أجـــل تشـــجيع الثالثـــي املعتـــزل ماريو 
واحلارس  تشـــورلوكا  وفيدران  ماندزوكيتش 
دانيال سوباشـــيتش الذين سيحظون بفرصة 
توديـــع اجلمهور احمللي. وتطرق داليتش إلى 
حضـــور هذا الثالثـــي، قائال ”إنهـــم جزء من 
عائلتنـــا، ال يجب أن ننســـى اللحظـــات التي 
عشـــناها في روسيا… نريد الوحدة، كما كانت 

احلال هذا الصيف“.
وخالفـــا لكرواتيا التي عجـــزت حتى اآلن 
عن تكرار املستوى الذي ظهرت به في روسيا، 
تأمـــل بلجيكا التـــي حلت ثالثة فـــي مونديال 
الصيف املاضـــي، أن تواصل عروضها القوية 
واالقتراب من حســـم بطاقة املجموعة الثانية 
إلى الـــدور نصـــف النهائي، وذلـــك من خالل 

الفوز على ضيفتها إيسلندا في بروكسل.
منتصرين من  وخرج ”الشـــياطني احلمر“ 
مباراتيهم األوليني في هذه املجموعة، بالفوز 
على إيســـلندا في أرضها 3-0، ثم تفوقوا على 
سويســـرا 2-1 فـــي بروكســـل بفضـــل ثنائية 
لروميلو لوكاكو، ما جعلهم في الصدارة بست 
نقاط وبفارق املواجهة املباشـــرة مع األخيرة، 

لكن ”ناتي“ لعب ثالث مباريات. 

} لنــدن - أوضـــح نـــادي فولهـــام املتعثـــر 
فـــي الـــدوري اإلنكليـــزي املمتاز لكـــرة القدم 
األربعاء أنه عني اإليطالـــي كالوديو رانييري 
مدربـــا جديـــدا للفريق ليحل محل سالفيشـــا 
يوكانوفيتـــش. وقاد الصربـــي يوكانوفيتش 
فولهام للترقـــي إلى الدوري املمتاز عبر جولة 

فاصلـــة املوســـم املاضي لكـــن النادي 
اللندنـــي بدأ املوســـم بصورة ســـيئة 

ويتذيـــل الترتيب بفـــوز وحيد في 
12 مباراة.

وقـــال شـــاهد خـــان رئيس 
فولهـــام إنه اتخذ القـــرار على 
بضرورة  شـــعر  لكنـــه  مضض 
إجـــراء تغييـــر. وأضـــاف فـــي 

بيان ”لم أكن أتوقع إعالن شـــيء 
يخص سالفيشـــا وكنت أمتنى أال 

حتتم الظروف ذلك. لكن مشوارنا هذا 
املوســـم أدى إلى اتخاذي ما أعرف أنه القرار 
الصحيح في الوقت املناسب لالعبني والنادي 

واجلماهير“.
وفاز رانييري كثير الترحال بلقب الدوري 
اإلنكليزي املمتاز مع ليستر سيتي املغمور في 

2016 وكان ذلك آخر مهامه التدريبية مع نانت 
الفرنســـي. وعمل املدرب اإليطالـــي البالغ من 
العمر 67 عاما مع بلنسية وأتليتيكو مدريد في 
إســـبانيا ويوفنتوس وروما وإنترناسيونالي 
في إيطاليا كما أمضى أربع سنوات في قيادة 

تشيلسي جار فولهام في غرب لندن.
وقـــال خـــان ”إجـــراء تغييـــر دون 
احلصول على األجوبة املناســـبة أو 
وجـــود خطة ملدرب بديـــل لم يكن 
خيارا مطروحا، لذلك فإن وجود 
من  كالوديـــو  بحجـــم  مـــدرب 
أجل قبول التحدي كان شـــيئا 
مريحـــا، لكن األهـــم أنه كان ال 
غنى عنـــه. ال توجـــد مخاطرة 
مع كالوديـــو وهذا بالتحديد ما 
نحتـــاج إليه في فولهـــام في هذه 

اللحظة“. 
وتابـــع ”عمله األخير مع ليســـتر ســـيتي 
يعتبر أسطوريا، ثم بالنظر إلى خبرة كالوديو 
مع تشيلســـي وأندية كبيرة أخرى في أوروبا 
ســـنرى أننا نرحب برجل غير عـــادي في كرة 

القدم في نادي فولهام“.

