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} القاهرة – عكس تفجيران متالحقان استهدفا 
كنيستين في شمال القاهرة وأوقعا أكثر من 40 
قتيال والعشـــرات من الجرحى اســـتمرار عجز 
أمنـــي مصري عـــن اختراق جماعات متشـــددة 
تقاتل الجيش والشـــرطة المصريين خصوصا 
في شبه جزيرة ســـيناء، منذ ما يقرب من أربع 

سنوات.
ويمتد الفشـــل االســـتخباراتي إلى وحدات 
تحليـــل المعلومـــات التي لم تتمكـــن من توقع 
حدوث هجمات على أهداف رخوة ككنيسة مار 
جرجس فـــي طنطا عاصمة محافظـــة الغربية، 
حيـــث قتـــل حوالـــي 30 شـــخصا، والكنيســـة 
البطرسية في اإلسكندرية التي شهدت مقتل 11 

شخصا آخرين.
وأقيـــل مدير أمـــن محافظـــة الغربية، وهو 

أعلى مسؤول أمني في المحافظة.
واســـتهدف انتحاريـــان تابعـــان لتنظيـــم 
”والية ســـيناء“ (داعش)، الذي أعلن مسؤوليته 
عن الحادثين، الكنيستين خالل احتفال األقباط 

بعيد ”أحد السعف“.
ووقـــع التفجيران قبل نحو أســـبوعين من 
زيارة مـــن المقـــرر أن يقوم بها لمصـــر البابا 

فرانسيس بابا الفاتيكان.
وقالت مصادر كنسية في القاهرة لـ“العرب“ 
إن تأجيـــل الزيارة أو إلغاءهـــا يعني ”انتصار 
اإلرهاب على التســـامح ويجعل مؤيديه عرضة 

للمزيد من االبتزاز“.
متوســـط  أمنـــي  بمســـؤول  والتضحيـــة 
المســـتوى فـــي وزارة الداخلية بعـــد اجتماع 
مجلـــس الدفاع الوطنـــي الذي دعـــا إليه على 
الفـــور الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، هـــو 
انعكاس الســـتمرار عقلية أمنية في تولي ملف 
مواجهة اإلرهاب، دون اتخاذ خطوات واضحة 

لمحاصرة المتشددين فكريا.
ويجد الســـلفيون في مصر مالذا سياســـيا 
آمنا، إذ تخشـــى حكومة السيســـي من الدخول 
في مواجهـــات مع اإلســـالميين كافة، في وقت 
تعاني فيه األجهزة األمنية الرئيسية من ضعف 
في الكفاءة وتتمسك بأساليب أمنية تقليدية في 

مواجهة جماعات تكفيرية غير تقليدية.
وقـــال رجل األعمـــال والمليارديـــر القبطي 
نجيـــب ســـاويرس ”مـــا حـــدث لن يكـــون آخر 
تحـــارب  الدولـــة  ألن  اإلرهابيـــة،  العلميـــات 
اإلرهابييـــن وال تحـــارب الفكر الســـلفي، وهو 

أساس المشكلة“.
المتشـــدد  الداعيـــة  ســـاويرس  ووصـــف 
والمرجع الفقهي لإلخوان المســـلمين يوســـف 
فـــي تعليقه  اإلرهـــاب“  القرضـــاوي بـ“شـــيخ 
على تصريحات القرضـــاوي التي قال فيها إن 
”التفجيـــرات فـــي مصر لم تحـــدث إال في عهود 

االستبداد“.

ويملـــك داعـــش عقليـــة تنتهـــج التكرار، 
إذ نجـــح تفجيـــر مماثل اســـتهدف الكنيســـة 
األقبـــاط  بكاتدرائيـــة  الملحقـــة  البطرســـية 
األرثوذكـــس بالقاهـــرة في ديســـمبر الماضي 
وأوقع 25 قتيال، في تحقيق هدفه ”إظهار عجز 
في بلد  النظام السياســـي عن حماية األقباط“ 

90 بالمئة من سكانه من المسلمين السنة.
كما نفـــذ التنظيم عمليات قتل اســـتهدفت 
عائالت قبطية في شـــمال ســـيناء فـــي فبراير 
الماضـــي، فـــرت علـــى إثرهـــا العشـــرات من 

العائالت القبطية إلى محافظات مجاورة.
وتمكـــن التنظيم من التســـلل إلـــى المدن 
المزدحمة في عمق منطقتي وادي النيل والدلتا 

المصريتين. وضاعف اندســـاس عناصره بين 
المدنيين مـــن صعوبة رصدهم وتتبع خطاهم 
وإحباط سلسلة من العمليات التي باتت تركز 

مؤخرا على األقباط خصوصا.
وقـــال خبـــراء سياســـيون فـــي القاهـــرة 
إن ”اســـتهداف األقبـــاط يرمي إلى  لـ“العرب“ 
إحـــراج السيســـي داخليـــا وتفكيـــك تحالفه 
معهم عقب ســـقوط نظـــام حكم اإلخـــوان في 
مصـــر، الفتيـــن إلى وجـــود تصميـــم على هز 
العالقـــة الوثيقة التي تربط نظامه بالكنيســـة 

القبطية“.

صالح البيضاني

} صنعاء – أقدم الحوثيون على فرض رســـوم 
جمركية إضافية على المواد الغذائية القادمة 
عبر ميناءي عدن والحديـــدة والموانئ البرية 
األخـــرى على حدود ســـلطنة عمـــان والمملكة 

العربية السعودية.
ونفذت الغـــرف التجارية في صنعاء التي 
تعد بمثابـــة نقابـــة لتجار العاصمـــة وقفات 
احتجاجية إثر مقتل عدد من التجار على أيدي 
مســـلحين حوثيين في شـــوارع العاصمة بعد 
رفضهم االبتزاز ودفع اإلتاوات على بضاعتهم 
التي عدوهـــا مخالفة للقانون الذي ينص على 
تحصيل الرســـوم الجمركية في منافذ الدولة 

وليس في الشوارع العامة.
وانعكســـت هذه اإلجراءات الحوثية بشكل 
مباشـــر على حياة اليمنييـــن الذين عانوا من 
ارتفـــاع هائل في أســـعار المواد األساســـية، 
إضافة إلى انتقال معظـــم رؤوس األموال إلى 
خـــارج اليمن هربا من االبتزاز الذي تمارســـه 
الميليشـــيات وتوقف عمليات استيراد المواد 
الغذائيـــة األمر الـــذي ينذر بكارثة إنســـانية 

مرتقبة.
وقال نجيب الســـعدي رئيس منظمة وثاق 
للتوجـــه المدني ”إن اإلتاوات المالية ليســـت 
باألمر الجديد على الحوثيين فهي تفرض منذ 
2011 في صعدة وفـــي صنعاء وبقية المناطق 
بعد الســـيطرة عليها منذ 2014، وتفرض تارة 
باســـم المولد النبوي ومرة باسم يوم الشهيد 

وأخرى باسم يوم القدس العالمي“.
ولفت الســـعدي في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن الحوثييـــن بدأوا مؤخـــرا بفرض ضرائب 
ومعاليم جمركية على البضائع التي تصل من 
عدن ومن بقيـــة المحافظات إلى صنعاء وهي 
”إتاوات غير قانونيـــة ألن الجمارك تفرض في 
المنافذ الرئيســـة وليس في مداخل المدن كما 
يفعـــل الحوثيـــون اآلن، كذلك تكـــون الجمارك 
قـــد أخذت من التجـــار في الموانـــئ والمنافذ 

البرية“.
وأضـــاف ”فرض إتـــاوات علـــى البضائع 
بهذا الشكل يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع 
وزيادة معاناة المواطـــن اليمني الذي يعاني 
أصال من تأخر اســـتالم مرتباته لستة أشهر، 
كما أن هذه المبالـــغ التي تفرض على التجار 
ال تدخـــل خزينة الدولة بـــل تذهب إلى جيوب 
أفراد من قيادات جماعة الحوثي أو تســـتخدم 
لتمويل الحرب التي تشنها الجماعة على عدد 

من المناطق“.
ويرى سياســـيون يمنيون أن الميليشيات 
الحوثيـــة تتبـــع سياســـة ممنهجـــة لتجويع 
اليمنييـــن واســـتغالل الوضع اإلنســـاني في 
اليمـــن لتحقيق أهداف سياســـية، األمر الذي 

جعـــل اليمن يقترب بشـــكل غير مســـبوق من 
حافـــة المجاعة في ظل تقاريـــر أممية تتحدث 
عـــن حاجـــة أكثـــر مـــن 21 مليون يمنـــي إلى 

مساعدات عاجلة.
وتتعدد األساليب التي تتبعها الميليشيات 
الحوثية في تجويـــع اليمنيين والتي تدرجت 
في عدة مستويات بداية من تعطيل مؤسسات 
الدولـــة ونهب مواردها وإفراغ البنك المركزي 
اليمنـــي مـــن االحتياطـــات النقديـــة، وصوال 
إلـــى مصادرة أمـــوال المودعيـــن والتأمينات 
االجتماعية، إضافـــة إلى إيقاف صرف رواتب 
أكثر مـــن مليون ونصف المليـــون موظف في 

مؤسسات الدولة المختلفة.
وقامت ميليشيات مسلحة تابعة للحوثيين 
بنهب المساعدات اإلنسانية واإلغاثية المقدمة 
من المنظمـــات الدولية، وبحســـب الكثير من 
التقاريـــر فقد نالـــت محافظة الحديـــدة التي 
ضربت المجاعة أجزاء منها نصيب األسد من 

سياسة نهب القوافل اإلغاثية.
وأغلق الحوثيون في أغسطس 2016 مكتب 
منتـــدى المنظمـــات الدولية غيـــر الحكومية 
في اليمن لعرقلة تدفق المســـاعدات للمناطق 

المحررة.
وتـــم التضييـــق فـــي الوقت نفســـه على 
المنظمات العاملة في اليمن ومنعها من دخول 
المدن المحاصـــرة مثل تعز، وهو ما حدث مع 
وفد منظمة اليونيســـف الـــذي منع من دخول 
المدينـــة في الـ22 من أكتوبر 2016 وتكرر األمر 

مع وفد لمنظمة االوتشا.
واستولى الحوثيون في سبتمبر 2016 على 
قافلة إغاثية تابعة لمنظمـــة آن للتنمية كانت 
في طريقها إلى مديرية المسراخ بتعز، كما تم 
منع وصول 16 ناقلـــة إغاثية لبرنامج األغذية 
العالمي للمحاصرين حينها في مديرية قعطبة 

بالضالع.
واتهـــم عبـدالرقيــــب فتــــح وزيـــر اإلدارة 
المحليـــة فـــي الحكومـــة اليمنيـــة باحتجاز 
مســـلحي الحوثـــي لمـــواد غذائيـــة وإغاثية 
مخصصـــة لمديريات تعز فـــي ميناء الحديدة 

ورفض اإلفراج عنها.
وذكر مدير المرصد اإلعالمي اليمني همدان 
العيلـــي وجـــود عدة أشـــكال وطـــرق مختلفة 
تمارس من خاللها الميليشيات الحوثية عملية 
النهب للمســـاعدات، من بينها قيام الحوثيين 
بإنشـــاء بعض المنظمات المحلية التابعة لها 
والتـــي ترغم المنظمـــات الدوليـــة بطريقة أو 
بأخـــرى على توزيع المســـاعدات من خاللها، 
حيـــث يتم منـــع وعرقلة وصول المســـاعدات 
اإلغاثيـــة للســـكان في بعـــض المناطق وعلى 
رأســـها الحديدة وبالتالـــي تضطر المنظمات 
الدوليـــة إلى إيصـــال المســـاعدات عن طريق 

بعض المنظمات التابعة للحوثيين.

أصبح إبعاد الداعية اإلســـالمي  } باريــس – 
هاني رمضان من فرنســـا بداية لتحول جذري 
في نهج جمعيات إســـالمية تكتظ بها أوروبا، 
وتشـــكل مظلة حامية لمتشـــددين إســـالميين 
يختبئ خلفهم تنظيم اإلخوان المسلمين الذي 
حول مؤسســـات إســـالمية عدة إلى ماكينات 

لتفريخ المتطرفين.
أّن  الفرنســـية  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
رمضان، الذي يحمل الجنســـية السويســـرية 
والمثيـــر للجـــدل و“المعـــروف بتبنيـــه فـــي 
الماضي ســـلوكا وإدالئه بتصريحات تشـــكل 
تهديـــدا خطيـــرا للنظام العام علـــى األراضي 

الفرنسية“ أبعد مساء السبت إلى سويسرا.
وقـــال وزيـــر الداخلية ماتيـــاس فيكل ”إن 
وزارة الداخليـــة والقـــوات العموميـــة مجندة 
تماما، وســـتواصل محاربتهـــا للتطرف دون 
هـــوادة“. وعكس اإلجـــراء األمني الفرنســـي 
تغيـــرا في المـــزاج الرســـمي إزاء الجمعيات 

والمنظمـــات اإلســـالمية، بالتزامن مع صعود 
أســـهم أحزاب يمينية متطرفة تكن عداء كبيرا 
للمهاجريـــن، وتطالب بغلق بـــاب الهجرة إلى 

أوروبا.
وفهمت المنظمات اإلسالمية على ما يبدو 
النهـــج األوروبي األكثر تشـــددا فـــي التعامل 
مـــع اإلســـالميين. وخـــالل األشـــهر الماضية 
ألغيت محاضرات عدة لهاني رمضان في مدن 
فرنســـية مثل روبيه فـــي نهاية يناير ونيم في 
ســـبتمبر. وفي فبراير ألغت مدرسة للمسلمين 

في منطقة ليون محاضرة له أيضا.
وتحاول المظالت اإلسالمية في أوروبا أن 
تبني االعتدال بحسب الظروف السياسية في 
كل بلد على حدة. وفي فرنسا التي من المرجح 
أن يتولى فيها الرئاسة سياسي يساري بعيد 
االنتخابـــات المقـــررة هذا الشـــهر والشـــهر 
المقبل، تجد أذرع اإلخوان المســـلمين نفسها 
فـــي مأزق، إذ من المتوقـــع أن تتخذ الحكومة 

المقبلـــة إجـــراءات قـــد تـــؤدي إلـــى تقويض 
نفوذها المهيمن على الجاليات المسلمة.

هـــذه  أول  رمضـــان  هانـــي  إبعـــاد  وكان 
اإلجراءات، التي جاءت متأخرة، لكنها ترســـل 
رسالة لإلســـالميين عموما بأن وقت التساهل 

طوال العقود الماضية شارف على النهاية.
وهاني رمضان هو شـــقيق طارق رمضان 
الداعيـــة المتطرف، والمدرج على قوائم المنع 

من دخول الواليات المتحدة.
وهانـــي وطـــارق رمضان هما أبنـــاء وفاء 
البنا ابنة حسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان 

المسلمين وسكرتيره الخاص سعيد رمضان. 
واستقر رمضان األب مع عائلته بسويسرا عام 

.1958
ويدير هاني رمضان المركز اإلســـالمي في 
جنيف. ومن بين آرائـــه المتطرفة ادعاؤه بأن 
مرض نقص المناعـــة (إيدز) هو ”عقاب إلهي، 

ال يصاب به سوى المنحرفين جنسيا“.
لومونـــد  صحيفـــة  نشـــرته  مقـــال  وفـــي 
الفرنسية عام 2002 أثار هاني رمضان فضيحة 
عندما دعا إلى ”تطبيق الشريعة ورجم المرأة 
الزانيـــة“. وعلى إثر ذلك تم تســـريحه من قبل 
حكومـــة جنيف مـــن وظيفتـــه كمـــدرس للغة 
الفرنســـية بســـبب تصريحاتـــه ”المتعارضة 
مـــع القيم الديمقراطية ومع أهداف المدرســـة 
الرســـمية“. لكنه حصل بعد ست سنوات على 
تعويضات عن تســـريحه تبلـــغ 345 ألف فرنك 
سويسري (حوالي مئتي ألف يورو). ومنذ ذلك 
الحين لم تتراجع منظمات ومدارس إســـالمية 

عدة عـــن اســـتضافة هاني رمضان وشـــقيقه 
طارق إللقـــاء محاضـــرات أو تبنـــي فعاليات 
تربوية ودعوية فـــي دول أوروبية عدة. لكنها 
اليوم تنحني أمـــام عاصفة من الحزم الغربي 
تجاه حركات اإلســـالم السياســـي، منذ تولي 
الرئيس األميركـــي دونالد ترامـــب الحكم في 

الواليات المتحدة في مطلع العام.
ولـــم تفاجأ المراكز اإلســـالمية التي ألغت 

لهاني رمضان محاضرات سابقة بتشدده.
لكـــن مراقبيـــن يقولون إن قـــرار جمعيات 
إســـالمية بالنأي بالنفس عـــن هاني رمضان 
”قـــرار سياســـي“ ال يعبـــر عـــن أي تغييـــرات 
عقدية فـــي أدبيات هذه الجمعيات، وال يعكس 

مراجعات فكرية على المدى الطويل“.
وأضـــاف المراقبـــون ”هانـــي لـــم يتغير، 
والمنظمـــات اإلســـالمية لـــم تتغيـــر أيضـــا 
ومازالت تتبنى آراءه المتشددة، لكن السياسة 

في أوروبا هي التي تغيرت“. 
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أحمد حافظ

} القاهــرة – فـــي تحٍدّ غير مســـبوق ألجهزة 
األمـــن المصرية، اســـتهدفت عناصـــر إرهابية 
األحـــد كنيســـتين، إحداهما فـــي مدينة طنطا 
(شمال القاهرة)، واألخرى في اإلسكندرية على 
البحر المتوسط، ما أودى بحياة العشرات من 

المواطنين وإصابة آخرين.
ووقـــع االنفجـــار األول الذي أســـفر عن 27 
قتيـــال و78 جريحـــا في كنيســـة مـــار جرجس 
قبيل الســـاعة العاشـــرة صباحا (8:00 توقيت 
غرينيتش) أثناء أحد الســـعف (الشعانين) في 
بداية ”أسبوع اآلالم“ الذي يسبق عيد الفصح.

وكانت طنطـــا التي تبعد نحو 100 كيلومتر 
عن القاهرة، قد شـــهدت قبل عـــدة أيام تفجيًرا 
أمـــام أحـــد مراكز تدريب الشـــرطة، أســـفر عن 

مصرع رجل أمن وإصابة عدد من المدنيين.
وأوقـــع االنفجـــار الثانـــي 16 قتيـــال و40 
جريحا بينهم ثالثة من الشـــرطة قرابة الساعة 
12 ظهرا مستهدفا الكنيسة المرقسية في مدينة 

اإلسكندرية قرابة 200 كم شمال القاهرة.
ووقـــع تفجيـــر كنيســـة اإلســـكندرية بعد 
لحظات قليلة من مغـــادرة تواضروس الثاني، 
بابا األقباط وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي 

كان يقود قداس األحد فيها.
وتبنـــى تنظيم داعش التفجيرين، حســـبما 
ذكرت وكالة أعمـــاق التابعة له. وقال مراقبون، 
إن تنظيم داعـــش أراد إبالغ رســـالة للحكومة 
المصريـــة مفادها أنه مســـتمر في اســـتهداف 
األقباط، ليس في داخل سيناء فقط، بل وفي كل 

المحافظات المصرية.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وســـارع 
السيســـي إلى عقد اجتماع طـــارئ مع مجلس 
الدفـــاع الوطنـــي، انتهى بتبنيه قـــرارا بالدفع 
بعناصر من القوات المسلحة لمعاونة الشرطة 
في تأمين المنشـــآت الحيوية بكافة محافظات 
مصـــر، فـــي خطـــوة الفتـــة تعكـــس حقيقة أن 
السيســـي القادم من المؤسســـة العســـكرية ال 

يستطيع االطمئنان إال لها.

وأكـــدت مصـــادر حكومية لـ“العـــرب“، أنه 
سيتم فتح تحقيق موسع مع أطراف أمنية على 
عالقة بخطة تأمين الكنائس في أســـبوع اآلالم، 
ومحاســـبة المتورطين في وجود ثغرات أمنية 
وعدم تكثيف اإلجـــراءات االحترازية، وتحديًدا 

في مديرية أمن محافظة الغربية.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن التصعيـــد غير 
المســـبوق ضد األقبـــاط ومحاولة اســـتهداف 
البابا نفســـه، يرمي إلى إحـــراج أجهزة األمن 
وزيـــادة الضغـــوط الواقعـــة علـــى الحكومة، 
باللعـــب على وتر العالقة بين النظام واألقباط، 
باعتبارهم كتلة صلبة ما تزال تدعم السيسي.

وعـــزا متابعـــون وقـــوع التفجيريـــن فـــي 
منطقتيـــن معـــروف عنهمـــا الهـــدوء والبعـــد 
عـــن أماكـــن التوتر األمنـــي، إلى عدم تشـــديد 
اإلجـــراءات األمنية بالقـــدر الكافي، حيث جرى 
التعامل بتـــراٍخ مع دخـــول المصلين، وهو ما 

استغلته العناصر المتطرفة.

وقالـــوا إن وصول انتحاري إلى الكنيســـة 
التي كان يتواجد فيها بابا األقباط يرســـخ لدى 
األقبـــاط فكرة غياب الحمايـــة األمنية، ما يدفع 
النظام إلى اتخاذ إجراءات للتهدئة، ربما تصل 
إلـــى التضحية بعدد من القيادات األمنية، وهو 

ما تم فعال بإقالة مدير أمن محافظة الغربية.
محـــاوالت  مـــن  مصـــر  أقبـــاط  ويعانـــي 
االســـتهداف الشـــخصي وفـــي الكنائـــس منذ 
دعمهم لثورة 30 يونيـــو 2013 واإلطاحة بنظام 

حكم جماعة اإلخوان المسلمين.
ويمثـــل األقباط كتلة صلبة تؤيد السيســـي 
منذ وصوله إلى الحكم، ويهدف اللعب على هذا 

الوتر إلى هز عالقته الجيدة بهم.
وقـــال اللـــواء محمـــد نورالدين، مســـاعد 
وزير الداخلية األســـبق، إن حادثي الكنيستين 
محاولـــة لضرب االســـتقرار األمنـــي في البالد 
وإحـــداث وقيعة بيـــن األقبـــاط والحكومة بما 

يخدم مصالح التيارات المناوئة للنظام.

وأضـــاف لـ”العـــرب“، أن وقـــوع حـــوادث 
إرهابية ضخمة في البالد أمر متوقع، ال ســـيما 
بعد تصنيف وزارة الخارجية األميركية لمصر 

على أنها بلد آمن.
وتواتـــرت ردود األفعـــال الدوليـــة المنددة 
بالهجوميـــن اإلرهابيين، وقام بابـــا الفاتيكان 
فرانسيس المتوقع أن يقوم بزيارة إلى القاهرة 
يومي 28 و29 أبريل، بتعزية البابا تواضروس.

وأعربت فرنســـا عن تضامنهـــا مع القاهرة 
داعية إلى توحيد الجهود ضد اإلرهاب.

وقـــّدم الرئيس الروســـي فالديميـــر بوتين 
تعازيه ألســـر الضحايـــا وقال فـــي برقية ”من 
الواضح أن اإلرهابيين ال يســـعون فقط لترويع 
النـــاس بل وإلظهـــار وجود خالف بيـــن أبناء 
العقائـــد المختلفـــة“. من جهتهـــا أعلنت دول 
الخليـــج عـــن دعمها لمصر فـــي ”مواجهة هذه 
األعمـــال اإلجرامية“، وكذلـــك تونس والمغرب 

واألردن والجزائر واليمن ولبنان والسودان.