جدل حول مستقبل الكرة األلمانية

ريال مدريد يبرم أولى صفقاته

فولهام يعيد رانييري للدوري اإلنكليزي

كرواتيا تسعى لتجنب صفعة أخرى

يستضيف املنتخب الكرواتي نظيره اإلسباني اخلميس بينما يحل ضيفا على نظيره اإلنكليزي 
األحد، ضمن منافســــــات بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القــــــدم. وحتتل كرواتيا املركز الثالث 
ــــــر في املجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر املنتخب اإلســــــباني برصيد  األخي

ست نقاط ويليه منتخب إنكلترا برصيد أربع نقاط.

عبور صعب

[ إسبانيا على بعد خطوة من األدوار النهائية
[ بلجيكا تأمل أن تواصل عروضها القوية في دوري األمم
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} هافانــا - يتوجه إرنســـتو رودريغيز يوميا 
عنـــد غروب الشـــمس إلـــى ممشـــى ماليكون 
الساحلي في العاصمة الكوبية، هافانا، حيث 
يحتشـــد ســـكان محليون وســـائحون إلقامة 
حفالت على ســـاحل احمليط، حامـــال في أحد 
جيوبه أربعة أوقية ذكرية، وليس السبب وراء 
ذلك رغبة في ممارسة اجلنس، بل ألنه صياد.

ويســـتخدم رودريغيـــز الواقـــي الذكـــري 
كعوامة تطفو على ســـطح املـــاء، وهي حتمل 
خيط الصنارة، ويبقى جالســـا فـــوق اجلدار 
احلجري فـــي ماليكون، ويأخذ نفســـا عميقا، 
ثـــم يضع واقيا ذكريا أمام شـــفتيه وينفخ فيه 
بقـــوة. ويكـــرر الرجل ذلك مع بقيـــة الواقيات 
التي يحملها، ثم يربطها معا، ويتأكد من بقاء 

واحد منها في وضع عمودي ليعمل كشراع.
ويلقي رودريغيـــز بخيط صنارته في مياه 
البحـــر، ثم يقذف الُطعم جلذب األســـماك التي 
تســـبح في مياه الواجهة البحرية الشـــهيرة 
خيط  في هافانـــا. وحتمل ”العّوامـــة املؤقتة“ 
الصنارة، على مســـافة من موقع إلقاء اخليط، 
وحتافظ على بقاء الُطعم على سطح املاء، فهي 
حتمي اخليط حتى ال تســـحبه أسماك التونة 

أو ”أسماك النهاش األحمر“.
وقال رودريغيز ”ال تقترب األسماك الكبيرة 
من الســـور البحري، ولكن األسماك الصغيرة 
فقط هي التي تقوم بذلك، لذلك عليك أن تذهب 

وتبحث عنها“.
وميارس رودريغيز الصيد كهواية، ولكنه 
يبيع األســـماك التي يصطادها ملطاعم خاصة، 
رغم أن ذلك ليس مســـموحا به بشـــكل رسمي، 

ولكن املطاعم املعروفة باسم ”باالداريس“ تدفع 
دوالرا واحدا مقابل كل كيلوغرام من األسماك 
من أنواع السمك النهاش، التي يحظى حلمها 

بشعبية خاصة لدى الزبائن.
وأضاف ألبرتو ساالزار وهو صياد أيضا 
”اعتاد الناس على صيد األســـماك باســـتخدام 
صناديق من الورق املقـــوى، ولكن الصناديق 
كانـــت تســـقط ســـريعا فـــي املـــاء، أمـــا مادة 
الالتيكس التـــي تتم صناعـــة الواقي الذكري 