} دمشــق – تعكس التصريحـــات المتضاربة 
الغموض  اســـتمرار  األميركيين،  للمســـؤولين 
فـــي موقف إدارة الرئيـــس دونالد ترامب حيال 
ســـوريا والرئيس بشـــار األســـد، وأن الهجمة 
الجوية على قاعدة الشـــعيرات في ريف حمص 
ال يمكـــن البناء عليها لتكويـــن صورة واضحة 

حول مقاربة البيت األبيض لهذا الملف.
ونســـف وزير الخارجيـــة األميركي ريكس 
تيلرســـون، األحد التحليـــالت التي طفت عقب 
هجوم الشـــعيرات التي تقـــول بتغير أولويات 
واشـــنطن في ســـوريا حين قـــال إن ”األولوية 
األولـــى (للواليـــات المتحدة في ســـوريا) هي 
حتى قبل أن  هزيمة تنظيم الدولة اإلســـالمية“ 

يتحقق االستقرار في البالد.
وأوضح تيلرســـون عبـــر برنامـــج ”واجه 
التلفزيونية،  على شبكة ”ســـي بي إس“  األمة“ 
إن التغّلـــب علـــى تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية 
واســـتئصال ”الخالفة“ التي أعلنها سيقضيان 
على تهديد ال يطال الواليات المتحدة فحســـب 

بل يطال ”االستقرار في المنطقة بكاملها“.
وأضـــاف ”من المهـــم أن تبقـــى أولوياتنا 
واضحة. ونعتقد أن أولى األولويات هي هزيمة 
تنظيم الدولة اإلســـالمية“، متابعـــا ”بعد الحّد 
من تهديد التنظيم الجهـــادي أو القضاء عليه، 
أعتقد أنه يمكننا وقتها تحويل اهتمامنا بشكل 

مباشر نحو تحقيق االستقرار في سوريا“.
وتبنت إدارة دونالد ترامب منذ اليوم األول 
من تســـلمها مهامها في الواليات المتحدة في 
يناير محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية كأولوية 
لها، بيد أن قصف مطار الشعيرات في محافظة 
حمص وســـط ســـوريا، الجمعة الماضية، ردا 
علـــى هجوم كيميائي على بلدة خان شـــيخون 
في إدلـــب أدى إلى مقتل 87 مدنيـــا على األقل، 
بينهم 31 طفال، اتهم النظام السوري بالوقوف 
خلفه، دفع الكثيرون إلى االعتقاد بأن واشنطن 

غّيرت أولويتها باتجاه إسقاط األخير.
وســـبق هجوم الشـــعيرات تصعيد كالمي 
الفـــت مـــن البيت األبيـــض ضد النظـــام وعلى 
رأســـه بشـــار األســـد حيث أعلن ترامـــب أنه ال 
يمكن القبول باستمرار األسد في السلطة، بعد 

مجزرة خان شيخون.

وفتح هجوم الشعيرات باب التأويالت على 
مصراعيـــه وكل طرف يدلي بدلـــوه وله في ذلك 
وجهة نظـــر واقعية، ولكن وبعـــد أن هدأ غبار 
الهجوم وإطالق تيلرسون تصريحاته المثيرة 
يجد المتابع للشأن الســـوري نفسه مجددا قد 
عاد إلى النقطة الصفر لجهة عدم فهم ما ترمي 

إليه واشنطن.
وقال تيلرســـون ”نأمـــل أن نتمكن من منع 
اســـتمرار الحـــرب األهليـــة (في البـــالد) وأن 
نســـتطيع جعل األطراف المتصارعة يجلسون 
إلى الطاولة لبدء عملية المناقشات السياسية“.
وأكد وزير الخارجية األميركي أن مناقشات 
كهذه تتطلب مشـــاركة الرئيس الســـوري بشار 
األســـد وحلفائه. لكنه ركز على موســـكو حيث 
قال ”نأمل أن تختار موسكو تأدية دور بّناء من 
خـــالل دعم وقف إطالق النـــار عبر مفاوضاتها 
في أســـتانة، وأيضا في جنيف“، مشيرا إلى أن 
”إذا تمّكنـــا من تطبيق (اتفاقـــات) وقف إلطالق 
النار في مناطق إلحالل االســـتقرار في سوريا 

(…) نأمل في أن نتوّصل إلى الشـــروط الالزمة 
لبدء حوار سياسي مفيد“.

وشدد تيلرسون أيضا في المقابلة على أنه 
ال يخشـــى من رد انتقامي روســـي بعد الضربة 
األميركية صباح الجمعة على القاعدة السورية 
التـــي انطلقـــت منها الطائرات الســـورية التي 

شنت الهجوم على خان شيخون.
وقـــال إن ”الـــروس لم يكونوا مســـتهَدفين 
بتلـــك الضربة. كان األمـــر يتعلق بضربة دقيقة 
جـــدا ومتكافئة جدا ومتعمـــدة ردا على هجوم 
كيميائي، وروســـيا لم تكن مستهدفة إطالقا في 

هذه الضربة“.
ريكـــس  تصريحـــات  أن  كثيـــرون  ويـــرى 
تيلرســـون لم تزد الموقف األميركي إال غموضا 
خاصة إذا ما تزامنت مـــع تصريحات أميركية 
أخـــرى تذهب فـــي االتجـــاه المقابـــل وتتبنى 
موقفـــا أكثر تشـــددا حيال األســـد، وليس أدل 
على ذلك من تصريحات الســـفيرة نيكي هايلي 
التي شـــددت األحد على أنه لن يكون هناك حل 

سياســـي في ســـوريا طالما أن الرئيس بشـــار 
األسد في السلطة.

وقالـــت هايلي متحدثة لبرنامج ”ســـتايت 
أوف ذي يونيـــون“ على شـــبكة ”ســـي إن إن“ 
التلفزيونية ”ليس هناك أي خيار لحل سياسي 
واألســـد على رأس النظام“. ويرى البعض أن 
اســـتمرار ضبابية الموقف األميركي، قد يكون 
التفســـير األقرب لـــه هو غياب اســـتراتيجية 
أميركية شـــاملة للتعامل مع األزمة السورية. 
ويســـتندون فـــي تصّورهـــم إلـــى تصريحات 
المســـؤولين األميركيين قبل أيـــام من عملية 
الشـــعيرات الذين أكدوا فيها أن إزاحة األسد 
ليس أولوية بالنســـبة إلـــى إدارة ترامب وأن 

مصيره يقرره الشعب السوري.
ويضيف هـــؤالء أن الثابت بالنســـبة إلى 
ترامب بخصوص الملف الســـوري هو تركيز 
موقع قدم في الشـــرق الســـوري مـــع الحفاظ 
على اســـتقرار وأمن إســـرائيل فيما التعاطي 
مع باقـــي التفاصيل (على أهميتها) محل أخذ 
ورد وُيبنى بالدرجة األولى على مواقف الشق 

المقابل المتمثل في روسيا وإيران.
وأعلنـــت كل من إيران وروســـيا من خالل 
مركز للقيادة المشتركة بينهما، األحد، نيتهما 
زيادة دعـــم الجيـــش الســـوري، مؤكدتين أن 
هجوم الشعيرات تجاوز ”الخطوط الحمراء“، 
وأنهمـــا ســـتردان ”من اآلن فصاعـــدا على أي 

عدوان في سوريا“.
ويشـــكل هـــذا تطـــّور الفت قد يـــؤدي إلى 
المزيـــد من تأزم المشـــهد وربمـــا يفضي إلى 
نشـــوب حرب أوسع، ســـتمس الجميع، وتهز 
أركان النظام العالمي الحالي، أو قد تؤدي إلى 
مفعول عكســـي تدفع القوى الكبرى وأساســـا 
روســـيا والواليات المتحدة إلى تفعيل قنوات 
الحوار لإلســـراع فـــي الدفع باتجاه تســـوية 
ألزمة باتت تشـــكل معظلـــة حقيقية ليس فقط 

على استقرار المنطقة بل على العالم أجمع.
وقـــال وزيـــر الخارجية األميركـــي ريكس 
تيلرســـون الـــذي ســـيزور موســـكو األربعاء 
”آمل بأن نجري محادثـــات بناءة مع الحكومة 
الروســـية ووزير الخارجية ســـيرغي الفروف 

تفضي إلى سوريا مستقرة“.

{أسبوع آالم} املسيحيني في مصر بداية دامية لـ
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[ السيسي يأمر الجيش بحماية المنشآت الحيوية في المحافظات المصرية  

[ إيران وروسيا: سنرد من اآلن فصاعدا على أي هجوم يستهدف النظام السوري

اســــــتغل تنظيم الدولة اإلسالمية انطالقة 
ــــــه رســــــائل دامية  ”أســــــبوع اآلالم“ لتوجي
ــــــاط والنظــــــام املصري، مــــــن خالل  لألقب
تفجيره لكنيســــــتني، ويعتبر هذا األسلوب 
ــــــذي يحرص على  شــــــائعا لدى التنظيم ال
اختيار مناسبات ذات رمزية كبيرة لتوجيه 

ضرباته اإلرهابية.

عني الحلوة: فتح تصر 

على إنهاء تنظيم بدر

} بريوت – يشـــهد مخّيم عين الحلوة لالجئين 
الفلســـطينيين، في مدينة صيدا جنوب لبنان، 
اشـــتباكات مســـلحة، منذ الجمعـــة، بين القوة 
المشتركة الفلســـطينية وتنظيم متطرف تحت 
قيادة بـــالل بدر (في الثالثينات من عمره وكان 
ينتمـــي إلى فتح اإلســـالم) مـــا أدى إلى وقوع 

خسائر بشرية ومادية.
وعلى خالف الجوالت السابقة التي عادة ما 
يتم احتواؤها سريعا، تبدو القوة الفلسطينية 
المشـــتركة التي تمت إعـــادة هيكلتها مؤخرا، 
مصـــرة هذه المرة على إنهاء المربعات األمنية 

التي يسيطر عليها المتشددون.
وذكرت ”الوكالة الوطنية لإلعالم“ اللبنانية 
الرســـمية األحد أن الوضع األمني مستمر على 
حاله فـــي مخيم عيـــن الحلوة، حيـــث ما تزال 
االشـــتباكات متواصلة بين القوة الفلسطينية 
المشـــتركة التـــي تعتبـــر حركة فتـــح عمودها 
من جهة  الفقري من جهة وجماعـــة ”بالل بدر“ 

ثانية.
ويأتـــي اســـتمرار االشـــتباكات، بحســـب 
الوكالـــة، وســـط إصرار مـــن حركـــة فتح على 
مواصلـــة القتـــال حتى يتم تســـليم بـــالل بدر 
وإنهاء المربعات األمنية داخل المخيم بحسب 
مـــا انتهى إليـــه اجتمـــاع القيادة السياســـية 
الفلسطينية الموحدة الذي انعقد بشكل طارئ.

وأشـــارت الوكالة إلى أنه جرى إعطاء مهلة 
ست ساعات كي يسلم بدر ومجموعته أنفسهم 

وسالحهم للقوة المشتركة. 
ونفـــذت وحـــدات مـــن الجيـــش اللبنانـــي 
انتشـــارا داخل مدينة صيدا وســـيرت دوريات 
لها في ســـاحات وشـــوارع المدينة، إلى جانب 
االســـتمرار فـــي تعزيـــز اإلجـــراءات المتخذة 

للجيش على مداخل المخيم وفي محيطه.
ويشـــهد مخيـــم عيـــن الحلوة بيـــن الحين 
واآلخـــر مواجهـــات بيـــن حركة فتح أساســـا 
وجماعات متشددة، على خلفية عمليات اغتيال، 
ولكن عادة ما تســـارع جهات نافذة في المخيم 

إلى احتوائها.
ويعـــود الســـبب األســـاس فـــي اشـــتعال 
المواجهـــات األخيرة إلى قيام جماعة بالل بدر 
بمنع عناصر القوة المشـــتركة من االنتشار في 
محيط نفوذهـــا، مبنية موقفها المتشـــدد على 
أســـاس فرضية تراجـــع القوة المشـــتركة عن 

خططها الميدانية، األمر الذي لم يحصل.
ويتوقع مراقبون أن تســـتمر االشـــتباكات 
إلـــى حيـــن إنهاء ما تســـمى بحالة بـــالل بدر، 
وهو مـــا تريده أيضـــا الدولـــة اللبنانية التي 
لطالما وجهت انتقادات للفصائل الفلســـطينية 
لتراخيها في منع تنامي نفوذ المتشددين داخل 

المخيم وعدم تسليم المطلوبين.

التصريحات املتضاربة تزيد من ضبابية املوقف األميركي حيال األسد

قبيل زيارته لموسكو تيلرسون في حيرة من أمره 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ استدعت وزارة الخارجية األردنية، 
األحد، السفير اإليراني في عّمان، 

وسلمته احتجاجا شديد اللهجة، على 
خلفية تصريحات مسيئة للناطق باسم 

خارجية بالده.

◄ يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير 
اإلثنين، زيارة إلى دولة الكويت يلتقي 

خاللها أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، لبحث قضايا 

من بينها مبادرة البشير لألمن الغذائي 
العربي.

◄ قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتانياهو األحد إن إسرائيل 

تبقى ملتزمة بمعالجة الجرحى 
السوريين في الحرب الدائرة في 

سوريا، وجدد دعمه للضربة األميركية 
لقاعدة جوية الجمعة.

◄ تأجلت زيارة وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، المقررة السبت، 

للعاصمة السودانية الخرطوم بسبب 
عاصفة ترابية، بحسب وزارة الخارجية 

المصرية.

◄ سيطرت فصائل المعارضة السورية 
على حي المنشية في مدينة درعا 

جنوب سوريا بعد معارك استمرت 
حوالي شهرين.

◄ اعتقلت قوات من الجيش 
اإلسرائيلي ثمانية فلسطينيين من 

أنحاء الضفة الغربية.

◄ أنهى وليام سوينج مدير عام 
منظمة الهجرة الدولية زيارة للقاهرة 

استمرت يومين بحث خاللها مع شريف 
إسماعيل رئيس الوزراء المصري 

دعم التعاون لمواجهة ظاهرة االتجار 
بالبشر.

باختصار

«إذا كانت روسيا تريد أال تتحمل مسؤولية هجمات في المستقبل فعليها تفعيل االلتزامات أخبار

وتفكيك ترسانة األسد من األسلحة الكيماوية إلى األبد».

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

{البد من سن قانون جديد لالنتخابات النيابية يكون على قياس الشعب، ال على قياس اإلقطاع 

السياسي ومصالح النافذين الممعنين في نهج اإلقصاء وفرض الذات».

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة املارونية بلبنان

نيران الحقد تخلف لوعة في قلوب المصريين



} بغــداد - تتحدث قيادات في قوات احلشـــد 
الشـــعبي عن ضرورة القيام بانقالب عسكري 
في العراق النتزاع الســـلطة من رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي، الـــذي يواجه حملة شرســـة 

تتهمه بـ“العمالة املطلقة للواليات املتحدة“.
ويعكـــس ذلـــك مقـــدار قلـــق كبـــار قـــادة 
امليليشـــيات الشـــيعية املشـــّكلة للحشـــد من 
التقارب امللحوظ بني العبادي وإدارة الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب، وهـــو قلق معّبر في 
جوهره عن موقـــف إيران التي تقف خلف تلك 
القيادات، واملتوّجســـة مـــن أن يصبح الرجل 

أداة أميركية حملاصرة نفوذها في العراق.
ويقول أوس اخلفاجي، وهو قائد ميليشيا 
أبوالفضل العباس، إحدى فصائل احلشد التي 
تنشط بالقتال إلى جانب قوات بشار األسد في 
سوريا، فضال عن قتالها ضّد تنظيم داعش في 
العراق، إن االنقالب العســـكري وعزل حكومة 
العبادي، هو السبيل الوحيد الستعادة القرار 

العراقي املرتهن لواشنطن.
وُيّتهـــم العبـادي بالتســـتر على انتشـــار 
اآلالف مـــن اجلنـــود األميركيني فـــي عدد من 
املواقـــع داخــــل العــــراق، ال ســـيمـا شــــرق 
محـافظـــة ديالـــى قـــرب احلـدود مــــع إيـران، 
وغـرب محـافظة األنبـــار احلدودية مع كل من 

سوريا واألردن.
ويخيـــم التوتر على العالقـــة بني عدد من 
قادة فصائل مسلحة معروفة مبواالتها إليران 
ورئيـــس الوزراء منذ عـــودة األخير من زيارة 
إلى الواليات املتحدة، تسّرب أنه وعد الرئيس 

ترامب خاللها بحل قوة احلشد الشعبي.
وبلغ التوتر مداه بني اجلانبني بعد الهجوم 
الصاروخـــي الذي نفذتـــه الواليـــات املتحدة 
على قاعدة الشـــعيرات اجلوية السورية فجر 

اجلمعة املاضية.

وأشعل تســـجيل مصور، مطلع األسبوع، 
يظهر جنودا أميركيني يوزعون أســـلحة على 
عسكريني عراقيني في موقع مبحافظة األنبار، 
قرب احلدود الســـورية، حملة من قبل قيادات 
احلشـــد الشـــعبي ضد العبادي يجري خاللها 
اتهامه بتســـليم القرار العسكري إلى اجليش 
األميركـــي. وفـــي فيديو آخـــر، َتظهـــر طائرة 
عســـكرية وهي تنزل جنودا ومعدات متنوعة 
فـــي منطقة جبلية قيـــل إنها تابعـــة حملافظة 

ديالى احملاذية حلدود العراق مع إيران.
وبالرغم من أن وســـائل إعالم محلية أكدت 
أن هـــذا الفيديو ســـجل في شـــمال إســـبانيا 
لتمرين عسكري تعبوي، وليس في العراق، إال 
العبادي،  أنه ظل يستخدم دليال على ”خيانة“ 
و“عمالتـــه“، وهما صفتـــان أصبحتا رائجتني 
فـــي املنابر اإلعالمية وداخل بعض األوســـاط 

السياسية الشيعية العراقية.
ويقـــول مراقبـــون فـــي بغـــداد إن احلملة 
الشرســـة املوجهة ضد العبادي، تأتي ردا على 
خطته بعـــزل قيادات فصائل احلشـــد املوالية 
إليران عـــن املقاتلني في هـــذه الفصائل، وهي 
اخلطـــة التـــي بدأ رئيـــس الـــوزراء بتنفيذها 
بعـــد انتهاء أعمـــال القمة العربيـــة في عّمان، 
بالتـــوازي مـــع إدالئـــه بتصريحـــات تطمئن 

مقاتلي احلشد على مستقبل هذه القوة.
وتكشف مصادر رسمية مطلعة في بغداد، 
أن خطوة العبادي القادمة، بعد طمأنة مقاتلي 
احلشـــد، هـــي الطلـــب مـــن جميـــع الفصائل 

املسلحة تسليم أسلحتها الثقيلة.
غيـــر أن ذات املصـــادر تتوقـــع أن يؤجـــل 
العبادي إعالن حملته لســـحب السالح الثقيل 
من امليليشـــيات إلى ما بعد االنتهاء من عملية 
استعادة قضاء تلعفر بغرب املوصل من تنظيم 
داعش،  وذلك بعد اســـتكمال عملية اســـتعادة 

مدينة املوصل التي تقترب من نهايتها.
وتلعفر الواقعـــة على الطريق بني املوصل 
واألراضي الســـورية، هي املوضع الرئيســـي 
ملشـــاركة احلشـــد الشـــعبي في حملة نينوى 
العســـكرية، وقـــد أوكلت إليه مهّمـــة قطع ذلك 
الطريق ومنـــع التواصل بـــني مقاتلي داعش 
في كّل من املوصل العراقية والرّقة الســـورية. 

ويبـــدو أن احلديث عن زيادة كبيـــرة في عدد 
اجلنـــود األميركيني العاملني فـــي العراق، لم 
يـــأت من فراغ. فعمليا، أكمل اجليش األميركي 
جميع مستلزمات إنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة 
قـــرب منطقـــة الرطبـــة التي تقع على مســـافة 
نحـــو ٤٠٠ كلـــم غرب مدينـــة الرمـــادي، مركز 
محافظة األنبـــار، وفقا ملصـــادر عراقية تؤكد 
أن هذه القاعدة ستشكل مركزا للعمليات التي 
تســـتهدف تأمني الطريق الدولـــي الذي يربط 

العراق بكل من األردن وسوريا.
ويهيمن مقاتو كتائـــب حزب الله ومنظمة 
بدر، املواليتني إليران، على أجزاء واســـعة من 
الطريق الدولي ال ســـيما الُعقد الرئيسية التي 

تربط العاصمة بغداد مبحافظة األنبار.

وتقـــول املصـــادر إن اجليـــش األميركـــي 
يسعى الحتواء خطة ينفذها احلشد الشعبي، 
وتستهدف إنشـــاء معسكرات في ثالثة مواقع 
فـــي محيـــط محافظـــة األنبـــار، مـــن اجلهات 
والغـربيـــة،  الغربيــــة  والشـــمالية  الشـــرقية 
حتســـبا ألي ”مترد سّني“ مســـتقبلي في هذه 
احملافظـــة التي تصنـــف منـــذ ٢٠٠٣ على أنها 

ساخنة.
وتقـــول املصـــادر إن حتركات احلشـــد في 
األنبار تثير حفيظة العبـــادي، لكنه عاجز عن 
احتوائها بسبب اتساع مساحة هذه احملافظة 
القـــوات  وانشـــغال  الصحـــراوي  وطابعهـــا 
العراقيـــة مبعركة املوصـــل، لذلك قـــد يتوّلى 

األميركيون القيام بهذا الدور.

ويعمل مستشارون عسكريون من اجليش 
الدمناركـــي بإشـــراف عســـكري أميركي على 
تدريـــب وتســـليح ٢٥٠٠ مقاتل مـــن األنبار في 
قاعدة عني األســـد غرب احملافظـة. وينتظـر أن 
تعمـل هـذه القـوة إلى جـانب القوات األميـركية 

في تأمني املناطق الصحراوية باألنبار.
وبعيـــدا عـــن التســـريبات تؤّكـــد مصادر 
سياســـية وعســـكرية عراقية وجـــود اهتمـام 
فعلي من قبـــل الواليات املتحـدة بالتمـركز في 
منـاطق غرب العراق وشـــرق سوريا كون تلك 
املناطق متّثـــل مفتاحا مـــن مفاتيح محاصرة 
النفـــوذ اإليرانـــي عبـــر إنشـــاء ”ســـّد“ مينع 
التواصـــل احلّر بـــني طهران ودمشـــق مرورا 

باألراضي العراقية.

الحشد الشعبي يهدد باالنقالب على العبادي لكبح تقاربه مع واشنطن

[ اتهام رئيس الوزراء بالتستر على انتشار عسكري أميركي في العراق  [ استباق خطة لنزع السالح الثقيل للميليشيات
ــــــني رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي  توّجس إيران من خطوات التقارب املتســــــارع ب
ــــــة بقيادة دونالد الترامب، مبــــــا ينطوي عليه ذلك من مخاطر على النفوذ  واإلدارة األميركي
اإليراني في العراق، قد يصل حّد التفكير في اســــــتخدام امليليشــــــيات الشــــــيعية املوالية 
لطهران في إسقاط العبادي من السلطة بحسب ما باتت تصّرح به قيادات كبرى في تلك 

امليليشيات.

ما ال تغفره إيران للعبادي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ افتتحت هيئة الهالل األحمر 
اإلماراتي عددا من المشاريع التنموية 

والصحية للنازحين العراقيين 
والالجئين السوريين في إقليم 

كردستان العراق من بينها مستشفى 
لطب العيون هو األول من نوعه في 
اإلقليم ويخدم اآلالف من النازحين 
والالجئين إضافة إلى سكان مدينة 

أربيل.

◄ أعلنت شرطة مدينة عدن في جنوب 
اليمن، األحد أّن فريق مكافحة اإلرهاب 
التابع لها قتل انتحاريا يرتدي حزاما 

ناسفا قبيل تفجير نفسه في نقطة 
عسكرية. ونشرت تسجيال مصورا 
لعملية تصفية االنتحاري على يد 

جندي متنكر في زي عامل نظافة بصدد 
كنس الرصيف.

◄ نجا محافظ نينوى بشمال العراق 
نوفل حمادي السلطان من محاولة 

اغتيال عندما هاجم مسلحون موكبه 
في القسم الشرقي من مدينة الموصل 

الذي استعادته القوات العراقية مؤخرا 
من سيطرة تنظيم داعش.

◄ أحبطت قوة عشائرية محلية من 
غرب العراق، األحد، بالتعاون مع 

طيران التحالف الدولي هجوما لتنظيم 
داعش على منفذ الوليد الحدودي مع 
سوريا بقضاء الرطبة غرب الرمادي 

مركز محافظة األنبار.

◄ بحث وزير الداخلية  الكويتي 
الشيخ خالد الجراح الصباح، األحد 
في الكويت، مع قـائد قيادة القـوات 

البحرية األميركية الوسطى والقوات 
البحرية المختلطة واألسطول األميركي 
الخامس الفريق كافن دونغن موضوع 
التعاون الكويتي األميركي في المجال 

األمني.

باختصار
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«أجد من اإلنصاف أن يقدم الرئيس بشـــار األســـد اســـتقالته وأن يتنحى عن الحكم حبا بسوريا أخبار

ولتجنيبها ويالت الحروب وسيطرة اإلرهابيني}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

«الحكومة ملزمة بتغيير سياســـتها الحالية. وعليها أن تتخذ خطوة جادة بشـــأن برنامج عملها 

املحال ملجلس األمة، فهو برنامج متهالك من دون أرقام وتواريخ}.

رياض العدساني
نائب كويتي

اإلثنني 2017/04/10 - السنة 39 العدد 10598

للواليـــات املتحـــدة اهتمـــام فعلي 

بالتمركز عســـكريا في غرب العراق 

وشرق سوريا لقطع طريق طهران 

دمشق عبر األراضي العراقية

◄

} عــدن (اليمــن) - مّثـــل احلراك املتســـارع 
لترميـــم وجتهيـــز ميناء املخـــا مبحافظة تعز 
على الســـاحل الغربي اليمني، مؤشرا جديدا 
عـــن قـــرب انطـــالق حملـــة حتريـــر محافظة 
احلديدة التي تضّم بدورها ميناء استراتيجيا 
سيكون من الضروري إيجاد بديل عنه إلدخال 
املســـاعدات إلى اليمنيني في حال أدّت املعارك 

إلى توّقفه ظرفيا عن العمل.
وكانت األمم املتحدة بنت موقفها الســـلبي 
من احلملة املتوّقعة على احلديدة، على ما ميكن 
أن تلقحه من ضرر بعملية إيصال املســـاعادت 

لليمنيني، األمر يفّســـر انخراط بلدان التحالف 
العربـــي في اجلهـــود احلثيثـــة لتأهيل ميناء 
املخا ليكون أحد البدائـــل عن ميناء احلديدة. 
ورصدت مصـــادر محلية مشـــاركة فرق تقنية 
ومعـــدات توّقعت أنها تابعـــة لبلدان التحالف 
فـــي أعمال صيانة وجتهيز ملينـــاء املخا قالت 
إنها اســـتمرت طيلة األيام املاضية على مدار 

الساعة.
ومـــن جهتها نقلـــت وكالـــة األناضول عن 
مســـؤول بارز في احلكومة اليمنيـــة قوله إن 
احلكومة تعكف علـــى وضع ”آخر التجهيزات 

لتشـــغيل منافذ بريـــة باإلضافة إلى  الّالزمة“ 
إعادة تشـــغيل ميناء املخا مبحافظة تعز بعد 
اســـتعادته من قبضـــة احلوثيـــني وحلفائهم 

نهاية يناير املاضي.
وقـــال نائب وزير النقل اليمني ناصر عباد 
شريف إّن ”إصرار احلكومة على إعادة تشغيل 
مينـــاء املخا يهدف إلى توفير موانئ بديلة عن 
ميناء احلديدة الواقع حتت ســـيطرة ميليشيا 
احلوثي“. وأضاف أن احلكومة تســـعى أيضا 
لتشـــغيل ”منافذ أخـــرى بّرية لتأمـــني عملية 
إدخال املســـاعدات اإلنسانية عبر املنافذ التي 

تشـــرف عليها الســـلطات الشـــرعية“. وأشار 
إلـــى أن احلكومة ”أوقفت التعامـــل مع ميناء 
احلديـــدة الذي يعـــّد املنفذ البحـــري الوحيد 
لتهريـــب األســـلحة لالنقالبيـــني بعـــد حترير 

ميناءي املخا وميدي من سيطرتهما“.
وأضاف أن الـــوزارة ”تعكـــف على اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية واإلدارية لنقل رئاســـة 
مؤسسة موانئ البحر األحمر إلى مدينة املخا 
بعد مصادقة احلكومة عليها من أجل استمرار 
عملها فـــي توفير كافـــة االحتياجات املطلوبة 

للمواطنني وتأمني املالحة البحرية“.

تجهيز منافذ بديلة ملساعدة اليمنيني قبل إطالق معركة الحديدة

{الدرع األزرق} يرسخ العالقات الخليجية السودانية في مدارها الجديد
} مروي (الســودان) - اتخذ اختتام مناورات 
”الدرع األزرق“ السودانية السعودية املشتركة، 
األحد في قاعدة مروي بشـــمال السودان، بعدا 
رمزيا كبيرا بشـــأن دخول عالقـــات اخلرطوم 
بعواصم دول مجلس التعاون اخلليجي مدارا 
جديدا يترجم الوفاق السياســـي املستجّد بعد 
ســـنوات من اجلفـــاء واخلالفـــات، إلى تعاون 
عســـكري وأمني تقتضيه احلاجة األكيدة إلى 
حفـــظ األمن واالســـتقرار في املنطقـــة املهّددة 

باإلرهاب والتدخالت اخلارجية.
اختتـــام  الســـوداني،  الرئيـــس  وحضـــر 
املنـــاورات وذلك عشـــية توجهـــه اإلثنني إلى 
الكويـــت في زيـــارة رســـمية يجـــري خاللها 
مباحثـــات مع األمير الشـــيخ صبـــاح األحمد 
البلديـــن  عالقـــات  حـــول  الصبـــاح  اجلابـــر 

والتطورات في املنطقة.
ومتّكن جهد سياسي ودبلوماسي خليجي، 
ال ســـيما من قبل الســـعودية ودولة اإلمارات 
العربية املّتحدة، من إقنـــاع اخلرطوم بتغيير 
وجهتهـــا من طهران إلى اخلليج، بعد أن تبّني 
للقيادة الســـودانية أنها لم جتن من عالقاتها 
القوية مع إيـــران الفوائد االقتصادية املرجّوة 
فيما جـــّرت عليها تلك العالقـــات غضب قوى 

دولية رئيسية واتهامات بدعم اإلرهاب.
الصـــوت  ذات  اخلليـــج  بلـــدان  ومّهـــدت 
املســـموع دوليا الطريق نحو تخفيف الضغط 
الدولـــي على حكومة البشـــير، وهو ما ُيلمس 
بوضوح فـــي التغيرات امللموســـة في موقف 

واشـــنطن من اخلرطوم وفي عالقات الطرفني 
اآلخذة في التحّسن بشكل ملحوظ.

التعـــاون  مجـــاالت  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الســـوداني اخلليجي واسعة ومفيدة للطرفني 
خصوصـــا فـــي مجـــاالت االقتصـــاد واألمـــن 
والدفاع. واســـتمرت مناورات الدرع األزرق ١٠ 
أيام وشـــارك فيها سالح اجلو السوداني بـ٢٩ 

طائـــرة ومقاتلة من طراز ميغ وســـوخوي ٢٤، 
بينما شارك سالح اجلو السعودي بـ١٨ مقاتلة 

من طراز إف ١٥ وهوك.
واعتبر الرئيس البشـــير أن تلك املناورات 
تظهر تطور العالقات بني بالده والســـعودية، 
وذلك بعد عامني من قطـــع اخلرطوم عالقاتها 

مع طهران.

وظل النظام اإلســـالمي في اخلرطوم على 
مدى ســـنوات على عالقة وثيقة مع إيران، لكن 
احلليفـــني افترقا نتيجة الختـــالف مواقفهما 
من الصراع في ســـوريا واجتاه اخلرطوم إلى 

التحالف مع الرياض.
وأعلن السودان في عام ٢٠١٥ مشاركته في 
التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في 
اليمن ضـــد املتمردين احلوثيـــني املقربني من 

إيران.
وقال البشـــير في خطابه األحد مبناســـبة 
ختـــام املنـــاورات اجلويــــة التـــي كـانـــت قـد 
انطلقــــت يوم التاســـع والعشـــرين من مارس 
املـاضـــي في منطقـــة مروي شـــمال العاصمة 
اخلرطوم، ”هـــذا التدريب مؤشـــر على تطور 
العالقـــات بـــني الســـودان واململكـــة العربية 

السعودية“.
وتهـــدف املنـــاورات األولـــى بـــني البلدين 
إلـــى رفع قـــدرات القوات اجلويـــة العملياتية 
وحتسني التقنيات املرتبطة بالعمليات اجلوية 

وتطوير التعاون.
وقال البشـــير الـــذي ارتدى بزة عســـكرية 
أثنـــاء حضوره ختـــام املنـــاورات إن ”القوات 
املســـلحة الســـودانية لعبت دورا محوريا في 
حتسني عالقات الســـودان مع اململكة العربية 
السعودية وكل دول اخلليج“، مضيفا أّن ”أمن 
الســـودان ال ينفصل عن أمن دول اإلقليم لذلك 
ســـعينا لبناء تعاون أمني وعســـكري مع دول 

اجلوار“. اختفت الراية الدخيلة فالتقت رايات {األشقاء}



} طرابلــس – أطلقـــت وزارة الدفـــاع التابعة 
لحكومة الوفاق الليبية مســـاء السبت عملية 
عسكرية تهدف إلى التصدي لمساعي الجيش 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر للســـيطرة على 

المناطق الواقعة خارج سيطرته بالجنوب.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بحكومة 
الوفـــاق الليبيـــة محمد الغصـــري إن الوزارة 
شـــكلت غرفة مشـــتركة من عـــدة كتائب تابعة 
للمجلس الرئاسي لتحرير قاعدة براك الجوية 

(جنوب) الواقعة تحت سيطرة الجيش.
وتمكن ”اللواء 12“ بقيـــادة محمد بن نائل 
ديســـمبر الماضـــي من الســـيطرة على قاعدة 
”بـــراك“ الجويـــة الخارجة عن الخدمـــة لكنها 
تضم مخازن أسلحة وذخائر، وكثيرا ما لجأت 
إليها ”القوة الثالثة“ الموالية لحكومة الوفاق 

لنقل العتاد إلى ساحات المعارك.
وأضـــاف الغصري أن العملية العســـكرية 
انطلقت فعليا مســـاء الســـبت، بهدف محاربة 
مجموعة من مسلحي تنظيم داعش اإلرهابي، 
وكذلك قوات ”اللـــواء 12“ التابعة لحفتر التي 
هاجمـــت األربعـــاء الماضي ”القـــوة الثالثة“ 

الجوية. المتمركزة في قاعدة ”تمنهنت“ 
وأعلنـــت القيـــادة العامة للجيـــش الليبي 
األربعـــاء انطالق العمليات العســـكرية البرية 
الفعلية للســـيطرة على قاعـــدة ”تمنهنت“ في 

بلدية البوانيس شمال مدينة سبها.
وتســـيطر علـــى قاعـــدة تمنهنـــت الجوية 
منـــذ ينايـــر 2014 ”القـــوة الثالثـــة“ وهي قوة 
احتياطية ينحدر مقاتلوها من مدينة مصراتة 

وتتبع المجلس العسكري بمصراتة.
وأشـــار الغصري إلى أن القوات المشاركة 
في العملية العســـكرية هي ”القـــوة الثالثة“، 
و”الكتيبـــة 16“، و”الكتيبـــة 45 مشـــاة“ وهي 
كتائب موالية لحكومة الوفاق، معتبرا أن ”أي 
قوة ال تتبع المجلس الرئاسي مليشيا خارجة 

عن الشرعية ويجب محاربتها“.

لحكومـــة  الرئاســـي  المجلـــس  وانبثـــق 
الوفـــاق عـــن اتفـــاق الصخيرات الـــذي وقعه 
الفرقاء الليبيون ديسمبر 2015 لكن االتفاق لم 
يطبق. كمـــا أن حكومة الوفاق لـــم تحظ بثقة 
البرلمان الذي يصر على ضرورة إجراء بعض 

التعديالت على االتفاق السياسي.
ولفت الغصري إلى أن العملية العســـكرية 
هدفها األول اســـتعادة الســـيطرة على قاعدة 

براك الجوية.
ويأتي اإلعالن عن العملية العســـكرية بعد 
يومين من إصدار وزير الدفاع بحكومة الوفاق 
المهدي البرغثي تعليماته إلى كل من قاعدتي 
مصراتـــة وطرابلـــس الجويتيـــن بالتصـــدي 
وإســـقاط أي طائرات تابعـــة للجيش في حال 
اقتربت من قاعـــدة تمنهنت الجوية. وشـــنت 
طائرات تابعـــة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق 

مساء الجمعة ضربات على قاعدة براك.
وكان الجيـــش الليبـــي قد أعلـــن منذ نحو 
أســـبوعين عن إطالق عملية عســـكرية جديدة 

”الرمال المتحركة“ تهدف إلى الســـيطرة على 
المناطق الواقعة خارج سيطرته في الجنوب.

وأعلنـــت ”ســـرايا الدفـــاع عـــن بنغازي“ 
الســـبت تسليم  قاعدة الجفرة الجوية لرئاسة 
األركان التابعـــة للمجلـــس الرئاســـي ووزارة 

الدفاع بحكومة الوفاق الوطني.
وأشـــارت في بيان إلى أنها انتقلت بكامل 
عتادهـــا إلـــى ”ثكنات ومعســـكرات في مواقع 

جديدة“. 
ودعـــت مـــن ســـمتهم ”الثـــوار األحـــرار“ 
و”العســـاكر الشـــرفاء“، إلـــى االنضمـــام إلى 
قواتها، مشـــددة على أنها ماضية في أهدافها 
حتى عودة النازحين والمهجرين إلى منازلهم 
في بنغازي، باإلضافة إلى ”فك الحصار وكسر 

الطوق“.
وتتألف ”ســـرايا الدفاع عـــن بنغازي“ من 
تنظيم أنصار الشـــريعة وعدد من الميليشيات 
األخرى المحسوبة على الجماعات المتطرفة. 
وهاجمت تلك الجماعات مطلع الشهر الماضي 

ميناءين نفطيين وســـيطرت عليهما أليام قبل 
أن يشـــن الجيـــش عملية نوعيـــة ويتمكن من 

استرجاعهما.
وتتهم الحكومـــة المؤقتة ومجلس النواب 
حكومة الوفاق بالتحالف مع ”ســـرايا الدفاع 
عن بنغازي“. ويعزز تســـليم ”ســـرايا الدفاع“ 
لقاعدة الجفرة تلك االتهامات كما يلمح لوجود 

تحالف غير معلن بين الطرفين.
ويشـــكك متابعون في انســـحاب ســـرايا 
الدفاع من قاعدة الجفرة، معتبرين أن اإلعالن 
عن تسليم القاعدة لحكومة الوفاق هدفه خلط 
األوراق وإبعاد شـــبهة اإلرهـــاب حتى ال يجد 

الجيش ذريعة لقصفها.
وكان الجيـــش قـــد توعد عقب اســـترجاع 
الموانـــئ النفطيـــة بمالحقـــة فلول ”ســـرايا 
الدفاع“ التي عادت لتتمركز في قاعدة الجفرة.

ويشـــكل بقاء ”ســـرايا الدفاع“ في الجفرة 
خطرا مســـتمرا، فهي مستعدة إلعادة الهجوم 

على الموانئ النفطية.

صابر بليدي

} الجزائر - أكدت تصريحات وزير الشـــؤون 
الدينية الجزائري محمد عيســـى حول الجدل 
المثار بشـــأن مضمون اللقـــاءات التي جمعت 
وزير الثقافـــة والتوجيه اإلســـالمي اإليراني 
رضا أمير موسوي، توظيف طهران النفتاحها 
اإلقليمـــي لصالح تأجيج حـــرب أيديولوجية، 
تتخذ من الحرب على اإلرهاب منصة لتوسيع 

نفوذها وتصدير مشروعها الفكري.
ونفـــى وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة أن تكون 
اللقـــاءات التي جمعت وزير الثقافة والتوجيه 
اإلســـالمي مع مســـؤولين كبار فـــي الحكومة 
الجزائرية قد تناولت ما اصطلح على تسميته 
بالجبهـــة المشـــتركة لمحاربـــة اإلرهاب بين 

بالده وإيران.
كما نفى وجـــود مهمة أوكلت لرجال الدين 
والدعاة في البلدين من أجل التشـــاور وبحث 

تجسيد المشروع.
وكانت وســـائل إعالم إيرانيـــة قد تحدثت 
في أعقاب زيارة قام بها موسوي إلى الجزائر 
األســـبوع الماضـــي عن تكلل الزيـــارة باتفاق 
يستهدف إطالق جبهة لمحاربة اإلرهاب، وأن 
البلدين مستعدان لمباشرة تجسيد المشروع 
انطالقـــا من تبادل زيـــارات وفود علماء الدين 

لتقريب األفكار.
وقالـــت إن الطرفين اتفقا على زيارة قريبة 
لوفـــد مـــن هيئـــة المجلس اإلســـالمي األعلى 
الجزائري إلى طهران تضم شـــخصيات دينية 
ودعـــاة وأئمة، بقيادة رئيس الهيئة بوعبدالله 
غالم اللـــه، وإن الوفديـــن اتفقـــا مبدئيا على 
إطـــالق جبهة لمحاربة اإلرهاب والفكر الديني 

المتشدد.
وألمحت تحليالت اإلعالم اإليراني إلى أن 
موجة اإلرهاب التـــي تضرب المنطقة والعالم 
عموما تنطلق من خصوم سياســـيين لطهران 
في المنطقـــة، وأعطت االنطباع للـــرأي العام 
المحلي بـــأن الجزائـــر تبادل إيـــران الطرح، 
في إشارة إلى اســـتعداء محيطها العربي في 

منطقة الخليج العربي.

وقال وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة واألوقاف 
محمد عيســـى ”للجزائر هويتها ومرجعيتها 
الدينيـــة والفكرية، وال يمكن تجـــاوز الفوارق 
المذهبية بين البلدين، ولها رصيدها ورؤيتها 
إلى محاربة اإلرهاب بما يتوافق وينسجم مع 

هويتها وتاريخها ومرجعيتها“.
وأضـــاف ”للبلدين أواصر صداقة وتعاون 
فـــي مجـــاالت مختلفـــة، والجزائـــر تتمســـك 
باحترام هوية وأفكار اآلخرين، ولها مقاربتها 
في ميـــدان الحرب علـــى اإلرهـــاب والتطرف 
الديني القائمة على احترام هويات ومعتقدات 
اآلخريـــن دون الوقـــوع في الغلـــو أو توظيف 
الفـــوارق الدينية كوقود للصراعات والحروب 

لحسابات جيواستراتيجية“.
عبـــر  ســـارعت  قـــد  الجزائـــر  وكانـــت 
دبلوماســـيتها إلى نفـــي ما راج فـــي اإلعالم 
اإليراني حول اتفاق البلدين على إطالق جبهة 
مشتركة لمحاربة اإلرهاب والتطرف، ووصفته 
عـــن  العاريـــة  واالســـتنتاجات  بـ”القـــراءات 
الصحة، ألن ما تطمح إليه هو أداء إيران لدور 

إيجابي في منطقة الخليـــج“. وصرح الناطق 
الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبدالعزيز 
بن علي شـــريف بأن ”ما تناقلته بعض وسائل 
اإلعـــالم اإليرانية  حول مضمـــون اللقاء الذي 
حظـــي بـــه مؤخـــرا وزيـــر الثقافة واإلرشـــاد 
اإلســـالمي اإليراني  رضا أميـــر صالحي من 
طـــرف رئيس الوزراء عبدالمالك ســـالل يدخل 
في سياق قراءات واستنتاجات ال تعكس شكل 

ومضمون اللقاء“.
ويثير التقارب الجزائـــري اإليراني جدال، 
فبغض النظر عن موقفـــي البلدين المتقاربين 
ممـــا يعرف بمحـــور الممانعة علـــى الصعيد 
السياســـي، إال أن أوســـاطا دينيـــة حذرت من 
مغبة توظيف التقارب في أجندة أيديولوجية 
قياســـا بحرص طهران على استغالل نفوذها 

في تصدير مذهبها العقائدي.
وتنامـــت التحذيرات مع االتفـــاق الثقافي 
والفنـــي الذي أبرم مؤخرا بيـــن وزارة الثقافة 
للســـينما اإليرانية، حيث  ومؤسسة ”فارابي“ 
شـــدد منتقدون على مخاطر التعاون في مجال 

اإلنتـــاج الفنـــي والســـينمائي، بالنظر إلى ما 
للقطاع من قوة ناعمة في توسيع رقعة األفكار 

واأليديولوجيات العقائدية.
وتحـــدث موســـوي علـــى هامـــش لقاءاته 
مـــع مســـؤولين جزائريين عن ”آفاق واســـعة 
للتعـــاون الثقافي والفني بين البلدين تشـــمل 
إطـــالق مـــدارس ومراكـــز ثقافيـــة واتفاقيات 
تعاون في مجاالت اإلنتاج الفني والسينمائي، 
وتوظيـــف التـــراث والموروث المشـــترك بين 

الشعبين“.
ونفـــى الوزيـــر الجزائـــري فـــي تصريحه 
وجود ”نية لهيئة المجلس اإلســـالمي األعلى 
بوصفه هيئة مستقلة، وال لرئيسه بوعالم الله 
غالم الله، في االنخراط في لعبة الســـتيراد أي 
مرجعية دينية ســـواء من إيران أو من غيرها، 
ألن المرجعية الوطنية راســـخة لـــدى الرموز 

والشخصيات الوطنية“.
وذهـــب فـــي دفاعه عـــن مرجعيـــة بالده 
الدينيـــة إلى اإلقـــرار بقبول رمـــوز من تيار 
اإلخوان علـــى غرار مؤسســـة حركة مجتمع 
الســـلم التـي قادها الراحـــل محفوظ نحناح 
”كجـــزء من الهويـــة المحلية مـــا دامت تلتزم 
بموروثهـــا وانتمائها الوطني وعدم االرتباط 

بجهات خارجية“.
وجـــاءت التصريحـــات كـــرد مبطـــن على 
انتقادات الداعية السلفي وسيم يوسف لتيار 
اإلخـــوان أثنـــاء زيارتـــه للجزائـــر بدعوة من 

جهات محسوبة على السلطة.
وقال عيسى على صحفته الرسمية بشبكة 
فيســـبوك إن ”المرجعية المعتدلة الوســـطية 
التي ورثناها عن أســـالفنا العلماء ال نرتضي 
عنهـــا بديـــال، ولن نســـتبدلها بـــأي مرجعية 
شـــرقية كانت أو غربية، صـــادرة من الخليج 

العربي أو من بالد فارس“.
وأضاف ”األمم التي زحفت إليها مرجعيات 
غريبـــة عن تاريخها، دخيلـــة على ثقافتها هي 
أمـــم بدت بيـــن أبنائهـــا العـــداوة والبغضاء 
فلم يبق ألعدائها ســـوى هدم أسوارها وهتك 
أعراضها وســـلب أموالها ومصادرة سيادتها 

وتشريد أبنائها وإذالل أعزتها“.
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◄ بدأت الممثلة العليا لألمن 
والسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي 
فيديريكا موغريني مساء السبت زيارة 

إلى الجزائر تستمر يومين إلجراء 
تقييم التفاق الشراكة بين الجانبين 

ولبحث قضايا المنطقة خاصة أزمتي 
ليبيا ومالي.

◄ أكد شوقي الطبيب رئيس الهيئة 
التونسية لمكافحة الفساد أن نسبة 

الفساد في الصفقات العمومية بلغت 
25 بالمئة من إجمالي حجم الصفقات، 

مشددا على ضرورة وضع حد لهذا 
النزيف وإرساء آليات الحوكمة 

الرشيدة.

◄ رحبت اللجنة الليبية لحقوق 
اإلنسان بعودة مجلس النواب إلى 
مسار الحوار السياسي والتسوية 

السياسية لألزمة الليبية، مطالبة جميع 
األطراف السياسية الليبية بضرورة 
العمل على اإلسراع في إنهاء األزمة 

السياسية التي طال أمدها.

◄ قال رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد إنه تطرق خالل 

مباحثاته مع نظيره الفرنسي برنار 
كازنوف إلى سبل دفع مسار التسوية 
السياسية لألزمة الليبية وفقا لمبادرة 

الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي.

◄ دعت جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية من خالل برنامجها 

االنتخابي لتشريعيات 4 مايو المقبل 
إلى تشجيع المبادرة الخاصة في 

االستثمار، مع الدفاع عن دور الدولة 
في قيادة مسيرة التنمية من خالل 

سيطرتها وملكيتها وحدها للقطاعات 
االستراتيجية الحيوية.

باختصار

قوات الوفاق تتصدى لمساعي حفتر للسيطرة على الجنوب
[ {سرايا الدفاع عن بنغازي} تسلم قاعدة الجفرة إلى حكومة الوفاق

[ طهران توظف التقارب السياسي والدبلوماسي لحسابات أيديولوجية

ــــــر التطورات العســــــكرية فــــــي منطقة  تثي
ــــــوب الليبي املخاوف من اندالع حرب  اجلن
ــــــي بقيادة  ــــــة بني قــــــوات اجليش الليب أهلي
خليفة حفتر وكتائب موالية حلكومة الوفاق 

أغلبها ذات مرجعية إسالمية.

الجنوب ساحة الحرب المقبلة

عيسى يتصدى لفبركات إيران

تســـليم قاعـــدة الجفـــرة لحكومة 
الوفـــاق يهدف إلى خلـــط األوراق 
وإبعاد شبهة اإلرهاب حتى ال يجد 

الجيش ذريعة لقصفها

◄

«رئيس الحكومة الذي يســـعى لمحاربة الفساد حسب خطاباته لن يستطيع تحقيق الكثير إذا أخبار
لم تبتعد حركة النهضة ونداء تونس عن إعطاء التعليمات والتهديدات المباشرة».

نورالدين الطبوبي
األمني العام لالحتاد العام التونسي للشغل

{ما يقارب 18 سفيرا أجنبيا طلبوا مني في أحد االجتماعات بتونس عقد جلسة لمجلس النواب 
خارج مدينة طبرق لكني رفضت بسبب الخصوصية الليبية}.