منها، فهي أقوى“.
وميكن للواقيات الذكرية أن تقوم بســـحب 
خيوط الصيـــد ألكثر من 300 متـــر داخل مياه 
البحر، وهي مســـافة ال ميكـــن الوصول إليها 
إال بالقوارب. ويشـــار إلى أنه بعد وفاة الكثير 
مـــن الكوبيـــني أثناء محاولتهـــم الوصول إلى 
الواليـــات املتحدة علـــى منت قـــوارب ضعيفة 
وهشـــة خالل التســـعينات، مت حظر استخدام 
القـــوارب املطاطية في ماليكون، لذلك يخشـــى 
الصيادون اخلروج على قـــوارب الصيد حتى 
ال يضطروا إلى دفع غرامـــات. ويفضلون بدال 
من ذلك، الصيد باســـتخدام الواقيات الذكرية، 
فهي تســـمح لهم بصيد أســـماك قد يصل وزن 

الواحدة منها إلى 15 كيلوغراما.
وتســـتورد كوبا حوالـــي 120 مليون واق 
ذكري ســـنويا. وقـــد دفع النقـــص املتكرر في 
الســـلع األساســـية كثيـــرا مـــن الكوبيني إلى 
ابتكار عدة اســـتخدامات تتسم باإلبداع لهذه 
الواقيات، ليس فقط في مجال صيد األســـماك، 
ولكـــن أيضا في أغراض أخـــرى، مثل إصالح 

اإلطارات املثقوبة، وحتى في صناعة النبيذ.

وكان أوريســـتيس استيفيز، وهو مسؤول 
ســـابق بوزارة الداخلية، حصل على ترخيص 
لصناعة النبيذ، ولـــم يتمكن مصنعه اخلاص 
من العمل دون واقيات ذكرية، حيث يستخدمها 

استيفيز لقياس فترة تخمر النبيذ.

ويتـــم وضع الواقـــي الذكري علـــى فوهة 
زجاجـــة التخمير، ويتخمر حوالـــي 12 باملئة 
من النبيذ خـــالل 45 يوما، ويتـــم جعل ثقبني 
صغيريـــن فـــي الواقي حتـــى ال ينفجر، حيث 

تتسبب عملية التخمير في إطالق الغازات.

وأوضـــح اســـتيفيز أنـــه ”أثنـــاء عمليـــة 
التخمر، يتحـــرك الواقي ويبدأ فـــي االرتفاع، 
حتى يأخـــذ وضعا عموديا“. وعندما يســـقط 
الواقـــي الذكـــري، يكـــون النبيذ جاهـــزا ليتم 

إخراجه وتصفيته.

أوجد الكوبيون للواقي الذكري العديد من االســــــتخدامات األخرى البعيدة كل البعد عن 
وظيفته األساسية، حيث اتخذ منه الصيادون بديال للقوارب املطاطية ألنه يسحب خيوط 
ــــــد داخل مياه البحر ملســــــافات طويلة، كما اتخذ منه صناع النبيذ مقياســــــا لفترة  الصي

تخّمر النبيذ.

صالح لكل زمان ومكان

عدسات الكاميرا تلتقط، أمس، سحر جمال ألوان فراشة تستريح على سور شاطئ الكورنيش في بيروت بلبنان

} ال ميكن أن تصــــدق ما يقال دون أن تتيقن 
مــــن أن القائل ميلــــك احلجــــج الدامغة التي 
تفرض عليك التصديق، فإن حبل الكذب مهما 

طال، ويسلكه الكثيرون، فهو قصير.
شــــعوب تدعي أنها تســــبق غيرها وهي 
تعيــــش عصر البحث عن مالذات العيش دون 
ملذاتهــــا، ومــــازال مواطنوهــــا يبحثون عن 
األمان والســــكن الالئــــق واملواصالت الكفؤة 
والرخيصة، وجل اهتمــــام الناس بات تأمني 
لقمة العيش، فمن أين يأتي السبق يا ترى؟

ال أريــــد أن أكدر خواطركــــم بإحصائيات 
التراجع في عاملنا العربي عموما، فهي معلنة 
في املنظمــــات الدولية، بل تراهــــا في الواقع 
املريــــر الذي نعيشــــه، وبعــــض املناطق التي 
تخلت عن مراكزها االعتيادية في مســــتويات 
العيش، وتدنت وانحسرت إلى دون املعقول.