إمحمد إشعيب
النائب األول لرئيس مجلس النواب الليبي

الحكومة التونسية تعرف 
بقانون االستثمار الجديد

} تونــس – نظمت وزارة التنمية واالســـتثمار 
التونسية ندوة للتعريف بالمضامين الجديدة 
لإلطار القانوني لالســـتثمار، وحضرها رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد وعدد مـــن الوزراء 

والسفراء ورجال األعمال.
التنميـــة  ووزيـــر  الشـــاهد  واســـتعرض 
واالستثمار والتعاون الدولي فاضل عبدالكافي 
اإلجـــراءات الجديدة للقانـــون التي تهدف إلى 
تبســـيط عملية االســـتثمار في تونـــس، وذلك 
فـــي نـــدوة صحافية بحضـــور العشـــرات من 
المســـتثمرين وســـفراء دول أفريقية وأوروبية 

وعربية.
الجديـــد  االســـتثمار  قانـــون  وســـيعوض 
المصـــادق عليـــه مـــن البرلمان التونســـي في 
ســـبتمبر الماضي، ودخل حيـــز التنفيذ مطلع 
أبريـــل الحالي، قانون تشـــجيع االســـتثمارات 
لســـنة 1993 الذي كان المنظم لإلطار القانوني 

العام لالستثمار في البالد.
وأضاف الشاهد ”قانون االستثمار الجديد 
كان مـــن أولويات الحكومة منـــذ منحها الثقة 
أمام مجلس النواب“، مشّددا على أن ”تشجيع 
االســـتثمار نقطة محورية في برنامج الحكومة 

لمعالجة الوضع االقتصادي الصعب“.
وقال ”رؤيتنا واضحـــة، وهي خلق الثروة 
ومواطن الشغل، األمر الذي يمر بالضرورة عبر 
تحقيق نســـب نمو محترمة، ونســـب النمو ال 

تتحقق إال عبر تطّور االستثمارات“.
وتوقع الشاهد أن يحقق االقتصاد التونسي 
خالل سنة 2017 نسبة نمو في حدود 2.5 بالمئة، 
وذلك بعد العودة التدريجية إلى اإلنتاج خاصة 
فـــي القطاعـــات الحيويـــة، وأيضـــا االنتعاش 
الســـياحي الذي بدأت مالمحـــه تتوضح خالل 

األشهر األولى من السنة الحالية.
وقال وزير التنمية واالستثمار إن ”القانون 
الجديد يقوم على تبســـيط اإلجراءات وحوكمة 
االســـتثمارات والمســـاواة فـــي المعاملة بين 
المســـتثمر األجنبـــي والمســـتثمر التونســـي 
وأيضا النفاذ إلى السوق وتسوية النزاعات“.

وفي ما يتعلق بتبســـيط اإلجـــراءات، فإنه 
تم االقتصار علـــى 25 مادة في القانون الجديد 
مقابـــل 75 مـــادة في القانـــون القديـــم، كما تم 
االقتصـــار على ثالثة أوامـــر حكومية تطبيقية 
للقانون مقابل 33 أمرا تطبيقيا للقانون القديم، 
وإحداث الهيئة التونســـية لالستثمار، إضافة 

إلى عدد من اإلجراءات األخرى.
واعتبـــر األميـــن العـــام المســـاعد التحاد 
الشـــغل بوعلي المباركـــي أن القانون  يتضمن 
العديـــد من اإليجابيات مـــن بينها خلق الثروة 
والتســـاوي في االمتيازات بين المســـتثمرين 
األجانـــب والتونســـيين، مشـــددا على ضرورة 
تفعيله واإلسراع في نشره والتعريف به وطنيا 

ودوليا.

ّ



} طهــران - توصـــل احملافظـــون فـــي إيران 
إلى توافق بشـــأن ترشيح رجل الدين احملافظ 
إبراهيم رئيســـي (57 عاما) خلوض انتخابات 
الرئاســـة املقررة في مايو ومنافســـة الرئيس 
املعتدل حســـن روحاني وقراراته االقتصادية 

وسياسته القائمة على التقارب مع الغرب.
ويأمل احملافظـــون من وراء هذا القرار في 
جتنب تفتيت أصوات أولئك الذين يتعطشون 
ملا يعتبرونه إحياء لقيم الثورة اإلسالمية عام 
1979، خاصة وأن رئيسي حليف وثيق للزعيم 
اإليرانـــي األعلى آية الله علي خامنئي كما أنه 

يزدري الغرب.
وقد يكابد رئيســـي الـــذي كان مدعيا عاما 
إلثبـــات نفســـه بـــني الناخبني، لكـــن محللني 
يقولـــون إن دعم خامنئي لـــه قد يجعله حتديا 

حقيقيا ملسعى روحاني للفوز بوالية ثانية.
ورئيســـي شـــخصية تقـــع فـــي منتصف 
التسلسل القيادي للســـلطة الدينية في إيران 
الشـــيعية لكنه كان مســـؤوال كبيرا لعقود في 
الســـلطة القضائية التي تضع ســـيطرة رجال 

الدين على البالد موضع التنفيذ.
ورمبا يجد املدعي العام الســـابق صعوبة 
حتى يعرفـــه الناخبون بيـــد أن محللني قالوا 
إن رئيسي قد يشـــكل تهديدا حملاولة روحاني 
للفوز بفترة رئاســـية ثانية وذلك بفضل الدعم 

من الصقور املتمسكني مبراكز القرار.
وانتقد رئيسي األداء االقتصادي للبالد في 
ظل رئاسة روحاني وسعيه للتقارب مع الغرب 
والـــذي أدى إلى إبرام اتفاق نـــووي تاريخي 
فـــي 2015 مع القـــوى العامليـــة يقضي باحلد 
من البرنامج النـــووي اإليراني مقابل تخفيف 

العقوبات عنها.
وقال رئيسي في بيان نشرته وكاالت أنباء 
إيرانية ”يســـأل النـــاس ملاذا بالدنـــا في هذا 
الوضع رغم كل مواردنا ومواهبنا البشرية؟“.

وأضاف ”احلل الرئيســـي ملشـــكالتنا هو 
تغييـــر جـــذري فـــي اإلدارة التنفيذيـــة للبالد 
بإرادة الشعب وتشـــكيل حكومة قادرة حتظى 
باملعرفة وتعمل ليال ونهارا الســـتعادة كرامة 

الشعب ومحاربة الفقر والفساد“.
وفـــاز روحاني بالرئاســـة فـــي 2013 بدعم 
من الشـــبان والنساء باألساس. ووعد بإخراج 
البـــالد مـــن عزلتهـــا الدولية وإقامـــة مجتمع 

يتمتع بحرية أكبر.
لكن الكثير مـــن اإليرانيني فقدوا الثقة فيه 
ألنه لم يتمكن من حتسني وضع االقتصاد رغم 
تخفيف العقوبات فـــي يناير مبوجب االتفاق 

النووي.
ويقـــول نشـــطاء في مجـــال احلقـــوق إن 
الســـلطات اإليرانيـــة لـــم تتحـــرك أو اتخذت 
خطـــوات قليلـــة في ســـبيل توفيـــر املزيد من 

احلريات السياسية والثقافية.
ويتولـــى رئيســـي (57 عامـــا) مســـؤولية 
منظمة ”آســـتان قدس رضوي“ املعنية بأقدس 

األضرحة اإليرانية في مدينة مشهد.
وذكر بيان رئيســـي أنه لن يســـتغل املزايا 
الدينية واملالية ملنصبه في حملته االنتخابية.
وإذا فاز رئيســـي في االنتخابـــات املقررة 
في 19 مايو فإن ذلك ســـيعزز فرصه في خالفة 

خامنئي.
وقال حســـني رســـام وهو مستشار لوزارة 
اخلارجية البريطانية بشـــأن إيران ”ترشيحه 
يأتي مبثابة املفاجأة ويشكل تهديدا.. وتهديدا 

كبيرا.. لروحاني“.
وأضاف ”بل إن الفرص باتت أكبر اآلن ألن 
نشهد انتخابات من جولتني في إيران على أن 

تكون اجلولة الثانية شديدة االستقطاب“.
وانتخـــب روحانـــي قبـــل أربـــع ســـنوات 
بعد حتقيقه فوزا كاســـحا فـــي اجلولة األولى 
متجنبـــا جولة إعادة بحصولـــه على أكثر من 
50 فـــي املئة من األصوات فـــي اجلولة األولى 
بفضل تعهـــدات باحلد من عزلة إيران الدولية 
وإتاحـــة املزيد من احلريات فـــي الداخل. ولم 
يفز أي مرشـــح آخر بأكثـــر من 17 في املئة من 

األصوات.
لكن قـــد يواجه روحاني هـــذه املرة حتديا 
أشـــد إذا وحـــد محافـــظ واحد مثل رئيســـي 

احملافظني خلفه وشق طريقه نحو جولة ثانية.
واســـتفاد رئيســـي من انتقـــاد احملافظني 
لســـجل روحاني قائلـــني إن الرئيـــس يراهن 
بشدة على التقارب مع األعداء ولم يفعل شيئا 

يذكر في الداخل لتحسني االقتصاد.
وقال رئيســـي في ســـبتمبر ”مشكالتنا لن 
يحلها األميركيـــون والغربيون، فهم لم يحلوا 
مشكلة واحدة ألي بلد. لم يجلبوا شيئا سوى 

الشقاء للدول األخرى“.
وعـــني خامنئي رئيســـي في 2016 رئيســـا 
املســـؤولة  ملنظمـــة ”آســـتان قـــدس رضوي“ 
عن مؤسســـة دينيـــة ميزانيتهـــا املليارات من 
الـــدوالرات تديـــر تبرعات ألقـــدس ضريح في 

البالد في مدينة مشهد.
ومتلـــك املؤسســـة الدينيـــة، التـــي تتبع 
ذراعها االقتصادية 36 شركة من بينها مناجم 
ومصانع نســـيج ومصنعا لألدوية بل وشركة 

نفط وغاز كبرى.

وذكـــر دبلوماســـي إيرانـــي كبيـــر رفض 
الكشـــف عن هويته أنه حتى قبل الثورة ”كان 
أولئك الذين يقودون هذا الوقف قريبني للغاية 
مـــن رئيس الدولة ومن القيـــادة العليا للبالد. 

رئيسي لديه قوة كبيرة“.
وقـــال محللـــون إن خامنئي الـــذي يفوق 
الرئيس املنتخب مكانة بارك ترشـــيح رئيسي. 
واستقال رئيسي األسبوع املاضي من مجلس 
إشـــرافي علـــى االنتخابات، وهـــو منصب ال 

يسمح له بالترشح لالنتخابات.
وقال مســـؤول كبير طلب عدم نشـــر اسمه 
”مـــا كان لرئيســـي أن يســـتقيل مـــن منصبـــه 
احلالـــي للترشـــح للرئاســـة مـــن دون مباركة 

خامنئي. إنه منافس قوي للغاية لروحاني“.
وتثير محاولة رئيســـي للترشـــح للرئاسة 
قلـــق بعـــض اإلصالحيـــني نظرا لفتـــرة عمله 
الطويلـــة فـــي الســـلطة القضائيـــة اإليرانية 
التـــي تتبع نهجا محافظـــا. وكان نائبا ملدعي 

طهران في 1988 فـــي وقت ُأعدم فيه اآلالف من 
الســـجناء. وكان رئيسي نائبا لرئيس السلطة 
القضائية لعشر سنوات قبل أن يعني في 2014 

مدعيا عاما إليران.
وقال رســـام املستشار الســـابق لبريطانيا 
بشأن إيران ”رئيسي يعرف طريقه في املمرات 
املظلمـــة للسياســـة اإليرانية علـــى نحو جيد 
للغاية. لكنه متعود على مســـاءلة الساسة في 
الظـــالل املريحة للســـلطة القضائية أكثر ممن 

هم في دائرة الضوء“.
ويعتبـــر بعـــض الساســـة اإليرانيـــني أن 
رئيســـي يجري إعداده خلالفة خامنئي، الذي 
يبلغ من العمر 77 عاما ويشغل منصب الزعيم 

األعلى منذ 1989، والرئاسة هي خطوة أولى.
وقالت النائبة اإلصالحية الســـابقة جميلة 
كاديفـــار ”رئيســـي موجـــود فـــي دائـــرة ثقة 
خامنئـــي. كان أحـــد طالب خامنئـــي وأفكاره 

قريبة للغاية من أفكار الزعيم األعلى“.

[ اصطفاف المتشددين وراء مرشح توافقي تجنبا لتشتت األصوات  [ الفوز في االستحقاق االنتخابي يمهد لرئيسي خالفة خامنئي
املتشــــــددون اإليرانيون يتوصلون إلى توافق بشأن مرشــــــح وحيد النتخابات الرئاسة وهو 
إبراهيم رئيســــــي، في خطوة يأمل من خاللها اجلناح احملافظ في جتنب تشــــــتت األصوات 
عند مواجهة روحاني، ويؤكد مراقبون أن فوز رئيســــــي في االنتخابات املقبلة ســــــيجعل منه 

مرشحا بارزا خلالفة خامنئي.

رئيسي مرشح املحافظني إلزاحة روحاني في انتخابات الرئاسة اإليرانية

نحو المزيد من التشدد
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«إننا بحاجة إلى تنسيق مركزي قوي لتعاون أجهزة الشرطة داخل أوروبا، مثل الدور الذي يقوم أخبار

به املكتب االتحادي ملكافحة الجرائم بصفته هيئة مركزية للشرطة األملانية}.

هوجلر مونش
رئيس املكتب األملاني ملكافحة اجلرائم

«إحدى أولوياتي إذا فزت في االنتخابات أن نشكل اعتبارا من الصيف خلية لتنسيق املعلومات 

وقوة تدخل في قضايا اإلرهاب تكون تحت سلطة الرئيس}.

إميانويل ماكرون
املرشح الوسطي لالنتخابات الرئاسية الفرنسية
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رئيســـي مســـؤول منـــذ 2016 على 

منظمـــة «آســـتان قـــدس رضوي» 

وهـــي مؤسســـة دينيـــة ميزانيتها 

املليارات من الدوالرات

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اعتبر مستشار األمن القومي 
للرئيس األميركي اتش. آر. ماكماستر 

األحد أن إرسال حاملة طائرات 
إلى قرب شبه الجزيرة الكورية هو 

تدبير ”وقائي“، الفتا إلى أن الرئيس 
األميركي يريد درس ”كل الخيارات 

للقضاء على التهديد“ الكوري 
الشمالي.

◄ تشهد غويانا المنطقة الفرنسية 
الواقعة في أميركا الجنوبية حركة 

احتجاج اجتماعية تتصاعد تدريجيا 
مع إعالن المجموعة المنظمة لها عن 

”إضراب عام كامل“ اعتبارا من االثنين.

◄  قالت مسؤولة عسكرية أميركية 
كبيرة في حلف شمال األطلسي إن 

الفوز الساحق لرئيس الوزراء الصربي 
ألكسندر فوشيتش بانتخابات الرئاسة 

في الثاني من أبريل قد يساعد في 
استقرار البالد.

◄  أكد وزير الداخلية في بنغالديش 
األحد أنه سيتم تنفيذ حكم اإلعدام 

الصادر ضد عبدالحنان زعيم ”حركة 
الجهاد اإلسالمي المحظورة ”في أي 

وقت“ بعد أن رفض رئيس البالد طلب 
العفو الذي قدمه.

◄  خرج اآلالف من األشخاص مجددا 

إلى الشوارع في العاصمة األلمانية 
برلين األحد في مظاهرة تأييدا ألوروبا 
الموحدة، وكان أصحاب مبادرة ”نبض 

أوروبا“ قد دعوا إلى تنظيم هذه 
المظاهرة التي يجري تنظيمها مطلع 

كل أسبوع لتاسع مرة.

◄  كشف تقرير إعالمي في ألمانيا 
أن الشرطة ألقت القبض خالل مهمة 

لمكافحة اإلرهاب في مدينة اليبتسيج 
شرقي البالد على رجل يعتقد أنه كان 

يخطط لشن هجوم في العاصمة برلين.

باختصار

متعاطف مع داعش 

وراء هجوم السويد
} ســتوكهومل - اتضحـــت األحد مالمح املنفذ 
املفترض العتداء ستوكهولم الذي خلف أربعة 
قتلى اجلمعة، فيما احتشـــد الســـويديون في 

عاصمتهم للتعبير عن رفضهم اإلرهاب.
إن  األحـــد  الســـويدية  الشـــرطة  وقالـــت 
األوزبكي املشـــتبه بأنه صدم بشـــاحنة حشدا 
ممـــا أدى إلـــى مقتـــل أربعـــة أشـــخاص في 
ســـتوكهولم كان قد أبدى تعاطفـــه مع تنظيم 
الدولة اإلسالمية وكان مطلوبا للعدالة بسبب 
عدم امتثاله ألمر ترحيل. وأصيب 15 شـــخصا 
آخرون اجلمعة عندما قاد شـــاحنة مســـروقة 
لتوصيـــل اجلعـــة بســـرعة كبيرة في شـــارع 
جتاري قبل ارتطامه مبتجر واشتعال النار في 
الشاحنة. واعتقل األوزبكي بعد بضع ساعات.
وقال يوناس هايسينج املسؤول بالشرطة 
”نعرف أنه أبـــدى تعاطفا مع منظمات متطرفة 

منها تنظيم الدولة اإلسالمية“.
وفي أوروبا ســـبق أن استخدمت مركبات 
كســـالح قاتل فـــي هجمات في نيـــس وبرلني 
ولندن خالل الشـــهور املاضيـــة وأعلن تنظيم 
الدولة اإلسالمية مســـؤوليته عنها. ولم تعلن 
إلى ظهر األحد أي جهة مســـؤوليتها بعد عن 

واقعة السويد.

} مقديشــو - جنـــا قائد اجليـــش الصومالي 
املعـــني حديثـــا من اعتـــداء بســـيارة مفخخة 
أوقـــع عدد كبير من القتلى األحد في العاصمة 
مقديشو، في رد من حركة الشباب على خطاب 
الرئيس الصومالي األخير الذي اتسم بالشدة 

جتاهها.
واســـتهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة 
ظهر األحد املوكـــب املرافق حملمد جامع ارفيد 
قائد اجليش اجلديد الذي عينه الرئيس محمد 

عبدالله محمد اخلميس.
وبعـــد قليـــل علـــى االعتـــداء الـــذي وقع 
علـــى مقربة مـــن وزارة الدفاع فـــي العاصمة 
الصومالية، أعلنت حركة الشـــباب اإلسالمية 
مســـؤوليتها عنه فـــي بيان نشـــر على املوقع 
اإللكتروني إلذاعة ”األندلس“ التابعة لها، مقرة 

بـــأن ”املعلومات األولية تفيد بأن قائد اجليش 
جنا بفارق ضئيل“.

وأكـــد مســـؤول أمني صومالـــي أن محمد 
جامـــع ارفيد جنـــا من الهجوم مع قـــادة كبار 

آخرين في اجليش كانوا في املوكب.
وأضاف أن ”حافلة تقل مدنيني كانت تعبر 
من هناك عند وقوع االنفجار، وهناك ضحايا، 

لكنني ال أعرف العدد“.
وقال شاهد آخر هو عبدالرحمن عيسى إن 
”احلافلة الصغيرة (التـــي كانت تنقل مدنيني) 
دمـــرت بالكامل وكانـــت هناك جثـــث عدة في 
الداخـــل لكنني لـــم أمتكن مـــن تعدادها ألنها 

كانت مشوهة جدا ومتفحمة جراء االنفجار“.
ويبـــدو هذا الهجـــوم املوجه ضـــد القائد 
اجلديـــد للجيـــش الصومالي مبثابـــة رد من 

حركـــة الشـــباب التي بايعت تنظيـــم القاعدة، 
على اخلطاب شديد اللهجة الذي ألقاه الرئيس 
محمد عبدالله محمد هذا األســـبوع مبناسبة 
سلســـلة مـــن التعيينـــات علـــى رأس اجليش 

والشرطة وأجهزة االستخبارات.
وقـــال الرئيس الذي انتخب فـــي 8 فبراير 
ويواجـــه حتدي الوضع األمني في هذه الدولة 
”نعلن حالة احلرب في البالد، وندعو الشـــعب 
إلـــى دعـــم اجليـــش الوطنـــي للمســـاعدة في 

محاربة اإلرهابيني“.
وأعلـــن ”لـــن ننتظـــر أن يفّجـــر العناصر 
املتطرفون شـــعبنا، علينا مهاجمتهم وحترير 

املناطق التي يتمركزون فيها“.
ووجه نـــداء أيضـــا إلى مقاتلي الشـــباب 
جـــاء فيه ”إننا نأســـف لهـــؤالء األطفال الذين 

مت خداعهم ونعرض عليهم مهلة ســـتني يوما 
لتسليم أنفسهم، أو حتمل العواقب“.

وتخـــوض حركـــة الشـــباب نزاعـــا يهدف 
إلـــى إحلاق الهزمية باحلكومـــة املركزية التي 
تلقـــى دعما من املجتمع الدولـــي ومن 22 ألف 
عنصر من بعثة االحتاد األفريقي في الصومال 
(اميصوم)، وتوعدت في منتصف فبراير بشن 

حرب ”بال هوادة“ ضد الرئيس اجلديد.
في أغســـطس 2011، مت طرد مقاتلي حركة 
الشـــباب من مقديشـــو بعد أن واجهوا القوة 
النارية لقوات االحتاد األفريقي املنتشـــرة منذ 
العام 2007، وفقدوا بعـــد ذلك معظم معاقلهم، 
لكنهم ال يزالون يســـيطرون على مناطق ريفية 
شاسعة يشـــنون انطالقا منها حرب عصابات 

وتفجيرات انتحارية.

«الشباب» ترد على تهديدات رئيس الصومال بمحاولة اغتيال قائد الجيش



محمد بن امحمد العلوي

} تعتبــــر نظرية النخبة السياســــية من أهم 
اإلشــــكاليات التي تطرق إليهــــا علم االجتماع 
السياسي، وإن تختلف تعريفات هذا المفهوم، 
إال أن المقاربات السوســــيولوجية تتفق على 
أو ”الصفــــوة“، هم مجموعة من  أن ”النخبة“ 
األشخاص األكثر قدرة ومعرفة من غيرهم، لما 
يتمتعون به من قدرة تأثير سياسية كبيرة في 

مجتمعاتهم.
عالــــم االجتماع  ويعــــرف ”رايــــت ميلــــز“ 
األلماني النخبة السياسية بامتالكها إمكانية 
اتخاذ القرار، أما هارولد دوايت السويل عالم 
االجتمــــاع األميركــــي فيصفهــــا بقدرتها على 

التأثير أكثر من غيرها.
النخــــب  إشــــكالية  ”العــــرب“  وطرحــــت 
السياســــية في المغرب، حيــــث يأخذ الحديث 
عــــن النخبــــة السياســــية بالمغــــرب مســــالك 
متشــــعبة ومتقاطعــــة ال مــــن حيــــث ثقافتها 
المرجعية التي تؤســــس عليها خطاباتها، أو 
لــــألدوار التي يمكن أن تلعبها داخل النســــق 
السياســــي واالجتماعــــي، بــــل لقدرتهــــا على 
اتخاذ القرار وصناعته والتأثير في مجريات 

األمور سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

وللحديث عن النخبة السياسية بالمغرب 
ومــــدى التزامها بهموم المجتمــــع وتحوالته 
والسوســــيوثقافية  واالقتصاديــــة  القيميــــة 
البد مــــن المــــرور بكرونولوجيا ”التسلســــل 
التــــي تلــــت انهيــــار جــــدار برلين  الزمنــــي“ 
بالنســــبة للنخب اليسارية، مرورا بأحداث 11 
ســــمبتمبر 2001 بالنســــبة للنخب المنضوية 
تحت لــــواء الجماعات والهيئات السياســــية 
ذات التوجهــــات الدينية، وصــــوال إلى مرحلة 
اجتياح العولمة المتأمركة مع انطالق نظرية 
الفوضــــى الخالقــــة التــــي أعقبها ما ســــمي 

بالربيع العربي.
ويــــرى كل من عبدالحكيم قرمان األســــتاذ 
الجامعــــي، ونائــــب رئيــــس مركز الدراســــات 
واألبحــــاث عزيــــز بــــالل، خــــالل  حديثهمــــا 
لـ“العــــرب“ أن كل هذه العوامــــل كان لها بالغ 
التأثيــــر واألثر في تشــــرذم الجزء اليســــاري 
للنخب السياســــية التقليدية القائمة مبادئها 
علــــى االنصهــــار بهمــــوم الشــــعب، وااللتزام 
بالنضــــال من أجل إرســــاء مجتمــــع الحريات 

والعدالة االجتماعية والمساواة.

وأفــــرزت ديناميــــات نكوصيــــة محافظــــة 
ومتطرفــــة فــــي جزئهــــا الموســــوم بحركات 
اإلسالم السياسي، والتي اجتاحت الفضاءات 
الشــــعبية والجامعيــــة، واشــــتغلت بمختلف 
الوســــائل عــــن تحويــــر الزخــــم السياســــي، 
مســــتفيدة من التراكمات التي خلفتها النخبة 
السياســــية المنتميــــة إلــــى الصــــف الوطني 
الديمقراطــــي والتقدمــــي لعقود مــــن النضال 

والممانعة.

واقع صناعة النخب المحلية

عــــادة مــــا ينظر إلــــى النخبة السياســــية 
باعتبارهــــا نموذجــــا للتحديــــث وقاطرة ذات 
أهميــــة قصوى لإلصــــالح بل وحتى شــــعلة 
ضروريــــة إلحــــداث تغييــــرات ثوريــــة داخل 
مجتمعاتهــــا، لكــــن هنــــاك مــــن الباحثين في 
الشأن السياســــي المغربي من يؤكد غياب أو 
تغييب مفهوم المصلحــــة العامة أمام طغيان 
المصلحــــة الفردية واالنتهازيــــة لدى فئة من 

هذه النخبة.
وال يفنــــد عبدالحكيــــم قرمــــان مــــا وصفه 
ببزوغ ثقافة سياســــية جديدة على المشــــهد 
السياســــي المغربي مع بدايات االنتقال نحو 
الديمقراطيــــة بداية مــــن عــــام األلفين، حيث 
يشير إلى ظهور طبقة جديدة من ”المناضلين 
المتهافتيــــن علــــى الســــلطة الذيــــن يقيمون 
عالقات بعالم المال واألعمال ومالك األرصدة 

واالستثمارات الكبرى واألعيان“.
ويلفت جــــواد الرباع الباحــــث في العلوم 
التنميــــة  بقضايــــا  والمهتــــم  السياســــية 
والسياســــات العامــــة بجامعــــة مراكش إلى 
أن ”إشــــكالية صناعــــة النخــــب المحلية تعد 
من اإلشــــكاالت البنيوية للمشــــهد السياسي 
المغربــــي والمرتبطــــة بشــــكل كبيــــر بطبيعة 
التعدديــــة  وطبيعــــة  الحزبيــــة  المنظومــــة 

الحزبية“.
ناهيك عــــن غياب الديمقراطيــــة الداخلية 
لألحزاب وضعف الوالء األيديولوجي للحزب 
نتيجــــة ظاهــــرة الترحــــال السياســــي أو ما 
يســــمى ”الكائنات االنتخابيــــة“ التي هيمنت 
على االنتخابات المحلية في ســــبتمبر 2015، 
مجلس  وانتخابــــات  تحالفــــات  وخصوصــــا 

المستشارين (الناخبين الكبار).

أزمة النخبة السياسية

يعتقــــد عبدالحكيــــم قرمــــان أن ”النخــــب 
السياســــية عمومــــا والحزبيــــة علــــى وجــــه 
التحديــــد فــــي المغــــرب، أصابهــــا الترهــــل 
وضمــــور  الفكــــري  والتكلــــس  التنظيمــــي 
وخفوت  الداخليــــة،  الديمقراطية  الممارســــة 
تداول وتجديد النخب الشــــابة، وشــــيخوخة 

التاريخية“. قياداتها ’زعاماتها‘ 

ونجــــم عــــن ذلــــك تجلــــي أزمــــة واضحة 
داخل النخبة السياســــية بالمغــــرب أدت إلى 
انقســــامات كثيرة أضعفت المشهد السياسي 
وشــــتتت أحالم وقناعات النخب السياســــية، 
لتغــــرس عوضــــا عــــن ذلــــك أوهــــام الترقــــي 
االجتماعي، وتملك الجاه المجتمعي ومراكمة 

النفوذ والثروة.
ويخلــــص قرمان إلى أن هذه األزمة أفرزت 
تباينــــا وتباعــــدا كبيرين تدريجيــــا بين فكر 
وممارســــة هذه النخب السياسية، وبين واقع 
حال المجتمــــع المغربي وتطلعاته الحقيقية، 
ويشــــير إلى تنامي ظاهرة العزوف عن الشأن 
السياســــي لــــدى فئات عريضة مــــن المجتمع 

خاصة منها الفئة الشابة.
النخبــــة  أزمــــة  الربــــاع  جــــواد  ويرجــــع 
السياســــية بالمغــــرب إلى ”ضعــــف وتراجع 
العــــرض السياســــي المقدم ما بعد دســــتور 
أو  التراجعيــــة  النزعــــة  خصوصــــا   ،2011
النكــــوص السياســــي الــــذي ميــــز صياغــــة 
القوانين التنظيمية وســــيادة منطق الهيمنة 

والسلطوية“.
ويرى الرباع أن ”استمرار ظاهرة الترحال 
السياسي (الكائنات االنتخابية) سوف يعمق 
من أزمة النخب، وأن غياب الفاعلية وجاذبية 
العمــــل السياســــي والحزبــــي ســــيؤدي إلى 
استمرار العزوف السياسي وفقدان الثقة في 

العمل السياسي“.
وفــــي مــــا يخــــص المشــــاركة النســــوية 
فــــي الحيــــاة السياســــية والحزبيــــة، يالحظ 
فــــي المغــــرب تواجــــد العديد من المشــــاريع 
والمبــــادرات والمجهودات التــــي تحمل على 
عاتقهــــا مســــؤولية تبــــوء المــــرأة المغربية 

مكانة الئقة في المشــــهد السياسي والحزبي 
المغربــــي، رغــــم ما توحــــي به أزمــــة النخبة 
السياسية بالمغرب من واقع يبدو غير صحي.
ويشــــير قانــــون األحــــزاب المغربــــي إلى 
ضرورة وجــــود المرأة داخل هــــذه األحزاب، 
حيــــث نص في مادتــــه عدد 22 علــــى ضرورة 
تخصيص نســــبة 20 في المئة للنســــاء داخل 
المكاتب السياســــية لها، معتمدا على ما أكده 
الفصل الـ19 من دستور 2011 حول المناصفة.

ويلفــــت القانــــون الحزبــــي إلــــى أن الفئة 
النســــوية الحيويــــة بالمجتمــــع المغربي، ال 
تتجــــاوز مــــدة احتاللها مراكــــز قيادية بضع 
ســــنوات داخل اللجان التنفيذيــــة والمكاتب 

السياسية بكافة األحزاب.

النخبة والتحوالت

يقيم عبدالحكيم قرمان المشاركة النسوية 
فــــي الحياة السياســــية بالمغــــرب بأنها ”مع 
الجو العام الســــائد حاليا لــــم تنجح اآلليات 
والتدابير المتخذة لترقية مشــــاركة النســــاء 
في الحياة السياسية في إفراز حركة نسائية 
قوية ومؤثرة ومؤطرة فعليا للعمل السياسي، 
بل ظلــــت آلية التميز اإليجابي مثال، وســــيلة 
أخــــرى للترقــــي االجتماعي لبعض النســــاء 
للنســــاء  بالضــــرورة  وليــــس  المحظوظــــات 

المناضالت“.
بإقرار دســــتور 2011 تم إعطاء دفعة قوية 
لمختلــــف المجاالت الحقوقية والمؤسســــات 
السياســــية واالجتماعيــــة والثقافية وغيرها 
لتجاوز نقائص المشــــهد السياسي المغربي 
ولتجاوز ارتدادات ما ســــمي الربيع العربي، 

بحنكة واقتدار من طرف المؤسســــة الملكية، 
ولترســــم أفقــــا سياســــيا متقدمــــا للنمــــوذج 
التنمــــوي المغربــــي وللتجربــــة الديمقراطية 
المغربيــــة المتفــــردة في محيطهــــا اإلقليمي 

والقاري.
ورغم مــــا حققــــه المغرب من مكتســــبات 
سياســــية في ظل السياســــة الرشيدة للعاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس، فإن الباحث 
المغربــــي عبدالحكيــــم قرمــــان يرصــــد واقع 
الحياة السياســــية وما أفرزتــــه أزمة النخبة 
السياســــية من مؤشرات ســــلبية تتمثل فيما 
يلي: ضعف المشــــاركة السياسية للمواطنين 
عمومــــا والشــــباب خصوصا، انهيــــار القيم 
السياسية  للممارســــة  المؤطرة  واألخالقيات 
التحكميــــة  القيــــادات  هيمنــــة  والحزبيــــة، 
والســــلطوية على قيادات الهيئات السياسية 
وبالتالــــي هيمنتها على مجمل دواليب القرار 
واللعبة السياســــية، تدني الخطاب السياسي 
لــــدى الفاعلين الراجــــع إلى ضعــــف التربية 
والتنشــــئة السياســــية الســــليمة للمناضلين 
داخل بنيات االســــتقبال الحزبيــــة والهيئات 
الموازيــــة لألحــــزاب السياســــية، واجتيــــاح 
االنتهازيــــة والوصوليــــة والقرابــــة العائلية 
والقبليــــة لدواليب المؤسســــات السياســــية 
وبالتالي بروز نخب سياســــية هشة وهجينة 

وغير مؤطرة ومؤثرة.
وهو ما يســــتوجب وفق نائب رئيس مركز 
الدراســــات واألبحــــاث عزيز بــــالل ”ضرورة 
انبالج ربيع حزبي يســــرع مــــن وتيرة تفكيك 
البنيات السياســــية المتكلسة ويعيد تشكيل 
مشهد سياسي جديد ومتجدد للنخب واألفكار 

والقيم“. 

} ازداد اهتمامي بمتابعة منحنى 
استطالعات الرأي في االستحقاقات 

االنتخابية التي ستجرى في دول أوروبية 
عدة خالل العام الجاري منذ االنتخابات 
الرئاسية األميركية األخيرة، واستفتاء 

بريكست في بريطانيا، إذ فشلت آلية 
استطالعات الرأي في التنبؤ بالفائز 

باالنتخابات األميركية، وكذلك سقطت في 
بريطانيا وأخفقت في توقع قرار الخروج من 

االتحاد األوروبي.
وأعتقد أنها تخضع الختبار صعب 

وعسير في فرنسا حاليا، ال سيما أن هناك 
تجربة لم ينتبه إليها الكثيرون نهاية عام 
2016 ومطلع العام الجاري، حيث خالفت 
نتائج االنتخابات التمهيدية في اليمين 

واليسار توقعات استطالعات الرأي، وأسفرت 
عن هزيمة مفاجئة للمرشحين األوفر حظا في 
معسكري رئيس الوزراء اليميني السابق آالن 

جوبيه ورئيس الوزراء االشتراكي السابق 
مانويل فالس.

أظهرت استطالعات الرأي األخيرة أن 
فرص زعيم اليسار المتطرف جون لوك 

ميلونشون هي األكثر ترجيحا في انتخابات 
الرئاسة الفرنسية التي ستجرى في نهاية 
الشهر الجاري، حيث أكد استطالع معهد 

إيالب أن ميلونشون بدا األكثر إقناعا 

بالنسبة لـ 25 بالمئة من مشاهدي المناظرة 
األخيرة أمام زعيم حركة ”إلى األمام“ 

إيمانويل ماكرون (21  بالمئة) ومرشح حزب 
”الجمهوريون“ اليميني فرانسوا فيون (15 

بالمئة).
ورغم الفارق الكبير الذي يفصل بين 

المرشحين الثالثة في الصدارة وبين 
منافسيهم، فإنني أجد نفسي مضطرا إلى 

اإلشارة إلى صعوبة تجاهل فرص ”بعض“ 
هؤالء المنافسين في استطالعات الرأي، 

وتحديدا زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن 
(11 بالمئة)، التي تأرجحت فرصها بشكل 

ملحوظ وال يمكن استبعاد فرصها تماما بناء 
على ما ينشر من نتائج االستطالعات.

نتائج استطالعات الرأي في انتخابات 
فرنسا يمكن أال تكون ذات داللة حقيقية على 

صناديق االقتراع ألسباب عدة، في مقدمتها أن 
نتائج االستطالعات نفسها قد تأرجحت بشدة 
خالل األسابيع األخيرة، فضال عن أن الفوارق 

اإلحصائية التي تفصل مرشحي الصدارة 
عن بعضهم البعض ليست كبيرة، ويمكن 

أن تذوب وتتآكل في التصويت الحقيقي، ال 
سيما أن التفوق الرقمي في النتيجة السابقة 
يرتبط بعنصر واحد فقط هو إقناع الناخبين 
في هذه المناظرة، في حين أن هناك عناصر 

أخرى تفوق فيها منافسه األبرز إيمانويل 
ماكرون، الذي حصل على نسبة 23 بالمئة من 

آراء العينة كأفضل برنامج انتخابي، يليه 
ميلونشون بنسبة 22 بالمئة، فيما يالحظ أن 
مارين لوبن قد حصلت في هذا العنصر على 

15 بالمئة من آراء العينة. كما حصل ماكرون 
أيضا على األفضلية في عنصر ”توافر صفات 

رئيس الدولة“ حيث حصل على 27 بالمئة 
من التأييد، يليه ميلونشون بنسبة 21 بالمئة 
وهو فارق نقاط كبير نسبيا في هذا العنصر 

الحيوي. 
ما يدفعني إلى الحذر في التعامل مع 
نتائج االستطالعات بشكل عام أمور عدة، 

أهمها أن دخول وسائل التواصل االجتماعي 
كعامل تشكيل بالغ التأثير في اتجاهات 

الرأي العام قد أحدث تغييرات واضحة ولم 
تخضع بعد للدراسة الجادة في آليات تغيير 

قناعات واتجاهات الجمهور، فالمسألة لم تعد 
كما كانت سابقا، حيث كان اإلعالم التقليدي 

يحتاج إلى فترة زمنية معينة ومتغيرة 
بحسب معطيات وظروف كل مجتمع إلحداث 
التغيير، سلبا وإيجابا في االتجاهات، ولكن 

الحاصل اآلن أن التغيير يمكن أن يتم في 

دقائق معدودات عبر ”تغريدة“ مؤثرة، وفيديو 
مباشر لواقعة أو تصريح أو اعتداء إرهابي 

يتم بثه مباشرة خالل ساعات التصويت!
البد أن نعترف بأن وسائل التواصل 

االجتماعي تؤثر بشكل هائل في اتجاهات 
الجمهور، ما يجعل فكرة استطالع الرأي قبل 

االستحقاقات االنتخابية بأسابيع وشهور 
فكرة محدودة الفاعلية بشكل كبير، وهذا ال 
يعني انتفاء جدواها ولكن يجب الحذر في 

التعامل باعتمادية مطلقة مع نتائجها.
من المالحظ أن التغيرات في بنية انتقال 
المعلومات في المجتمعات الحديثة قد عمقت 
ظاهرة المترددين، وتسببت في تزايدها، كما 
أنتجت فكرة تبادل المواقع أو المراكز، حيث 

يمكن أن ينتقل الناخب من دعم مرشح إلى 
آخر بناء على حادث عارض ولكنه يرتبط 

جوهريا بحياة الناس، ويكفي اإلشارة إلى 
أن ثلث عينة استطالعات الرأي في انتخابات 

الرئاسة الفرنسية (تتراوح بين 31 بالمئة 
و38 بالمئة) تنتمي إلى فئة المترددين، أي أن 

كل هؤالء لم يحسموا قرار التصويت أو من 
الممكن أن يغيروا آراءهم، وهذه نسبة كفيلة 

بإرباك أي حسابات والحذر من إبداء أي 
تقديرات التجاهات التصويت المحتملة.

ما يهم الغالبية في العالم ليست صدقية 
استطالعات الرأي، وال منهجيتها، ولكن 

الكل يترقب الموجة القادمة في السياسة 
الغربية، وهل ستواصل الشعوب األوروبية 
المضي في دعم التيار الشعبوي اليميني، 
أم أن مد هذا التيار سيتوقف على أبواب 

انتخابات اإلليزيه؟ حتى اآلن، المؤشرات 
اإلحصائية تقول إن مارين لوبن زعيمة 

الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة المناهضة 
للهجرة واالتحاد األوروبي، وهي المعادل 

الفرنسي ألفكار الرئيس األميركي ترامب، قد 
تراجعت إلى مرتبة متأخرة بعد أن تصدرت 

االستطالعات في مراحل أولية، وتحديدا 
في نهاية يناير الماضي بنسبة تأييد بلغت 
25 بالمئة، وكان ماكرون في مرتبة متأخرة 

نسبيا.
خبراء االنتخابات الفرنسيون يقولون 

إن لوبن إذا تجاوزت الجولة األولى ودخلت 
الجولة الثانية من االنتخابات في السابع من 
مايو (وفقا للنظام االنتخابي الفرنسي، إذا لم 
يحصل أي مرشح على ما يزيد عن 50 بالمئة 

من األصوات في الجولة األولى، فإن الحائزين 
على أعلى معدالت تصويت يخوضان جولة 

ثانية)، فإنها غير قادرة على الحسم، ألن 
معظم الفرنسيين يرفضون توجهاتها، ال 
سيما المناهضة لالتحاد األوروبي، ولكن 

درسي ترامب وبريكست علمانا أنه ال شيء 
مستحيال في االنتخابات.

أيام تفصلنا عن االقتراع الرئاسي 
في الثالث والعشرين من أبريل الجاري، 

واتجاهات التصويت يمكن أن تثبت، ويمكن 
بالمقابل أن تتغير تأثرا باألحداث الجارية 

بشكل مرعب، والتأرجح كبير في حاالت 
معينة مثل االعتداءات اإلرهابية وغيرها، 

وعلينا التعامل مع نتائج استطالعات الرأي 
بالكثير من الحذر، والقليل من الموثوقية.
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صناعة النخب المحلية إشكالية تؤرق المشهد السياسي في المغرب

استطالعات الرأي واالختبار الفرنسي

في 
العمق

مهام وتحديات على عاتق النخبة السياسية املغربية الجديدة

[ النخب السياسية أصابها الترهل التنظيمي وضمور الديمقراطية الداخلية  [ استمرار ظاهرة الترحال السياسي يعمق أزمة النخب
لم تنجح النخب السياسية في املغرب في استثمار املكاسب السياسية التي حققها املغرب 
عقب دســــــتور 2011، حيث يعاني املشــــــهد السياســــــي حالة ركود وتكلس فكري وضمور 
للممارسة الدميقراطية الداخلية، نتيجة براغماتية التحالفات احلزبية، والثقافة السياسية 
اجلديدة، وهو ما أدى إلى عزوف الفئات الشــــــابة عن املشــــــاركة في احلياة السياســــــية 
وضعف التفاعل لتراجع األداء السياسي للنخب، وما يستدعي طبقا لذلك ضرورة إعادة 

تشكيل وجتديد املشهد السياسي املغربي.

{النخب السياسية هي نبراس مغرب اليوم، ومطالبة أكثر من أي وقت مضى بإنارة آفاق التطور 
والتحرر وفتح باب األمل  للتصدي لكل التحديات}.

املصطفى املريزق
سياسي مغربي

{ماريـــن لوبن هي العدو رقـــم واحد الذي يتوجب إلحـــاق الهزيمة به خالل االنتخابات الرئاســـية 
المقبلة ألنها تتعارض مع كل مصالح فرنسا}.

جيرار الرشيه 
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

إشـــكالية صناعة النخـــب املحلية 
البنيويـــة  اإلشـــكاالت  مـــن  تعـــد 
للمشـــهد السياســـي واملرتبطـــة 

بطبيعة املنظومة الحزبية

◄

سالم الكتبي
كاتب من اإلمارات

ما يهم العالم اليوم ليست صدقية 
استطالعات الرأي، ولكن الكل 

يترقب الموجة القادمة في السياسة 
الغربية، وهل ستواصل أوروبا المضي 

في دعم التيار الشعبوي اليميني

ّ



} أنقرة – رغم احلمالت املكثفة التي ينظمها 
حزب العدالة والتنمية احلاكم في تركيا داخل 
البـــالد وخارجهـــا متهيدا لالســـتفتاء املقبل 
علـــى التعديـــالت الدســـتورية، إال أن النظام 
السياسي التركي بزعامة الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان غير مطمئن إلى ما ميكن أن حتمله 

صناديق االقتراع من مفاجآت.
ويعتقـــد مراقبـــون أتـــراك أن األمر ليس 
محســـوما لصالـــح طموحـــات رجـــل تركيا 
القـــوي وأن يـــوم 16 إبريـــل اجلـــاري، وهو 
موعد االســـتفتاء، قـــد ال يرفـــع الرئيس إلى 
مرتبة الســـلطان كمـــا يوحي مضمـــون تلك 

التعديالت.
ســـتكون تركيا خـــالل هذا الشـــهر محط 
أنظار العالم حيث ستشـــهد استفتاء شعبيا 
على تعديالت دستورية مثيرة للجدل، تتحول 
البـــالد حال املوافقـــة عليها إلـــى نظام حكم 
رئاســـي بدال من النظام البرملاني املعمول به 

حاليا.

التفرد بالسلطة

وكان البرملـــان التركي قد أقر في 21 يناير 
املاضي مشروع التعديالت الدستورية، الذي 
يشـــمل أيضا زيـــادة عدد نـــواب البرملان من 
550 إلـــى 600 نائب، وخفض ســـن الترشـــح 
لالنتخابـــات العامـــة مـــن 25 إلـــى 18 عاما. 
وإلقرار تلك التعديالت الدستورية، ينبغي أن 
يكون عدد املصوتني في االســـتفتاء الشعبي 
بــ“نعـــم“ أكثـــر مـــن 50 باملئة مـــن األصوات 

.(1+50)

وتتمثـــل أبـــرز التعديـــالت التي يســـعى 
أردوغـــان وحزبـــه إلـــى متريرها فـــي إلغاء 
منصب رئيـــس الوزراء ألول مـــرة في تاريخ 
تركيـــا وتولـــي الرئيـــس مهـــام وصالحيات 
الســـلطة التنفيذية، وأن تكون والية الرئيس 
5 ســـنوات على أال يحق له البقاء في منصبه 
ألكثر مـــن دورتني، وأن يتولـــى رئيس البالد 
قيادة اجليش، ويحق له تعيني نوابه والوزراء 
وإقالتهم، كما أنه ســـتكون له صالحية إعالن 

حالة الطوارئ.
وينتظـــر أن يـــزداد الزخـــم في الشـــارع 
التركي مع اقتراب موعد إجراء االستفتاء في 
16 أبريل وســـط حالة من االستقطاب احلاد، 
بني مؤيدي النظام الرئاسي أو ما بات يعرف 
بجبهة ”نعم“ بقيـــادة حزب العدالة والتنمية 
الـــذي يتزعمه الرئيس رجـــب طيب أردوغان، 
وبدعـــم من حـــزب احلركـــة القوميـــة، وبني 

معســـكر املعارضني له وهـــم جبهة ”ال“ التي 
يتزعمها حزب الشعب اجلمهوري بالتحالف 

مع حزب الشعوب الدميقراطي.
وال ينظر األتراك وحدهم إلى اســـتحقاق 
االســـتفتاء املقبل، بل إن كل املعنيني بالشأن 
التركي في املنطقة والعالم ينظرون إلى األمر 
بصفته مفصال تاريخيا ســـيحدد راهن البالد 
كما موقعه داخل املنظومة الدولية في ظروف 
إقليمية حساســـة وحرجة تضـــع أنقرة أمام 

خيارات صعبة وحتّوالت مطلوبة.
وتعّول تيارات اإلســـالم السياســـي على 
جناح أردوغان في مترير االســـتفتاء، وترّوج 
لذلك بالتلويح بأن ارتقاء أردوغان إلى موقع 
ذي صالحيات واســـعة يعزز سلطته وسلطة 
حزبـــه كما يعـــزز فكرة الســـلطنة أو اخلالفة 
التـــي لطاملا كانـــت قلـــب األيديولوجيا التي 

تسوقها.
ويـــرى مؤيـــدو تلـــك التعديـــالت أنهـــا 
ضرورية لضمان استقرار احلكم، بينما يشدد 
معارضوها ومنظمات غير حكومية على أنها 
محاولة مـــن رئيس الدولة للتفرد بالســـلطة، 
”الدكتاتوريـــة“  مـــن  املزيـــد  مـــن  محذريـــن 
التي ينتهجها النظام  واملمارسات ”القمعية“ 
احلاكم فـــي تركيا منذ محاولـــة االنقالب في 

يوليو املاضي.
داخليـــا، األرقـــام واإلحصـــاءات تشـــير 
بأصابـــع االتهـــام إلـــى النظـــام احلاكم في 
تركيـــا، فقد قـــدرت األمم املتحدة فـــي تقرير 
لها الشـــهر اجلاري أن قوات األمـــن التركية 
ارتكبت ”انتهاكات خطيرة“ في عملياتها ضد 
عناصر حزب العمال الكردستاني منذ انتهاء 
العمل بوقـــف إطالق النار فـــي صيف 2015، 
وقـــدرت عدد النازحني بني 355 ألفا و500 ألف 

شخص.
وأوردت مفوضيـــة األمم املتحـــدة العليا 
حلقـــوق اإلنســـان تفاصيل حـــول ”أدلة على 
دمار شـــامل وجرائم قتـــل وانتهاكات أخرى 
خطيـــرة حلقوق اإلنســـان ارتكبت بني يوليو 
2015 وديســـمبر 2016 في جنوب شرق تركيا 

خالل عمليات أمنية نفذتها قوات األمن“.
وحتدث التقريـــر عـــن أن العمليات التي 
نفذتهـــا القـــوات التركيـــة خالل تلـــك الفترة 
شـــملت أكثر من 30 بلدة مت فـــي بعضها ردم 
أحيـــاء بالكامل. وأشـــار التقريـــر أيضا إلى 
”اســـتخدام مفرط للقـــوة، وعمليـــات اغتيال 

واختفاء قسري وأعمال تعذيب“.
وقد سهل على املتابعني للشأن التركي أن 
يلحظـــوا جلوء أردوغان إلـــى اعتماد خطاب 
إســـالموي شـــديد في الترويـــج للتعديالت، 
وربـــط ما هـــو دســـتوري قانوني سياســـي 

مبسألة الدفاع عن اإلسالم واملسلمني. 
وقـــد وجد مـــن داخـــل تيارات اإلســـالم 
السياســـي فـــي العالـــم العربـــي الكثير من 
األصوات التي كادت تعتبر التصويت بـ“نعم“ 
واجبا دينيا يفّرق بني املؤمن والكافر. والحظ 
املراقبـــون أن حملـــة العالقـــات العامة داخل 

الفضاء اإلسالموي جعلت من احلدث التركي 
استحقاقا تروج له كافة املنابر اإلخوانية في 

املنطقة.