لكني أجــــد لزاما علــــّي أن أقارن حصيلة 
التغيــــرات التي حدثت في هذا العالم العربي 
الذي يعزو مفكــــروه تراجعه إلى قوى كونية 
فرضــــت عليــــه أن يبقى يــــراوح فــــي محله، 
واآلخرون ينطلقون إلى املســــتقبل مبتوالية 
هندسية، إلى أجيال متقدمة في التكنولوجيا 
وعالم الســــيليكون ونحن مازلنا في العصور 

البدائية ِمن التكنولوجيا والتطور.
بتنــــا ننتظــــر املنتــــج الدولي لنفــــرح به 
بعــــد أن نصدر مادته األوليــــة، لنحصل على 
اإليرادات، مبعادلة برميل نفط بسعر خمسني 
دوالرا بيعــــا، وبرميــــل عطر شــــانيل مبليون 
دوالر شراء! دون أن نعي بأننا مازلنا غارقني 
في اخلرافة واألوهــــام والعيش في حالة من 
النكوص األبدي في اســــتعارة التاريخ، وكأن 
منجزاتنــــا كلها فيــــه، فالعودة إليــــه ُيرضي 
غرورنــــا، وهو تاريــــخ، بالرغم من شــــذراته، 
دموي، وصــــراع أبدي حول الســــلطة واملال 
وفرض النفوذ والظواهــــر التي مترغ أنوفنا 
باخلزي والعار، حتى سقطت حضارات حتت 
ســــلطة جيل من الزعامات التافهــــة العبثية، 
وشّنع بنا خصومنا في استباحة املدن ونهب 
الثروات وهتــــك األعــــراض، ومرغت األنوف 

بالوحل.
ال نحتاج إلى إحصاءات تدّعم قولنا فهي 
كثيرة جدا بالرغــــم من إمكانات األمة الهائلة 
واملتنوعــــة، ولنأخذ عامال مهمــــا واحدا فقط 
لنلمس حجــــم ونوع الفكر الــــذي يتحكم بنا 
حاليا، وهو التعليم الذي كان حكوميا صرفا 
وصــــار خاصا، وكيف متنح الشــــهادات فيه، 
ومســــتواه العلمي ومعاييــــره، وأقل ما يقال 
عنه صار ترفا ووجاهة ليس إّال، فبتنا نحكي 
عن رصانته أيام القــــراءة اخللدونية، وحمل 
املعلــــم للعصا، ومشــــاركة العائلــــة اإلدارات 
املدرســــية في الدعــــم ال االقتتــــال معها حني 
يرســــب الطالب، فبتنا نسمع حكايات مشينة 
تكشــــف ســــوء العالقة بني املعلمني وأولياء 
األمــــور تصــــل إلــــى حّد إطــــالق النــــار على 
املدارس. وزعماؤنا الدميقراطيون التعدديون 
يخشــــون محاسبة اجلناة، وصارت املؤسسة 
التعليمية مهددة، ومتشــــي األمور ليوم أخذ 
الرواتب وكفى، ومــــازال البعض يتحدث عن 

املؤامرة الكونية!