توظيف العصبية الدينية

وترى مصـــادر تركية مطلعة أن الهجمات 
التي شـــنها أردوغان ونظامه السياسي على 
بعض الدول األوروبية والذهاب إلى اتهامها 
بالنازية ومعاداة املســـلمني واألتراك، تهدف 
إلى تسعير عصبية دينية قومية تركية تلتف 
حـــول شـــخص أردوغان بصفتـــه املدافع عن 

الدين والوطن.
وتضيـــف هذه املصـــادر أن استشـــراس 
الرئيـــس التركي في اجتـــذاب الكتلة التركية 
الناخبة خارج البـــالد، مرده هلع من إمكانية 
أال تصب أصوات أتـــراك الداخل لصالح هذا 
االســـتفتاء، وتوق إلى رفع نســـب التصويت 
ببضعة نقـــاط قد حتتاجها نســـبة  بـ“نعـــم“ 

التصويت الشاملة.
مركـــز  مستشـــار  جـــوك  جـــواد  ويـــرى 
أن  بإســـطنبول  االســـتراتيجية  الدراســـات 
احلكومـــة التركية تريد اختـــالق عدو إلثارة 
النزعـــة القومية لدى مواطنـــي البالد وجعل 
املتأرجحـــني منهـــم ينضمـــون إلى معســـكر 

املوافقني على التعديالت.
ويتخـــوف املراقبون من أن تـــزداد حملة 
أردوغـــان ضـــراوة مـــع زيـــادة صالحياتـــه 
لإلطاحـــة بكل من يخالفه الرأي من املشـــهد، 
وهـــو مـــا يضـــع التجربـــة الدميقراطية في 
تركيـــا على احملك، ال ســـيما وأن قســـما من 
هؤالء أنفسهم رفض مجرد تأييد فكرة إزاحة 
أردوغـــان من خالل التحرك العســـكري الذي 

شهدته البالد الصيف املاضي. 

ويالحظ املراقبون للشـــأن التركي ارتفاع 
مخـــاوف األتراك فـــي الداخل واخلـــارج من 
مرحلة ما بعد االستفتاء وطبيعة عالقاته بهم 

مستقبال، ال سيما املعارضون منهم.
وكانـــت تقارير أممية قد ســـلطت الضوء 
على واقع شبه يومي يشهد فيه جنوب شرق 
تركيا ذو الغالبية الكردية معارك بني عناصر 
حزب العمال الكردســـتاني وبني قوات األمن 
أســـفرت عن مقتـــل 800 من األمـــن و1200 من 

سكان املنطقة. 
ويـــرى مراقبـــون أن أردوغـــان اســـتغل 
محاولة االنقالب لتصعيد حملته ضد األكراد 
وتصفيـــة حســـابات قدمية إلحـــكام قبضته 
علـــى احلكم وتعزيز ســـلطاته، وهو ما يبعث 
على الشـــعور بالقلق من قبل معارضيه على 

مختلف مشاربهم.
ولفـــت املراقبون إلى أن قلـــق أردوغان ال 
ينبع فقط مـــن تصويت املعارضة التركية من 
قوميني وعلمانيني وأكراد ويساريني ضد هذه 
التعديالت، بل إن هاجســـه األساسي منصب 
على الكتلـــة الناخبة التقليدية حلزب العدالة 
والتنمية والتي تصـــّوت للحزب وألردوغان، 
لكنهـــا قد ال تستســـيغ نزوع احلـــزب إلى أن 
يصبح حزبـــا حاكما باملعنى الشـــمولي وقد 
ترفض حتّول الرئيس التركي بعد التعديالت 
الدســـتورية والتصويت بـ“نعـــم“، إلى حاكم 

مطلق تتركز في يده كامل الصالحيات. 
ويضيف هؤالء أن هذا التوجس من مزاج 
هـــذه الكتلة دفع باحلملـــة االقتراعية إلى أن 
تأخذ أشـــكاال شـــعبوية متقدمة تخلط ما بني 
الديـــن والسياســـة وتعتمد على املســـيرات 
الضخمـــة التي تفـــرض علـــى العامة صورة 

الهيمنة والقوى التي ال تقهر.

ما بعد االستفتاء

التعديـــالت  علـــى  االســـتفتاء  يضـــع 
الدســـتورية تركيا على أعتاب حقبة جديدة، 
فمرحلة ما بعد االستفتاء، أيا كانت النتيجة، 

لن تكون كما قبلها.
 فالعـــودة للنظام البرملانـــي تعني دخول 
البالد في جوالت انتخابية وســـجال سياسي 
طويل، وفي حال متت املوافقة عليها، فستكون 
هنـــاك انعكاســـات علـــى الداخـــل املضطرب 
باألســـاس مدفوعة باإلحســـاس باليأس في 
التغيير وفقا ملفردات الدميقراطية، فضال عن 
عالقات خارجية ستكون لها محددات جديدة 
خـــالل املرحلـــة املقبلـــة في ضـــوء التوترات 
الراهنـــة مع عـــدد من دول املنطقة، ال ســـيما 
مصر وإيران، وخـــارج اإلقليم وحتديدا دول 

أعضاء في االحتاد األوروبي.
ويتســـاءل دبلوماســـيون أوروبيون عما 
إذا كان الرئيس التركي مســـتعدا للمخاطرة 
بعالقـــات بـــالده مـــع االحتـــاد األوروبي في 
ســـبيل حتقيـــق طموحاته الشـــخصية على 
رأس الســـلطة، خصوصا أن نعت هذه الدول 
بالفاشـــية والنازيـــة جتـــاوز كل اخلطـــوط 
ومـــّس مبحرمـــات ال تهـــدد عالقـــات تركيـــا 
بأوروبا بل عالقات اجلاليات التركية بالدول 
األوروبيـــة املضيفـــة، على نحـــو يثبت مدى 
استهتار رجل تركيا القوي مبصالح مواطنيه 

في اخلارج.
ورمبا متنـــح املوافقـــة علـــى التعديالت 
الدســـتورية الرئيس التركي دفعة قوية يثبت 
بهـــا أركان حكمـــه ويطلق بنفســـه رصاصة 

الرحمـــة علـــى حلم طـــال أمـــده علـــى مدار 
العشـــرات من الســـنوات بانضمام بالده إلى 
االحتاد األوروبي، من خالل اتخاذ سلسلة من 
اإلجراءات، في مقدمتها إلغاء االتفاق الرامي 
إلى احلد من الهجرة غير الشرعية مع أوروبا 

وإعادة تطبيق عقوبة اإلعدام.
ويعتبر مراقبون للشـــأن التركي أن جناح 
االســـتفتاء قد يفاقم من مفاعيل التسلط الذي 
يرومه أردوغان واحلـــزب على مقاليد احلكم 
والسياســـة واألمـــن واالقتصـــاد، لكن فشـــل 
االســـتفتاء ســـيرفع من منســـوب القلق لدى 
النظام السياسي وســـيقّوض موقع السلطة 
في البالد على نحـــو يفتح الباب على ما هو 

غير متوقع. 
ويضيـــف هـــؤالء أن البـــالد بحاجة أكثر 
من أي وقت مضى إلـــى حد كبير من الوحدة 
الداخليـــة ملواجهة االســـتحقاقات اخلارجية 
الداهمـــة، ال ســـيما أن عالقـــات أنقـــرة فـــي 
تراجـــع مع موســـكو وهي غيـــر واضحة مع 
واشنطن ناهيك عن تدهورها مع دول االحتاد 

األوروبي.
ويتخـــوف الكثيرون في تركيا أن تعصف 
السياســـات األردوغانيـــة بتجربـــة ناجحـــة 
قادهـــا حـــزب العدالـــة والتنميـــة ووضعت 
بالده فـــي مصاف الـــدول املتقدمـــة، وتغذي 
هـــذه التخوفـــات محاوالت الرئيـــس التركي 
شـــخصنة التجربة وربطها به شـــخصيا من 
خالل التكريس ملفهوم جديد داخل مؤسسات 
الدولة التركية، يتمثل في وضع الشعب أمام 
خيارين؛ فإمـــا متكني احلـــزب احلاكم وعلى 
رأســـه أردوغان، وإما االنزالق نحو الفوضى 

ومواجهة اإلرهاب.
ويجمع العارفون بالشـــأن التركي على أن 
تلويح الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان 
ببيـــرق الدين ال يحاكي شـــروط املرحلة التي 
تشـــهد إدانة دولية جامعة لتيارات اإلســـالم 
السياســـي بصفتها حاضنة ومسببا وباعثا 
لإلرهـــاب، وأن اســـتناد دولـــة كبـــرى علـــى 
مضامـــني الوعـــاظ وشـــيوخ اإلســـالموية ال 
يتناسب مع قواعد العمل الدستوري احلديث 
كما ال يّتســـق مـــع قواعد العالقـــات الدولية 

الرفيعة املستوى.
بيد أن مقربني من حزب العدالة والتنمية 
يـــرون أن خطاب أردوغان الشـــعبوي الراهن 
هو خطـــاب مؤقت من لـــوازم احلملة لصالح 
االســـتفتاء، وأن لغة العقل واملصالح ستعود 
لتكـــون أساســـا فـــي أداء الرئيـــس وحزبه، 
ويستحضرون املوقف من إسرائيل في موسم 
ســـابق والعودة للتطبيع الكامـــل مع الدولة 

العبرية في موسم الحق.
 غيـــر أن دبلوماســـيني غربيـــني يـــرون 
أن ســـلوك أردوغـــان يقلـــق عواصـــم القرار 
الكبـــرى التـــي بـــدت مرتابة مـــن ماكيافيلية 
الرجـــل فـــي تبنـــي املوقـــف ونقيضـــه وفي 
االنخـــراط فـــي عالقات ونقيضهـــا على نحو 
أصبـــح من الصعب التعامـــل معه وفك رموز 

استراتيجياته.
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 [ اإلسالم السياسي العربي يروج لالستفتاء في الطريق نحو {الخالفة}  [ أوروبا تتساءل عن مستقبل العالقة مع أنقرة بعد تهمة النازية
أردوغان يستخدم العصبية الدينية والقومية لعبوره نحو الرئاسة المطلقة

أيام قليلة تفصل تركيا عن موعد االســــــتفتاء حول التعديالت الدستورية القاضي بتوسيع 
ــــــات رئيس اجلمهورية، ويكثف الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان من حمالت  صالحي
ــــــاء العثمانية  ــــــة لتأمني األصوات ضمن معســــــكر ”نعــــــم“. وأردوغان  الطامح إلحي الدعاي
اجلديدة استفاد من أزمته مع أوروبا بتأليب أتراك اخلارج واستخدام العصبية والقومية 
كوســــــيلتني انتخابيتني، إضافة إلى دعم تيار اإلسالم السياسي بخطابات تستغل املقدس 
لتعزيز فكرة اخلالفة والســــــلطنة، وهو ما يثير مخاوف املراقبني من مســــــتقبل تخيم عليه 

القبضة الدكتاتورية في تركيا لرئيس يحلم بالتفرد بالسلطة.

في 
العمق

خطاب شعبوي لتحقيق حلم السلطنة

{يستبدل أردوغان الخالف الداخلي حول التعديالت الدستورية بصراع أوروبي تركي يدفع األتراك 

جميعا إلى االلتفاف حول الرئيس والتصويت لمصلحة التعديالت التي ترفضها أوروبا}.
بشير عبدالفتاح
باحث سياسي مصري

{ال نريـــد التصعيـــد، نريد أن تعود تركيا إلـــى تحكيم العقل، ومواصلة التعـــاون مع أنقرة بخصوص 

المساعدات االقتصادية، وفي ظل الخالف الراهن يبدو األمر صعبا}.
فولفغانغ شويبله
وزير املالية األملاني

الحكومـــة التركيـــة تريـــد اختـــالق 

عدو إلثـــارة النزعـــة القومية وجعل 

املتأرجحني ينضمون إلى معســـكر 

املوافقني على التعديالت

◄

حملة العالقات العامة داخل الفضاء 

الحـــدث  مـــن  جعلـــت  اإلســـالموي 

التركـــي اســـتحقاقا تروج لـــه كافة 

املنابر اإلخوانية

◄

قبضة ديكتاتورية على اإلعالم في تركيا أردوغان
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} كشفت الضربة التي وجهتها الواليات 
املتحدة إلى النظام السوري أن دونالد ترامب 
ليس أسير العالقة مع روسيا، إضافة بالطبع 

إلى أّنه ليس باراك أوباما الذي كان أسير 
العالقة مع إيران وملّفها النووي.

كشفت الضربة أيضا أن روسيا تعيش 
في عالم آخر ال عالقة بحقيقة ما يدور في 

سوريا. هناك صورة لسوريا في مخيلة 
الرئيس فالدميير بوتني واحمليطني به 

تختلف كّليا عن سوريا الواقع. لوال ذلك، 
ملا قّررت روسيا بكل بساطة أن تكون عدوا 

للشعب السوري. انضّمت إلى النظام 
األقّلوي وإلى امليليشيات املذهبية التابعة 
إليران في عملية تهجير الشعب السوري 

من أرضه وإجراء تغييرات في العمق على 
التركيبة السكانية السورية عبر طريقتني. 

األولى املساهمة في تدمير املدن الكبيرة، أو 
تطويقها، بصفة كونها مدنا سّنية، واألخرى 

ربط مناطق حدودية سورية مع مناطق 
يسيطر عليها ”حزب الله“ في لبنان. أي 

مع املناطق التي تتشّكل منها دويلته، التي 
هي أقوى من الدولة اللبنانية، وذلك خدمة 

للمشروع التوّسعي اإليراني.
األخطر من ذلك كّله، أن اللغة اخلشبية 
التي يستخدمها وزير اخلارجية الروسي 

سرغي الفروف أو املندوب الروسي في 
األمم املتحدة، تشير إلى أن االحتاد 

السوفياتي، الذي شبع موتا، ُبعث من 
جديد في العام ٢٠١٧، أي بعد ربع قرن 

على انهيـاره وانكشاف أّنه لم يكن يوما 
سوى منر من ورق. ما الذي فعله االحتاد 

السوفياتي لسوريا باستثناء حتويلها إلى 
دولة ديكتاتورية حتكمها عصابة هّمها 
األّول واألخير استرضاء إسرائيل؟ من 

البعث،  يتحّمل مسؤولية توريط سوريا – 
التي سّلمت اجلوالن على صحن من فّضة 
إلى إسرائيل، جلمال عبدالناصر في حرب 

اخلامس من حزيران ـ يونيو ١٩٦٧؟
ضرب األميركيون حيث يجب أن يضربوا. 

القاعدة  استهدفوا بصواريخ ”توماهوك“ 
اجلّوية في الشعيرات، قرب حمص، التي 

انطلقت منها الطائرة التي قصفت أهل 
خان شيخون، مبا في ذلك النساء واألطفال، 

بالسالح الكيميائي.
لم متض ساعات على الضربة األميركية 

حّتى بدأت كل األطراف التي ُتعتبر جزءا 
ال يتجّزأ من احلرب الدائرة على األرض 

السورية تعيد حساباتها. بدأت إيران تتحّدث 
عن مزيد من التنسيق مع روسيا، وبدأت 

روسيا تستنجد بإسرائيل باعثة بإشارات 

إيجابية إلى بنيامني نتانياهو. استعادت 
تركيا حماستها في التصدي للنظام السوري 

بعد فترة طويلة بدت فيها مجّرد تابع 
لروسيا.

الـ٥٩ كافية  كانت صواريخ ”توماهوك“ 
لتغيير قواعد اللعبة في سوريا ولكن إلى 

متى؟ هل ضربة مطار الشعيرات مؤشر إلى 
سياسة أميركية طويلة النفس جتاه سوريا 

واملنطقة تعيد كّل طرف فيها أو خارجها 
إلى حجمه احلقيقي، مبا ذلك إيران ذات 

الطموحات التي ال حدود لها، فضال بالطبع 
عن روسيا التي سمحت لنفسها بان تتصرف 

كقّوة عظمى؟
يبدو أن روسيا لم تأخذ علما بانتهاء 
احلرب الباردة. صارت تعتقد أن سوريا 
ملك لها، إلى أن جاء من يقول لها أّنه لم 

يعد في استطاعتها أن تفعل ما تشاء ساعة 
تشاء مبجّرد أنها أخذت في االعتبار مصالح 

إسرائيل. دخلت الواليات املتحدة اللعبة 
السورية من بابها الواسع في ظّل إدارة 

جديدة مازالت في مرحلة بلورة سياستها 
الشرق األوسطية.

امللفت أّنه في مقابل اخلطاب الروسي 
املنفصل عن الواقع السوري، هناك خطاب 

أميركي واضح كّل الوضوح يصدر عن نيكي 
هايلي مندوبة الواليات املتحدة لدى األمم 
املتحدة. تضع هايلي النقاط على احلروف 
عندما تذّكر مبسؤولية إيران وروسيا عن 

اجلرائم التي يرتكبها النظام السوري. 
فروسيا ضمنت في نهاية املطاف االنتهاء 

من ترسانة السالح الكيميائي السوري 
بعد استخدامه صيف العام ٢٠١٣ وتراجع 

باراك أوباما عن توجيه ضربة كانت كفيلة 
بالقضاء على النظام. وروسيا غطت بعد 
ذلك إلقاء البراميل املتفّجرة على املدنيني 

السوريني، فيما كانت امليليشيات املذهبية 
التابعة إليران تنّفذ عمليات تطهير ذات طابع 

مذهبي، خصوصا في دمشق وعلى طول 
احلدود اللبنانية – السورية. وروسيا تدخلت 

مباشرة في مطلع أيلول – سبتمبر ٢٠١٥ كي 
متنع سقوط النظام. وروسيا وراء تدجني 

تركيا وجعلها شريكا في احلرب على حلب 
التي انتهت بعودة النظام إلى املدينة أواخر 

العام املاضي.
لعّل أهم ما قام به دونالد ترامب هو 

الروسي في مجلس  االستهزاء بـ“الفيتو“ 
األمن. عندما وجد أن املندوب الروسي يعمل 
كّل شيء من أجل كسب الوقت، وجه الضربة 

إلى املطار العسكري السوري.
ما يشّجع على بعض التفاؤل باملوقف 

األميركي ليس بداية استيعاب إدارة ترامب 
حلقيقة أن ال حرب ناجحة على اإلرهاب 
”الداعشي“ من دون القضاء على إرهاب 

النظام السوري وامليليشيات املذهبية التابعة 
إليران فقط. هناك عملية إعادة تشكيل لإلدارة 
األميركية اجلديدة، بعيدا عن أولئك املنظرين 

أصحاب األفكار الغريبة، ملصلحة عسكريني 
محترفني يعرفون جيدا ما هو النظام 

السوري وما هي إيران وما الذي تفعله في 
العراق وسوريا ولبنان… واليمن وحّتى 

البحرين.
ليس صدفة أن ستيف بانون، الذي كان 

كبير منظري اإلدارة، ُوضع على الرّف عشية 
قرار توجيه الضربة إلى قاعدة الشعيرات. 

لم يعد سّرا أن اإلدارة األميركية أعلمت 
روسيا بالضربة قبل حصولها مؤكدة بذلك 

أّنها ال تريد صداما مباشرا معها في سوريا. 
لكّنها أكدت في الوقت ذاته أّنها صارت العبا 

أساسيا في بلد يعاد تشكيله. لم يعد سّرا 
أيضا أن هناك صعودا لنجمي وزير الدفاع 
جيمس ماتيس وجلنرال آخر هو مستشار 

األمن القومي هربرت ماكماستر. كذلك، هناك 
حضور أقوى لقادة األجهزة األمنية في صنع 

القرار األميركي.
ماتيس وماكماستر يعرفان سوريا 

والعراق عن ظهر قلب، ويعرفان جّيدا دور 
النظام السوري وإيران في التحريض على 
األميركيني في العـراق، وذلك بعد وصـول 

قادة ميليشيات مذهبية إلى السلطة في 
بغداد على ظهر الدبابة األميركية. يعرفان، 

خصوصا، من وراء ”داعش“ ومن أطلق 
إرهابيني من السجون العراقية والسورية 

خللق حالة يظهر من خاللها النظام السوري 
أّنه يحـارب اإلرهـاب، علما أّنه مشارك 

أساسي في صناعة التطّرف واإلرهاب بكّل 
أشكالهما.

ثّمة ميل إلى التفاؤل بدور أميركي 
أفضل في املنطقة. لكّن هذا التفاؤل يبقى 

حذرا، ال لشيء سوى بسبب تعقيدات 
الوضع السوري. على روسيا املتحالفة مع 
إسرائيل إيجاد صيغة للتعاون مع إيران. 

على تركيا التي ارتبطت مبصالح مع روسيا 
إيجاد طريقة إلعادة العالقات اجليدة مع 

الواليات املتحدة التي تراهن في الوقت ذاته 
على األكراد. يحصل كّل ذلك في وقت صار 

الوجود العسكري األميركي ثابتا في سوريا 
والعراق وفي وقت تعاني روسيا وإيران من 
أزمة اقتصادية عميقة جعلت منهما دولتني 

مفلستني.
الثابت أن النظام السوري، في عهد األسد 
االبن، يبدو وكأّن املّدة االفتراضية لصالحيته 

صارت في حكم املنتهية بعدما أّدى 
املطلوب منه. أي حتّول سوريا إلى مناطق 

نفوذ أميركية وروسية وإيرانية وتركية 
وإسرائيلية. يأتي ذلك في وقت تقترب فيه 

الذكرى اخلمسون الحتالل إسرائيل اجلوالن 
في مرحلة كان فيها األسد األب وزيرا للدفاع 

البعث قبل أن تتحّول إلى  في سوريا – 
سوريا ـ األسد!

من سوريا األسد األب، إلى سوريا األسد 
االبن… في خمسني عاما، ضاعت سوريا 

بعدما ضاع اجلوالن.

من ضياع الجوالن… إلى ضياع سوريا

{القرارات الدولية الخاصة بســـوريا والتي حولها بشـــار األســـد إلى حبر على ورق، تحتاج وســـائل 

ضغط إلجباره على االلتزام بها، واالستمرار في استهداف المواقع العسكرية أمر ضروري}.

محمد يحيى مكتبي
عضو االئتالف الوطني السوري املعارض

{الضربات األميركية تظهر التصميم الذي نحتاجه ضد الهجمات الكيماوية الهمجية، واالتحاد 

األوروبي سيعمل مع الواليات المتحدة لوضع حد للوحشية التي يمارسها نظام األسد}.

دونالد توسك
رئيس املجلس األوروبي

} في عام ٢٠٠٣، غضب عراقيون من العرب، 
ومن ”العروبة“، ورحبوا بالدبابات األميركية 

التي أزاحت نظام صدام حسني في ١٩ 
يومًا، بعد فبركة أسباب ثبت أنها غير 

صحيحة. كما ثبت أن املخابرات املركزية 
األميركية خدعت األميركيني والعالم بحكاية 

”أسلحة الدمار الشامل التي ميتلكها نظام 
صدام“، بالتواطؤ مع الرئيس األميركي 

األسبق جورج بوش االبن، ورئيس الوزراء 
البريطاني توني بلير.

سبب غضب العراقيني من العرب آنذاك 
هو في تأخرهم عن مساندة العراق إلزاحة 

صدام! وألنهم وقفوا ضد االحتالل، أو شككوا 
في جدواه، على األقل. بالطبع، املقصود 

بالعرب هنا األفراد، وليست احلكومات، التي 
لم تنجد ”عروس العروبة“ طوال أكثر من 

سبعني عاما.
يتكرر اليوم االنقسام العربي نفسه 

سوريًا بعد الضربة اجلوية األميركية ملطار 
املواالة  الشعيرات، حتى داخل ”معسكرْي“ 

واملعارضة، كال على حدة، وعلى القاعدة 
نفسها، من حيث أن أميركا قامت بذلك إكرامًا 

لعْني معارضات األسد، وضد نظام األسد.
وللمطابقة، لم تتدخل أميركا كرمى لعني 

العراقيني، أمس، وال تتدخل اليوم انصافًا 
ألبرياء السوريني بعد مجزرة خان شيخون 

الكيماوية، وإال لكانت تدخلت من أجل 
أبرياء الغوطة بعد مجزرة الغوطة الكيماوية 

األسدية الكبرى في ٢٤ أغسطس ٢٠١٣.
وفي أكثر االفتراضات تفاؤًال، جاءت 

الضربة األميركية ملطار الشعيرات في إطار 
التنافس على تقاسم النفوذ بني أميركا 

وروسيا، فالطائرات الروسية قصفت بعد 
ساعات من ضربة ”الشعيرات“ األميركية، 

قرى في ريف حماة الشمالي، وقرى في إدلب، 
موقعة قتلى وجرحى، ما يعني ببساطة 

أن ”اتفاقية السالمة اجلوية“ قائمة، وأن 
”خطط“ روسيا في دعم األسد لم تتأثر عمليًا 

مبا جرى صباح اجلمعة في الشعيرات.
كما لم تتغير اللهجة الدبلوماسية 

األميركية باعتبار محاربة داعش هي 
األولوية، خالفًا لرد الفعل العاطفي الذي 

اشتعل إعالميًا لساعات، وانتهى بأحاديث 
ما فوق الطاولة في مجلس األمن بتبادل 

االتهامات، فيما سيتولى عقالء روسيا 
النصيحة باعتماد سياسة الدب الروسي 

حتى تبرد ”الغضبة املضرية“ للرئيس 
األميركي ترامب.

واملفارقة الفصامية أن أميركا تتولى 
التغطية اجلوية للقوات العراقية وميليشيات 

احلشد الشعبي في العراق. هذا حالل، 
وسياسة، والتقاء مصالح هناك. أما في 

سوريا، وفي الشعيرات، فالتوماهوك 
األميركية اعتداء على ”السيادة الوطنية 

السورية“، واعتداء على دولة مستقلة.
حتى إيران، وميليشيا حـزب الله، ينظران 

بارتياح إلى الدعم األميركي في العراق، 
متامًا مثل الدعم الروسي لهم في سوريا، 

وبغض النظر عن اعتراف روسيا بـ”القدس 
الغربية“ عاصمة إلسرائيل، كأول دولة في 
العالم تعترف بأي جزء من مدينة القدس 

احملتلة عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.
سوريون يفرحون بضرب الطيران 
األسدي، دون حتفظ، ظاهريًا، وآخرون 

يدينون الضربة دون حتفظ، وظاهريًا أيضًا. 
مبررات الطرفني مفهومة، وال حتتاج إلى 

شرح. ما يحتاج إلى شرح هو التشكك في 
كال املوقفني، فال فرح الطرف األول كامل، 

وال حزن الطرف الثاني كامل. وكالهما في 
شك مما يشعر، على األقل كونه ال ميلك ما 

يغير به ما وقع ويقع، وألنهما في حيرة من 
االختيار بني النظام األسدي وداعش وأميركا 

. وروسيا، على مبدأ أحالهم مرٌّ
فالسوريون يشعرون، على اختالف 

مواقفهم، أن هذا خير لهم، أو شر، ليس أكثر. 
متامًا كما شعر العراقيون في عام ٢٠٠٣، حني 

سقط صدام حسني بيد أميركية، وتهليل 
عراقي شعبوي.

العراقيون أخذوا وقتهم، واختبروا 
شعورهم، خاصة في ما بعد ٢٠٠٦، حني 

ظهرت بواكير داعش من خالل ”قاعدة 
العراق“ على يد أبومصعب الزرقاوي، 

مستغًال احملاصصة الطائفية التي أنتجت 
”مظلومية سنية“ في غرب العراق تزاوجت 

فيها نقشبندية عزت الدوري مع أصولية 
أبوبكر البغدادي.

أما السوريون الذين طالت حربهم على 
نظامهم أكثر بكثير من ١٩ يومًا، ولم يسقط 

في كل تلك األيام ديكتاتورهم، ولم ُيعدم 
بـ“عدالة“ ما كما جرى مع صدام حسني، 

فمازالوا يقارنون ما يجري في بالدهم مع 
ما جرى في العراق، جلهة التدخل األميركي 
والروسي، دون تناسي أن كل بغاث األرض 

دخل أرضهم منتصرًا جلزء منهم على حساب 
اجلزء اآلخر. مع أن كال اجلزأين مهزوم، بال 

حول أو قوة.
لكن املقارنة غير جائزة، ومفردات 

مبررات العراقيني والسوريني للثورة على 
النظامني غير متطابقة، على الرغم من 

بعثيتهما، وديكتاتوريتهما. حتى داعش 
املشترك بينهما، ومحاولة القول إن داعش 

جاء من العراق، ال يصمد في التحليل، 
ملعرفتنا بهشاشة حدود سايكس بيكو بني 

اجلمهوريتني البعثيتني.
لنالحظ هنا أن البعث في العراق أنتج 

”بعوثًا“ هناك من منت قانون ”حظر حزب 
البعث هناك“، وأن البعث السوري مجرد 

ٍح للفساد، وغطاء لدميقراطية طائفية ال  مرشِّ
تخفيها صناديق اقتراع شفافة مثقوبة القعر 

تسبح فيها سلطة الصوت االنتخابي نحو 
أبد الديكتاتور فقط.

التشابه املطلق بني أبد صدام حسني 
قبل اغتياله أميركيا، وإعدامه عراقيا، وبني 
أبد ابن حافظ األسد، أن األول لم يتمكن من 
توريث األبد، مع اكتمال أركان النية، بينما 
متكن األبد السوري من ذلك في عام ٢٠٠٠. 

أما التشابه اجلزئي بني األبدين، الذي تأخر 
حتى عام ٢٠١١، فيأتي من التقاء مصير األول 

ببداية مصير الثاني. وهنا، تلتقي فاعلية 
داعش مع التخاذل األميركي األوبامي، حتى 

في أول مئة يوم من عهد ترامب، وعلى الرغم 
من مفاجأة الضربة األميركية في الشعيرات. 

أما غير املفاجئ في الضربة فهو اختيار 
صواريخ توماهوك بدًال من الطيران، دليًال 

على عدم مخاطرة أميركا باحتمال أن تنطلق 
صواريخ منظومة ”س ٣٠٠“، و”س ٤٠٠“ 

املكلفة بحماية الوجود الروسي في سوريا 
نحو الطائرات األميركية، في اختبار أول لتلك 
املنظومتني ال ترغب فيهما الدولتان عند هذه 

الدرجة الدنيا من عتبة“املصالح القومية“، 
األميركية أو الروسية.

أما ما ال يغيب عن الوعي في كال 
املسألتني العراقية والسورية، والدور 

األميركي الثابت والقادم فيهما، فيأتي من 
التساؤل املتأخر في كلتا احلالتني: ماذا لو 

بقي صدام حسني حتى اليوم، بشخصه، 
أو بوريثه عدي، هل كانت احلال العراقية 
أفضل؟ وهل كانت سوريا البالد والعباد 

أفضل حاًال لو ابتلع السوريون ألسنتهم ولم 
ينطقوا بتلك الكلمة السحرية التي تدحرجت 
إلى ثورة في أيام، دون أن يدركوا أن عليهم 
أن يدحرجوا ثورتهم صعودا نحو سفح ال 

تظهر قمته؟
في الرياضيات، العدد ٥٩ أوليٌّ ال يقسم 

إال على نفسه، أو على واحد. و٥٩ هو 
عدد الصواريخ األميركية التي استقبلها 

”الشعيرات“ لم يكتمل إلى ٦٠. مصادفة 
األعداد الغريبة سابقة بدأت مع صواريخ 

صدام حسني التي أطلقها باجتاه فلسطني 
مستهدفًا إسرائيل في فجر ١٨ يناير ١٩٩١. 

عدد صواريخ صدام وصل فقط إلى ٣٩ 
صاروخًا حتى ٢٥ فبراير ١٩٩١، متحديًا 

العرب بإطالق الصاروخ األربعني.
في األمر مجرد مصادفة، لكن عدد 

صواريخ صـدام حسني غير أولي، كـونه 
يقسم على نفسه، وعلى واحد، وعلى ١٣، في 

إشارة رمبا إلى يهوذا كامن هنا، أو هناك، 
في ”الوطن العربي“ املقسم إلى دساكر 
يحميهـا الديكتـاتـور ملصلحة نـواطير 

العصر.

سيادة الفصام العربي و{غضبة ترامب المضرية}

الثابت أن النظام السوري، في عهد 

األسد االبن، يبدو وكأن المدة 

االفتراضية لصالحيته صارت في حكم 

المنتهية بعدما أدى المطلوب منه. أي 

تحول سوريا إلى مناطق نفوذ أميركية 

وروسية وإيرانية وتركية وإسرائيلية

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

التشابه المطلق بين أبد صدام حسين 

قبل اغتياله أميركيًا، وإعدامه عراقيًا، 

وبين أبد ابن حافظ األسد، أن األول لم 

يتمكن من توريث األبد، مع اكتمال 

أركان النية، بينما تمكن األبد السوري 

من ذلك في عام 2000
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آراء
} املتابع للشأن املصري يجد أن االهتمام 

الذي حظي به جتديد اخلطاب الديني لم يسفر 
عن شيء ملموس، وتوحي النتائج احلالية 
بعدم اإلدراك خلطورة اجلمود الذي يعتري 
الكثير من جوانب التفكير في أمور دينية.

ورمبا يجد البعض ضالته في اخلمول الذي 
اعترى كثيرين، والفشل الذي وصلت إليه 

دعوة رئيس اجلمهورية ملؤسسة األزهر لتبني 
خطاب جديد يصلح ليكون حكما ومرشدا في 

احلرب اجلارية ملكافحة األفكار املتشددة.
الفتور السائد حاليا يعبر عن عدم الشعور 
بالقلق لدى اجلهات املعنية، والعجز عن تبني 

مفاهيم تتناسب مع روح العصر، ويالحظ 
رغبة عارمة في التكيف مع االنسداد، وأن 
هناك جهات قوية تقاوم جتديد اخلطاب 
جنحت في فرملة التصورات الرامية إلى 

التغيير، مبا يفيد وجود صمام أمان يدافع عن 
املتطرفني ومينحهم الفرصة للمزيد من التمدد 

والتغول في غياب الروادع املادية واملعنوية.
رسائل عديدة يحملها الضجيج احلاصل 

بشأن التجديد دون أن نرى له طحينا، في 
مقدمتها كثرة اجلهات التي تريد دس أنفها 

لتوسيع نطاق الهيمنة واالستحواذ على 
األمور الدينية، أو رغبة في التواجد حتت 

األضواء والبحث عن وظيفة سياسية، أو منع 
إصدار فتاوى وتشريعات تضّيق اخلناق على 

رقبة جهات تستفيد من الفوضى الهدامة.
تتناطح مشيخة األزهر مع كل من وزارة 

األوقاف ودار اإلفتاء، ناهيك عن بعض 
السياسيني حتت قبة البرملان وخارجه، ممن 

يجتهدون في البحث عن أدوار متنحهم بريقا 

إعالميا، لذلك شرعوا في الدخول على خط 
التجديد، حتى تفرق دمه بني جهات مختلفة.
األزهر يصمم على احتكار الدين ويسعى 
لترسيخ املفهوم التقليدي وأنه ”حامي حماه 

في مصر والعالم اإلسالمي“، دون أن يقدم 
أدلة تؤكد أحقيته بهذا الشرف، وأصبح 
متفرغا لقصقصة أجنحة من ينافسونه، 

ولم يقدم ما يعينه على اعتالء هذه املكانة 
واكتفى باحملافظة على روح القداسة التي 

حصل عليها بحكم العادة وتقاعس اآلخرين 
عن محاسبته، خوفا من مغبة الصدام معه، 

ودرءا لفنت تعطي املتشددين فرصة للمزايدة، 
وتوجيه اتهامات تترتب عليها نتائج خطيرة. 

لم يستثمر األزهر الدفعة املعنوية التي 
منحتها له مؤسسة الرئاسة، وتهاون في 

فرصة تكليفه بتجديد اخلطاب، وراوغ وكأنه 
يتهرب من حتمل مسؤولية جسيمة في الوقت 
ذاته لم يسترح لتقدمي أي جهة أخرى اجتهادا 

مغايرا في هذه املهمة، وعقد مؤمترات 
ولقاءات لم تقدم دليال على امتالكه رؤية 

تتواكب مع املشروع الذي كلف به.
فريق وزارة األوقاف يصمم على سحب 
البساط من حتت أقدام املشيخة، ويحاول 

تقدمي رؤية عصرية بصبغة سياسية، تتماشى 
مع ما تريده احلكومة املصرية، لكنه سوف 
يظل مكبال بعقدة ورواسب األزهر، وفشلت 

جميع احملاوالت للقفز عليه، حتى الرضا 
الذي حظيت به األوقاف بسبب اخلطوات 

التي اتخذت إلبعاد السلفيني عن اعتالء منابر 
املساجد تعثرت، وعاد األزهر ليزأر ويقبض 

على الدفة مرة أخرى.

لم يصمد مشروع األوقاف للخطبة املوحدة 
وتهاوى تدريجيا، حتت وقع الضربات التي 
تعرض لها من دوائر مختلفة، في مقدمتها 
األزهر، ألن النجاح يحمل إشارة إيجابية 

تؤكد قدرة وزارة األوقاف على التفكير خارج 
الصندوق، ولو كان الصندوق محطما، املهم 

يقدم رؤى تقطع الطريق على شيوع فكر 
املتطرفني، والوصول إلى هذه النقطة رمبا 

يفتح األبواب املغلقة للحديث عن تبني خطاب 
ديني جديد ميكن تعميمه في مصر، وينهي 
التقاعس الذي تتهم به املؤسسات الدينية.

أما فريق اإلفتاء فيبدو كامنا نسبيا 
لكن يبقى في نظر الكثيرين متحفزا النتهاز 

الفرصة، ففي ظل استمرار اهتزاز صورة 
األزهر واألوقاف جراء احلرب اخلفية التي 

يخوضها الطرفان، ميكن أن تصبح دار 
اإلفتاء أكثر جاهزية للقفز على مشروع جتديد 

اخلطاب، ولديها من املؤهالت ما يساعدها 
على القيام بهذه املهمة.

غالبية املسؤولني في هذه املؤسسة من 
خريجي األزهر، وميلك قطاع كبير منهم خبرة 

طويلة في التعامل مع القضايا احلياتية، 
وعندهم فتاوى حافلة باالجتهادات العصرية، 

وبدأوا خطة واعدة للتطوير واالستفادة من 
التكنولوجيا، والرد السريع على التصرفات 

الشاذة التي تتبناها حركات إسالمية متطرفة، 
األمر الذي يجعلهم أكثر تأهيال لإلشراف على 

تبني خطاب ديني جديد.
املنافسة الشرسة بني اجلهات املتباينة، 
والصراع الذي يغلب على اخلطاب الديني، 

أعطيا الفرصة ألصوات كثيرة، مؤهلة وغير 

مؤهلة علميا، للمشاركة في الصخب العام، 
وظهرت أصوات من داخل مجلس النواب 

تنوي تقدمي مشروعات لقوانني حتد من دور 
األزهر وهيمنته، ألنه في نظرها أصبح عائقا 

وليس مجددا، وانشغل احملسوبون عليه 
بالرد على من يتصوروا أنهم يتربصوا به، 

وتاه اخلطاب الديني في زحمة املكايدات التي 
أعاقت جتديده، بل وأدت إلى جتاهل التفكير 

فيه، وهو ما تريده قوى كثيرة تعمل عكس 
التيار التجديدي احملدود. احلصيلة التي 

يخرج بها املراقب تدفع إلى ضرورة التفكير 
في وسيلة أخرى للتجديد، تتجنب العقم 

الذي أصاب العلماء التقليديني بعد إخفاقهم، 
وبشتى أطيافهم، في املهمة التي أوكلت إليهم.
تفكير مينح املراكز الوطنية والشخصيات 

الثقافية املتحضرة فرصة لتبني مشروع 
طموح يقلص الكهنوت الذي ميارسه البعض 

عن قصد أو دونه، ويفتح املجال الواسع 
لالجتهاد في قضايا أضحت بحكم العادة من 

احملرمات، ألن انتظار وصول اجلمل (التجديد) 
لغاياته قد تتمخض عنه فئران كثيرة، تقضي 

على ما تبقى من أمل لتجديد اخلطاب.
تهيئة البيئة االجتماعية لتقبل التجديد 

عملية ثقافية معقدة قبل أن تكون مهمة دينية 
بحتة، إذا مت إحراز أهداف عدة في هذا 

املرمى سوف تبور وتتلف تلقائيا بضاعة 
علماء األزهر، ومن مشوا على خطاهم، وإما 
أن يجبروا على التجديد حتى لو جاء عكس 
توجهاتهم املتصلبة، وإما أن ينفصلوا عن 
الواقع ويسبقهم الزمن، ويصبح املجتمع 

املصري في غنى عن جميع األفكار الرجعية.

تعددت الجهات وتعثر تجديد الخطاب

{دار اإلفتـــاء أيقنـــت أن دورهـــا في التصدي للجماعـــات المتطرفة لن يكون قاصرا على الشـــأن 

الداخلي أو المحيط اإلقليمي، بل عليها أن تشتبك مع أفكار هذه الجماعات المتطرفة}.
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} كانت لدينا مراِفقة مشتركة، طالبة جامعية 
متطوعة اسمها فيما أذكر بثينة، غير أننا لم 

نكن نقيم في نفس الطابق. كنت مقيما في 
الطابق العلوي للفندق الزجاجي الذي يطل 

على شارع احلبيب بورقيبة، حيث بوسعي أن 
أطل على القلب النابض للعاصمة التونسية، 
تلك القطعة من الشارع املمتدة ما بني الساعة 

الكبرى ومتثال ابن خلدون. في كل األحوال 
يبقى العلو شغفي األكبر. لسُت أدري كيف 

انتقلُت فجأة من التوّجس من املرتفعات 
إلى الهوس بها. بل صارت األعالي متعتي 

الوحيدة الباقية بعد أن زهدت في معظم املتع 
األخرى. حتى السباحة لم تعد تستهويني كما 

كانت. باختصار، لعلي فقدُت متع املنحدرات 
كلها. لذلك، أجد في الطائرة متعة ال أجدها 

في املنتجعات األرضية. وألجل ذلك، يحدث لي 
أن أطلب احلجز الفندقي في الطابق العلوي، 

فال أنزل إال للضرورة. بهذا النحو لم يكن 
متوقعا أن أجد وقتا ملجالسته والكالم معه. 
لكن، على األرجح هناك سبب آخر، اختالف 

برنامجنا اليومي. أما املوعد الذي كان مقررا 
أن يلقي فيه محاضرة باملعرض الدولي للكتاب 

بالعاصمة التونسية وكنت حريصا على 
الذهاب إليه طاملا حسبُت أن لدّي ما أقوله له، 
فقد شاءت األقدار أن أكون وقتها مبقر التلفزة 

الوطنية التونسية للمشاركة في برنامج 
”جمهورية الثقافة“ الذي يعده املنشط املقتدر 

عبداحلليم املسعودي. لذلك، كان الفضل 
حلماسة بثينة في تنظيم لقاء لي مع املفكر 

اليساري الفرنسي آالن غريش. استغرق اللقاء 
حوالي ساعة. وكان هذا يكفي.

كنت أملك سؤاال محددا. هو في احلقيقة 
رسالة وسؤال في نفس اآلن: سيدي آالن، إذا 

كنُت سأمنح لنفسي حق الكالم نيابة عن جيل 
كامل من املسلمني العقالنيني، فبوسعي أن 
أقول لك، إننا نعتز بكل ما تفعله في فرنسا 
وأنت حتارب اإلسالموفوبيا، لكننا إذ نعلم 

بأن لديك ما تقوله للفرنسيني عن اإلسالم، أو 
حتى عن اإلسالم السياسي، فلسنا نعلم إن 
كان لديك فعال ما تقوله ملسلمي فرنسا، أو 

إلسالميي فرنسا، حتى ينجحوا في االندماج 
”اإليجابي“ داخل اجلمهورية الفرنسية؟

ههنا تناقشنا طويال، وكان في كل مرة 
يحيلني إلى مصر، مؤكدا بأن العدو األكبر 

هناك هو الرئيس عبدالفتاح السيسي وليس 
محمد مرسي؛ فإن هذا األخير لم يكن سوى 

غبي، كما قال، مضيفا بأنه يعيب على اليسار 
العربي في األخير دعمه لالستبداد!

قلت مستوقفا: لكن، سواء في بلدي 
بالوالدة املغرب، أو في بلدي بالتبني تونس، 
ليس يخفى عن أحد بأن اليسار هو من دفع 

الثمن األكثر كلفة في مواجهة االستبداد، منذ 
سنوات الستني والسبعني من القرن املاضي.
قال: لكن ليس في مصر. قلت: أنت تعلم 

سيدي بأن آفة املفكر التعميم، وال يجوز 
التعميم انطالقا من حالة مصر. هذا مع العلم 

أننا لم نتكلم عن تركيا، وال عن إندونيسيا، 
وال عن إيران. ثم قلت، لو سمحت لي سيدي 

آالن عندي سؤال دقيق، هل اطلعت على بعض 
اخلطب الدينية داخل مساجد فرنسا؟، هنا بدأ 

يتكلم ويتكلم إلى أن سمعته يقول، وأنا أنقل 
كالمه األخير مبنتهى األمانة: أنا لست مسلما، 

أنا فرنسي يساري باألساس، وال ميكنني أن 
أتدخل في املسائل الداخلية للمسلمني.

قلت: ما أعرفه عن آالن غريش الذي قرأت 
أهم مؤلفاته، وال أزال أقرأ له باستمرار في 
”لوموند ديبلوماتيك“، أنه يناضل من أجل 

حق املسلمني الفرنسيني في االندماج الكامل 
داخل اجلمهورية الفرنسية، لكن الزعم بأنك 

ال تستطيع التدخل في مسائلهم اخلاصة، 
وأنت املدافع األّول عنهم كما يبدو، فهذا 

يعني أنك تعود في األخير لكي تقر بأن األمر 
متعلق مبوضوع خارجي، بشأن يخص طائفة 
بعينها، أو على األصح، بـ”غيتو“ مغلق داخل 

اجلمهورية الفرنسية. أليس ذلك ما يزعمه 
اليمني املتطرف؟

فهمُت من مالمح وجهه بأنه انزعج. 
فحاول أن يقاطعني، لكني تابعت الكالم بنبرة 
مختلفة عساني ألطف األجواء: سيدي نحترم 

جهودك وأنت حتارب اإلسالموفوبيا داخل 
فرنسا، وهنا بالذات لديك ما تقوله للفرنسيني، 

إّال أن الكثير من املسلمني قد يأخذون كالمك 
باملقلوب أو هذا ما نخشاه، إذ يجعلون من 

رؤيتك دليال على أن اإلسالموفوبيا هي الشر 
املطلق حتى في املغرب أو تونس أو مصر 

أو السعودية، وهذه مفارقة ال تستقيم، بينما 
إذا جاز لنا أن نعتبر الكراهية هي ”الشر 

املطلق“، فإن لها جتليات أخرى عندنا غير 
اإلسالموفوبيا. ولكي تكون جهود محاربة 

اإلسالموفوبيا داخل فرنسا متوازنة فيجب 
أن تتكامل مع جهود محاربة التعصب الديني 

داخل مجتمعاتنا، سواء تعلق األمر بدول 
اجلنوب، أو ضواحي املدن الغربية. هذا إذا 

أردنا أن ننجح في حتقيق السالم.
أخيرا، أريد أن أختم بالتعبير عن 

مشاعري الدفينة: من خالل مؤلفاتك العميقة 
وكتاباتك الرصينة ومحاوراتك الشهيرة مع 

كارولني فوريست مثال، أشعر بأنك حتبنا 
كمسلمني، وأعرف أن من يكرهنا ال ميكنه 

أن يفهمنا، فنحن نحتاج إلى من يحبنا، ال 
نحتاج إلى من ينظر إلينا كمجرد إرهابيني 

ومتطرفني، ألننا لسنا دائما كذلك، وإن وزيرة 
التعليم الفرنسي جناة بلقاسم لهي من أصل 

مغربي كما تعلمون، وهي دليل مقبول على أن 
التطرف ليس مرضا مزمنا فينا، لكنه مرض 
مهما بلغت وطأته فهو قابل للعالج. نحبك 

يا آالن ألنك حتبنا، لكن املؤكد أن من يحبنا 
أكثر من اللزوم ال ميكنه أن يفهمنا أيضا، 

وهذا ما نخشاه. كان تروتسكي يحذر االحتاد 
السوفييتي من أصدقائه وليس من أعدائه. 