صباح العرب

المفاخرة الكاذبة

صباح ناهي

كوبيون يخّمرون النبيذ ويصطادون األسماك بالواقي الذكري

}  ســويمة (األردن) - حتـــوم طائـــرات زاهية 
األلوان في أفق البحر امليت منذ الشهر املاضي.
وتعـــد الطائرات الصفـــراء، وهي نوع يقع 
بني الطائـــرة الهليكوبتر والطائرة الشـــراعية 
وتعرف باســـم ”اجلايركوبتـــر“، أحدث إضافة 
إلـــى مجموعة نادي الرياضـــات اجلوية امللكي 

في األردن.
واألردنيني  للســـياح  اجلايركوبتر  وتتيـــح 
فرصة لالســـتمتاع برؤية البحر امليت من أعلى 
والتقاط املشـــاهد بعـــني الطائـــر وكذلك موقع 

املعمودية (املغطس) في غور األردن.
قال رجا غرغـــور، رئيس املجلـــس اإلداري 
للنـــادي، ”توجـــد بالنـــادي الرياضـــي العديد 
مـــن الطائرات املختلفـــة من بينهـــا 3 من نوع 
اجلايركوبتـــر“، مضيفـــا ”تقـــدم اجلايركوبتر 
جوالت من فوق البحر امليـــت، وقريبا من فوق 
العقبـــة أيضـــا، وهي مـــن أروع الرحالت التي 

ميكن أن يستمتع بها املرء“.
وأفاد فهـــد العبدالالت، زبـــون أردني، ”لقد 
كان الفيســـبوك واإلنستغرام السبب في تعرفي 
علـــى هذا النوع من اجلوالت، وأحّببت التجربة 
كثيـــرا ألننـــا دائما نشـــاهد البحـــر امليتا، لكن 
الرائع أنه أتيحت لنا فرصة مشاهدته من فوق“.

وقـــال الكابـــنت ســـعد بدرالديـــن مدير عام 
النادي ”نحن كمؤسســـة غير ربحية نهدف فقط 

إلى التشجيع على السياحة“.

{الجايركوبتر} أحدث 
صيحة سياحية في األردن

} باريــس - ســـرق رجـــل عنزة تســـتخدم في 
صيانة حديقـــة تويلري قرب متحف اللوفر في 
باريس قبل أن يلوذ بالفرار مصطحبا احليوان 
معـــه في قطـــارات األنفاق، وفق مـــا أفادت به 

مصادر متطابقة.
حـــاول الرجـــل املذكـــور صبـــاح الثالثاء 
املاضي سرقة رأسي ماعز كانا يرعيان العشب 
قرب اللوفر، بحســـب ما ذكر عن شخص مكلف 
بحراســـة احلديقة. وقد أخفق عناصر أمن في 
منعه، حيـــث متكن الرجل من الفـــرار مع أحد 

رأسي املاعز.
واســـتقل الرجل مع احليـــوان اخلط رقم 1 
في شـــبكة قطارات أنفاق باريـــس والذي مير 

بعدد من أشهر املواقع السياحية في العاصمة 
الفرنسية.

وأكدت هيئـــة إدارة قطاع النقل في باريس 
أن عناصـــر منها رصدوا الثالثاء شـــخصا مع 
عنـــزة فـــي محطة تويلـــري. وأشـــارت إلى أن 
الرجـــل اعتمد ســـلوكا ”خطـــرا وعدائيا وكان 
يرفض اخلروج من مقصورة القطار“ ما دفعها 

إلى وقف احلركة بني محطتي ”شاتليه“ 
و“كونكورد“ للسماح بتدخل الشرطة.

وأوضحت الهيئـــة أن موظفني في 
حديقـــة تويلري تســـلموا العنزة كما 
أوقـــف الرجـــل املعني، فيمـــا عادت 

احلركة إلى طبيعتها بعد دقائق.

فرنسي يسرق معزة ويصطحبها في المترو

39 ألف دوالر مقابل رسالة ألينشتاين

أطلقت الفنانة السعودية وعد أغنيتها الجديدة {المشكلة}، وذلك ضمن 
خطتها الفنية التي تقوم على طرح أغنيات {سنجل} كل عدة أشهر. وقامت 

بطرحها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي.

F

تمكن مصنعه اخلاص
كرية، حيث يستخدمها

خمر النبيذ.

يوما، ويتـــم جعل ثقبني 45 من النبيذ خـــالل
صغيريـــن فـــي الواقي حتـــى ال ينفجر، حيث

تتسبب عملية التخمير في إطالق الغازات.

حتى يأخـــذ وضعا عموديا“. وعند
الواقـــي الذكـــري، يكـــون النبيذ ج

إخراجه وتصفيته.

السياحية في العاصمة 

ة قطاع النقل في باريس 
وا الثالثاء شـــخصا مع 
لـــري. وأشـــارت إلى أن 
”خطـــرا وعدائيا وكان 
ما دفعها  صورة القطار“

محطتي ”شاتليه“ 
تدخل الشرطة.
أن موظفني في
موا العنزة كما
، فيمـــا عادت 

عد دقائق.

كلة}، وذلك ضمن 
عدة أشهر. وقامت 

عي.

رفع اسم طه حسين من 
الفتة محطة صرف صحي

}  القــدس - بيعـــت رســـالة لعالـــم الفيزيـــاء 
األملاني ألبرت أينشـــتاين كان قد أرســـلها إلى 
شـــقيقته مايا، وأشـــار فيها إلى تزايد معاداة 
الســـامية في أملانيا في أوائل عام 1922، مقابل 

39360 دوالرا في مزاد بالقدس.
وفي الرســـالة، التـــي كتبت بعـــد أن غادر 
عالم الفيزياء برلني إثر اغتيال وزير اخلارجية 
اليهودي األملاني فالتر راثيناو، أكد أينشـــتاين 

مخاوفه من تزايد معاداة السامية في البالد.

وقال في الرســـالة التـــي جاءت في صفحة 
ونصـــف الصفحـــة ”أنا بخير، علـــى الرغم من 
جميع معاداة السامية بني زمالئي األملان.. هنا 
تتشكل أوقات مأســـاوية اقتصاديا وسياسيا، 
لذا يسعدني أن أمتكن من االبتعاد عن كل شيء 
ملدة نصـــف عام“. وأضاف باللغـــة األملانية “ال 

تقلقوا علي، أنا ال أقلق“.
وبدأ املـــزاد بعرض 12 ألف دوالر. ويشـــار 

إلى أن املشتري غير معروف.

} القاهــرة - رفعت سلطات محلية مبصر، 
اســـم األديب الراحل، طه حسني، من الفتة 
محطـــة صرف صحـــي بالعاصمة القاهرة، 

إثر انتقادات واسعة.
وطـــه حســـني أديـــب وناقـــد مصـــري 
(كفيف)، ُلّقب بعميد األدب العربي، ويعتبر 
مـــن أبـــرز الشـــخصيات فـــي احلركة 

العربية األدبية احلديثة.
وطلـــب ممدوح رســـالن، رئيس 
الشـــركة القابضـــة مليـــاه الشـــرب 
والصـــرف الصحي (حكومية) رفعا 
فوريا الســـم عميـــد األدب العربي، من 
على محطـــة الصرف الصحي مبنطقة 
وســـط القاهرة، وفق ما نقلته وسائل 

إعالم محلية.
وأشـــار رسالن إلى أن ”القرار جاء 
احترامـــا لوجهـــات النظـــر حتى وإن 
كانت التســـمية بســـبب املنطقة التي 

يطلق عليها اسم األديب“.
وكانـــت وســـائل إعـــالم ومنصـــات 
تواصل اجتماعي انتقدت خالل الساعات 
املاضية مبصر، وضع اسم طه حسني على 

محطة صرف صحي.
وقـــال اإلعالمي املصري البـــارز، وائل 
اإلبراشـــي، في برنامجه املتلفـــز، الثالثاء 
األدب  عميـــد  اســـم  إطـــالق  إن  املاضـــي، 
العربـــي طه حســـني على إحـــدى محطات 
الصرف الصحي ”إهانة وتقليل من شأنه“، 
مضيفا ”ال ميكن لـــي أن أصدق أن إنكلترا 
تقوم بتســـمية إحـــدى محطـــات الصرف 

بشكسبير“، واصفا األمر بأنه غير الئق.
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