نحن لسنا مجّرد ضحايا، نحن مسؤولون عن 
مصائرنا. نأمل أن ينظر إلينا أصدقاؤنا بهذا 

النحو من الصدق والنزاهة والوضوح.

حوار سريع مع آالن غريش حول اإلسالموفوبيا واإلرهاب

رسائل عديدة يحملها الضجيج 

الحاصل بشأن التجديد دون أن نرى 

له طحينا، في مقدمتها كثرة الجهات 

التي تريد دس أنفها لتوسيع نطاق 

الهيمنة واالستحواذ على األمور 

الدينية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

لكي تكون جهود محاربة اإلسالموفوبيا 

داخل فرنسا متوازنة يجب أن تتكامل 

مع جهود محاربة التعصب الديني 

داخل مجتمعاتنا. وهذا إذا أردنا أن 

ننجح في تحقيق السالم

} حاولت حركة حماس في وثيقتها اجلديدة 
أن تقوم مبقاربات جتعلها أكثر متاسا مع 

الفكر السياسي الفلسطيني، الذي ظلت تنأى 
بنفسها عنه، منذ انطالقتها عام ١٩٨٨.

وبشكل عام فقد جتلت هذه املقاربة أوال، 
في تبنيها للكثير من البنود الواردة في 

امليثاق الوطني الفلسطيني ملنظمة التحرير، 
الذي مت صوغه في أواخر الستينات. وثانيا 
في اقترابها من مشروع الدولة الفلسطينية 
املستقلة في الضفة والقطاع، وإن بعباراتها 

اخلاصة التي تشترط عدم االعتراف بإسرائيل 
ومواصلة الكفاح لتحرير كل فلسطني. وثالثا 

في تبنيها مختلف أشكال النضال، وليس فقط 
الكفاح املسلح، كما كان األمر سابقا. ورابعا 
في حديثها عن أهمية املنظمة كإطار جامع 
للفلسطينيني وأهمية االنضواء في أطرها.

بيد أن هذه املقاربة، أو احملاولة املتأّخرة 
بدت مضطربة لعدة أسباب، أولها هيمنة 
حماس على قطاع غزة مع حال االنقسام 

الفلسطيني التي جنمت عن ذلك. وثانيها 
أنها أتت في وقت بدا فيه الفكر السياسي 
الفلسطيني متقادما، وقد تآكلت بديهياته 

وباألخص منها ما يتعلق مبركزية القضية 
الفلسطينية في العالم العربي، وبالصراع 

العربي اإلسرائيلي، والكفاح املسلح. وثالثها 
يتمثل بحقيقة أفول خيار الدولة الفلسطينية 

املستقلة في الضفة والقطاع، بحكم رفض 
إسرائيل، وضعف الفلسطينيني وتعذر قدرتهم 

على فرض مثل هذا اخليار. ورابعها هبوط 
تيارات اإلسالم السياسي مع انحسار حركة 

اإلخوان املسلمني وصعود التيارات اإلرهابية.
ومع أهمية املقاربات السياسية احلاصلة 

إال أن الوثيقة لم توضح موقف حماس من 
عدة مسائل ميكن متثل أهمها في اآلتي:

أوال، هل حركة حماس حركة دينية أم 
وطنية؟ ففي هذا املوضوع لم تقطع حماس 

مع طابعها كحركة دينية، ومثال لم تلغ امليثاق 
الذي يبني مبادئها التأسيسية وإدراكاتها 

النظرية منذ قيامها. ومع االعتراف بحق أي 
كيان سياسي بانتهاج اخللفية النظرية التي 
يريد إال أن املسألة هنا ال تتعلق بهذا احلق 

وال متس به، بقدر ما تتعلق بجدوى أو مغزى 
إدخال بنود إنشائية في الوثيقة اجلديدة 

تؤكد على طابعها كحركة إسالمية وسعيها 
لتطبيق رؤيتها، التي تعتقد بها لإلسالم، في 

واقع نشهد فيه تعددية إسالمية، وخالفات 
بل واقتتاال بني التيارات اإلسالمية ذاتها، في 

أكثر من بلد، في حني تدعي كل جماعة أنها 
هي التي حتتكر صحيح اإلسالم. وكان بوسع 

هذه احلركة االكتفاء بأن تستمد من اإلسالم 
قيمه املتعلقة باملساواة والعدل واحلرية، 

لتأكيد ذاتها كحركة سياسية وطنية وجتنب 
الغرق في هذه املتاهة، وضمنه تنزيه اإلسالم 

من مآرب السياسة وصراعات السلطة.
ثانيا لم تقطع حماس بني طابعها 

كحركة وطنية فلسطينية وبني كونها جزءا 

من منظومة اإلخوان املسلمني العاملية، وقد 
تضمنت وثيقتها حديثا عن أمة إسالمية وما 

يستتبع ذلك، في حني نعرف أن هذا يدخل 
في حكم املتخيل، في عالم تبدو فيه كل دولة 

إسالمية ذات أولويات خاصة ال عالقة لها 
بغيرها. واحلال فرمبا كان األصوب لهذه 

احلركة وإن عبرت عن تضامنها مع قضايا 
الشعوب األخرى، مسلمة أو غير مسلمة، أن 

تعزز من ذاتها كحركة وطنية فلسطينية، وعدم 
حتميل ذاتها فوق ما حتتمل.

ثالثا، لم جتب حركة حماس عن السؤال 
املتعلق بأفق سلطتها في غزة وارتباط 

ذلك باملشروع الوطني الفلسطيني. ومثال 
ماذا ستفعل حماس بقطاع غزة مع مليوني 

محاصر مع االفتقاد للموارد واالعتماد 
على إسرائيل في املياه واحملروقات واملواد 

التموينية واملعابر؟ كيف ستدير صراعها 
مع الكيان الصهيوني لتحرير فلسطني؟ هل 

ستجعل من قطاع غزة قاعدة للتحرير بإطالق 
الصواريخ أو شن عمليات عسكرية بني فترة 

وأخرى؟ أم ستجعل منها منوذجا لدولة 
فلسطينية قادمة بالتركيز على التنمية ورفع 
مستوى التعليم وبناء املجتمع الفلسطيني؟ 

هل سيبقى القطاع حتت سيطرتها رغم 
احلصار ورغم ما يعانيه أهله جراء ذلك؟ أم 

ستحاول إجراء مراجعة ملسيرتها في السلطة، 
وضمن ذلك إعادة توحيد الكيان الفلسطيني 

القائم، بني الضفة وغزة؟

في نقاش وثيقة حماس الجديدة

لم تقطع حماس مع طابعها كحركة 

دينية، ولم تلغ الميثاق الذي يبين 

مبادئها التأسيسية وإدراكاتها 

النظرية منذ قيامها

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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اقتصاد
{ســـنطرح خالل الفتـــرة القادمة مناقصات دولية لبنـــاء ثالث محطات كهربـــاء تعمل بالطاقة 

الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ نحو أربعة آالف ميغاواط}.

نورالدين بوطرفة
وزير الطاقة اجلزائري

حممد محاد

} أعطى صنـــدوق نعيم العقاري الســـعودي 
إشارة دخول القاهرة عصر صناديق االستثمار 
العقـــاري عندما أعلن رســـميا تأســـيس أول 
صندوق للتطوير العقاري في السوق املصرية 
بقيمـــة مليار جنيـــه (نحو 60 مليـــون دوالر)، 

وفتح باب االكتتاب فيه ملدة شهر.
وتعد صناديـــق االســـتثمار العقاري أحد 
أنـــواع صناديق االســـتثمار التي تؤسســـها 
بنـــوك االســـتثمار واملؤسســـات املالية بهدف 

االستثمار في مجال التطوير العقاري.
بجـــوالت  للقيـــام  الصنـــدوق  ويســـتعد 
ترويجيـــة للصندوق اجلديد فـــي كل من دولة 

اإلمارات والسعودية والكويت.
ومن املتوقع أن يعلن كل من بنك االستثمار 
بلتون فايننشيال وشركة املصريني في اخلارج 
عن تدشـــني صندوقني في نفـــس املجال خالل 

األسابيع املقبلة.
وجنحـــت حكومة شـــريف إســـماعيل في 
تعديل قانون سوق املال 95 لسنة 1992 ليسمح 
ألول مـــرة بتأســـيس صناديـــق لالســـتثمار 
العقاري بعد مســـاع اســـتمرت علـــى مدار 25 
عاما لتأســـيس مثل هذا النوع من املؤسسات 

املالية.
وتهـــدف القاهرة من اخلطـــوة إلى توفير 
ســـيولة نقدية أمام املشـــروعات العقارية إلى 
جانـــب القـــروض البنكية ودفـــع عجلة النمو 

االقتصادي املتعثرة.
وتبنـــي مصـــر عاصمـــة إداريـــة جديـــدة 
على بعـــد 40 كيلومتـــرا من القاهـــرة باجتاه 
السويس، كما تبني عددا من املدن اجلديدة ما 
يتطلب سيولة نقدية كبيرة ملواكبة التوسعات 
التعديـــالت  وتســـمح  اجلديـــدة.  العمرانيـــة 
اجلديدة التـــي أقرتها الهيئـــة العامة للرقابة 

املالية لتلك اآلليـــة التمويلية اجلديدة بتوفير 
قدرات متويلية تصل إلى نحو 50 مثل رأسمال 

الصندوق.
ويقول اقتصاديون إن تلك اخلطوة سوف 
تعزز منو قطاع التشييد والبناء والذي يرتبط 
بنحـــو 90 صناعـــة، وهو ما يـــؤدي إلى زيادة 

تنشيط اقتصاد البالد املتباطئ.
وأكد الشـــريف وهـــدان العضـــو املنتدب 
العقاري في  لشـــركة إدارة صنـــدوق ”نعيـــم“ 
أن احلد األدنى الكتتاب  تصريحات لـ”العرب“ 
األفـــراد فـــي الصندوق يصل إلـــى نحو ثالثة 
آالف دوالر، وبالنســـبة إلى املؤسســـات يبلغ 

حوالي نصف مليون دوالر.
وأوضح وهـــدان أن الصندوق يســـتهدف 
االســـتثمار في العقارات القائمة والتي متثل 
نسبة اإلشـــغال بها 50 باملئة، وتوقع أن تصل 
نســـبة العائد الســـنوي التي يحصـــل عليها 

املساهمون في الصندوق إلى نحو 26 باملئة.
ومت تأســـيس صندوق ”نعيم“ منذ حوالي 
ثالث ســـنوات، ويسمح القانون مبد أجله إلى 

نحو عامني آخرين.
وتصل أعلى نســـبة عائد على األموال في 
مصر نحو 20 باملئة لشـــهادات االستثمار أجل 
عام ونصف العام، ونحو 16 باملئة للشـــهادات 
أجـــل ثالث ســـنوات، وبلـــغ معـــدل التضخم 
في شـــهر فبراير نحو 33 باملئـــة، ما يعني أن 

املدخرات تتآكل بنحو 13 باملئة.
ويرجح خبـــراء أن تتراجع تلـــك املعدالت 
خالل النصف الثاني من العام احلالي مع بدء 
حقل ”ظهر“ في شـــرق البحر املتوســـط إنتاج 
الغاز وتقلص فاتورة استيراد الطاقة وترشيد 

الواردات االستهالكية من اخلارج.
وقـــال يوســـف الفـــار الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة النعيـــم القابضـــة لالســـتثمارات في 

الصندوق  إن ”استثمارات  لـ”العرب“  تصريح 
اجلديد تبلغ نحو 111 مليون دوالر“.

وكشـــف الفار أن الصندوق اجلديد يدرس 
حاليـــا االســـتحواذ علـــى عـــدد من املنشـــآت 
العقارية ليعزز تواجده على الســـاحة، وقامت 
الشـــركة املالكة للصندوق بضـــخ بنحو ثالثة 

ماليني دوالر في مجال االستثمار العقاري.
ومن املقرر أن يتـــم طرح وثائق الصندوق 
اجلديـــد فـــي بورصـــة األوراق املالية مبصر 
بعد إغـــالق باب االكتتـــاب في الطـــرح العام 
للصندوق، حتى يتم التيسير على املستثمرين 
الراغبـــني في التخارج من الصندوق من خالل 

بيع حصصهم في البورصة.
وأشار الفار إلى أنه تتم دراسة قيد وثائق 
الصندوق في بورصة ناسداك دبي، وفق نظام 
القيد املزدوج، بحيث يتمكن املســـتثمرون في 
كل مـــن القاهرة ودبي من بيع وشـــراء وثائق 

الصنـــدوق والتـــي ســـتتداول وكأنها أســـهم 
تصعد وتهبط.

العقاري  االســـتثمار  صناديـــق  وتواجـــه 
اجلديدة في مصر مشكلة كبيرة، ألنها تخضع 
للضرائـــب، فـــي حـــني أن كال من الســـعودية 
واإلمـــارات متنحان هـــذه الصناديق إعفاءات 
ضريبية وتقوم بدفع ضرائب عقارية فقط على 

املشروعات التي تؤسسها.
وقال هاشـــم السيد العضو املنتدب لشركة 
املصريني باخلـــارج إن ”صندوق االســـتثمار 
العقاري اجلديد ســـوف يقوم بشـــراء عدد من 
األراضـــي وبناء مشـــروعات عليها، فضال عن 
قيامه بتنفيذ مشـــروعات واعدة في العاصمة 

اإلدارية اجلديدة“.
ولفـــت فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ إلـــى 
التعـــاون الكبيـــر مـــع اجلانـــب الســـعودي، 
خاصـــة وأن شـــركة املصريني باخلـــارج تنفذ 

مشروعات عقارية عديدة بالسعودية، بصورة 
تســـاعد على حتفيز عدد من كبار املستثمرين 
في الســـعودية على املشــــاركة فـــي رأس مـال 

الصنـدوق اجلديد.
ويصل حجم صناديق االستثمار العقارية 
عامليا إلى حوالي تريليون دوالر، وتقدر حصة 

الدول العربية منها بنحو 100 مليار دوالر.
ويقدر االحتاد العربي لالســـتثمار املباشر 
حجـــم صناديـــق االســـتثمار العقاريـــة فـــي 

السعودية بنحو 10 مليارات دوالر.

صندوق نعيم السعودي يضع مصر على خارطة االستثمار العقاري

[ نعيم تطلق أول صندوق عقاري في مصر بقيمة 60 مليون دوالر  [ بلتون فايننشيال والمصريين في الخارج يخططان لدخول السباق

نفس جديد للتطوير العقاري

تســــــتعد الســــــاحة االقتصادية في مصر أخيرا الستقبال اســــــتثمارات جديدة في مجال 
صناديق االستثمار العقاري بعد مناقشات طويلة استمرت نحو ربع قرن من الزمن حول 
ــــــوع من الصناديق التي يقول خبراء إنها ســــــتضع القاهرة على  جدوى تأســــــيس هذا الن

خارطة التطوير العقاري في املنطقة.

يوسف الفار:

ندرس االستحواذ على منشآت 

عقارية وإدراج الصندوق في 

بورصتي دبي والقاهرة

الشريف وهدان:

نستهدف االستثمار في 

العقارات القائمة والتي تمثل 

نسبة األشغال بها 50 بالمئة

هاشم السيد:

صندوق عقاري للمصريين 

بالخارج خالل أسابيع بالتعاون 

مع مستثمرين سعوديين

ســـعى الرئيـــس  } بــامل بيتــش (فلوريــدا) – 
األميركـــي دونالـــد ترامب ونظيـــره الصيني 
شـــي جني بينغ إلى رسم مالمح عالقة جتارية 
جديدة بني بلديهما رغم التوتر الذي سبق أول 
لقاء بينهما، لكـــن القلق مازال يخيم على عدة 

قطاعات في الواليات املتحدة.
واتفق ترامب وجني بينغ على خطة جديدة 
مدتهـــا 100 يـــوم إلجـــراء مباحثـــات جتارية 
ستفضي إلى تعزيز صادرات الواليات املتحدة 

وتقليص العجز التجاري لبالده.
وعلـــق وزير التجـــارة األميركـــي ويلبور 
روس خـــالل تصريحات صحافية على االتفاق 

بالقـــول إنه ”في ظل عدد القضايا وحجمها قد 
يكون ذلـــك طموحا، لكنه تغيـــر كبير جدا في 

وتيرة املناقشات“.
ومتلك الواليات املتحدة عجزا في املبادالت 
التجاريـــة مع الصني بنحـــو 300 مليار دوالر، 
بحســـب ما ذكرته صحيفة ”فايننشيال تاميز“ 
البريطانيـــة، وهـــذا دليل علـــى أن األميركيني 
مازالوا مقبلني على شـــراء املنتجات الصينية 

بشكل مفرط.
وتصاعـــد غضب البعض من السياســـيني 
ورجـــال األعمـــال األميركيني من هـــذا االتفاق 
وطالبوا بفرض املزيد مـــن القيود املالية على 

املنتجات الصينية أو املستوردة منها ال سيما 
في ما يتعلق بصناعة السيارات.

ومن شأن هذه احلرب التجارية الشاملة أن 
تدمر اقتصاد البلدين، بيـــد أنها حتمل أيضا 
مخاطر كبيـــرة لصناعة الســـيارات األميركية 
التي كانت أحد أسس ازدهار اقتصاد الصني.

ويقـــول اقتصاديـــون إن ترامـــب مطالـــب 
بالتركيز على عيـــوب التجارة مثل التعريفات 
اجلمركيـــة الصينيـــة علـــى واردات املركبات 
اخلفيفـــة بنســـبة 25 باملئة، ولكـــن ليس على 

حساب حرب جتارية.
وليس فقـــط املســـتهلكون األميركيون من 
يواجهون أســـعـارا أعلى للمنتجات اليومية، 
ولكن حـرب التجـارة ميكن أن تصـل املـوردين 
فـــي الواليـــات املتحـــدة مثل شـــركة لير دلفي 
للســـيارات وأدينـــت التي تعتمد بشـــكل كبير 

على الســـوق الصينية. وتواجه شـــركات مثل 
أبـــل وإنتـــل وكوالكوم عقبات أكبـــر في حرب 
التجـــارة التي بـــدأت تكبر مع دخـــول ترامب 
البيت األبيض، ولكن قطاع الســـيارات مازال 

ضعيفا.
وكان ترامـــب قـــد تعهـــد خـــالل حملتـــه 
االنتخابيـــة بفرض رســـوم جمركيـــة تبلغ 45 
باملئـــة علـــى البضائـــع الصينيـــة الصنع، ما 
أوصل العالقات األميركية الصينية إلى نقطة 
التصـــادم قبـــل أيام فقـــط من زيـــارة الرئيس 

الصيني شي جني بينغ إلى فلوريدا.
وأشار تقرير مكتب الدراسات اإلستراتيجية 
فـــي شـــركة إي.دي.إس ســـيكيوريتيز إلى أن 
جناح ترامـــب في االتفاق مع الرئيس الصيني 
علـــى تخفيض العجز هو اخلطوة األساســـية 
األولـــى لبرامجـــه االقتصاديـــة، وقدرتـــه على 

حتقيق ما وعد به.
ولفـــت التقرير إلى أن املطلـــب الضروري 
الســـتكمال هذه البرامج هو قدرة ترامب على 
تعديـــل قانـــون دود فرانـــك من أجل تســـهيل 
العمليـــات التمويليـــة وأن تكـــون املصـــارف 
واملؤسسات املالية قادرة على متويل املشاريع 
خاصـــة تلـــك املتعلقـــة باإلنفاق علـــى البنية 
التحتية التـــي حتتل اجلزء األكبـــر من حجم 

التمويل.
وأظهرت بيانات رســـمية أن حجم التجارة 
الثنائية ارتفع من 2.5 مليار دوالر في عام 1979 
إلـــى 519.6 مليار دوالر فـــي العام املاضي، أي 

بزيادة أكثر من 200 مرة.
وترتكز العالقـــات الصينية األميركية على 
التجـــارة متبادلـــة النفع، وفقا ملـــا اتفق عليه 
اخلبراء خالل منتـــدى التنمية الصينية 2017 

الشهر املاضي.
وقـــال هنـــري بولســـون وزيـــر اخلزانـــة 
األميركي األســـبق إن ”العالقـــات االقتصادية 
الثنائية تعـــد ثقل ميزان العالقـــات الصينية 

األميركية ومحركا لها“، مشيرا إلى أن البلدين 
استفادا من العالقات التجارية كثيرا.

ومـــع أن العالقات التجارية بـــني البلدين 
أصبحت أكثر تعقيدا وأهم من أي وقت مضى، 
إال أن هنـــاك حاجة إلـــى املزيد مـــن املهارات 

الستغالل الفرص وسط التحديات الكبيرة.
وأشـــار بولسون إلى حاجة الصني وإدارة 
ترامب إلـــى إقامة آلية حوار في أســـرع وقت 
ممكـــن، ولفت إلى دور احلوار االســـتراتيجي 

واالقتصادي بني البلدين.
وارتفعت الصادرات األميركية إلى الصني 
خالل العقد املاضي مبعدل سنوي يقدر بنحو 
11 باملئة، بينمـــا ارتفعت الواردات من الصني 

إلى متوسط 6.6 باملئة سنويا.
وقـــال بيتر نـــوالن مديـــر مركز دراســـات 
”الصـــني  إن  كامبريـــدج،  بجامعـــة  التنميـــة 
والواليـــات املتحـــدة مرتبطتـــان ببعضهمـــا 

البعض من خالل العالقات التجارية“.
وحـــذر وزير االقتصاد تشـــونغ شـــان من 
أن احلـــرب التجاريـــة بني الصـــني والواليات 
املتحـــدة ال تتوافـــق مع مصالـــح البلدين ولن 

تعود إال بالضرر.
وقـــال إن التعاون يعتبـــر ”اخليار الوحيد 
الصحيح“، حيث يتعني على البلدين العمل من 
أجل تعزيز التعاون وإدارة أي خالفات، مؤكدا 
دور التعاون االقتصـــادي والتجاري احملوري 

في العالقات الثنائية.
ومنـــذ العام 2001 دخلت واشـــنطن وبكني 
فـــي خالفات بعد انضمـــام الصني إلى منظمة 

التجارة العاملية.
وقبل ذلك كانت تشـــكل الصني ربع العجز 
التجاري الســـنوي للواليات املتحدة، أما اآلن 
فإنها تشـــكل مـــا يقرب من ثلثيه. وقد ســـاعد 
هذا العجز علـــى زيادة االرتفـــاع االقتصادي 
غير املســـبوق للصني بفضل رغبة املستهلكني 

األميركيني في شراء املنتجات الرخيصة.

رغم وجود احتماالت حلدوث احتكاكات بني أكبر دولتني جتاريتني في العالم، لكن خبراء 
يرون أن أجراس احلرب التجارية بني الصني والواليات املتحدة ســــــتهدأ بشكل مؤقت في 
أعقاب التفاهمات التي توصل إليها كل من دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جني بينغ.

الصين تمتص مؤقتا تهديدات ترامب التجارية

[ بكين تقبل بخطة أميركية لمعالجة مشكلة العجز التجاري  [ تزايد القلق من تأثير الحرب التجارية على قطاع السيارات

لمواجهة الغزو الصيني

مليار دوالر قيمة العجز 

التجاري األميركي مع الصين 

سنويا، وفق صحيفة 

فايننشيال تايمز

300

{البنك الدولي سيوفر استثمارات بقيمة 57 مليار دوالر لتعديل مسار التنمية في دول أفريقيا 

جنوب الصحراء خالل السنوات الثالث المقبلة}.

جيم يونغ كيم
مدير البنك الدولي

إي.دي.إس سيكيوريتيز: المشكلة األهم الستكمال 

خطط ترامب هي تعديل قانون دود فرانك
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اقتصاد
{صناعة المعارض في الســـعودية حققت العام الماضي عوائد بنحو 2.67 مليار دوالر ونســـعى 

ألن تكون بالدنا خالل العامين القادمين وجهة رئيسة في هذه الصناعة}.

األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية

{إنشاء 14 بلدا عربيا لسوق مشتركة للكهرباء سيسهم في تعزيز التكامل االقتصادي العربي 

ويفتح أمامها الطريق الستكشاف فرص تعاون أكثر في ما بينها}.

كمال حسن علي
رئيس قطاع الشؤون االقتصادية في اجلامعة العربية

} أبوظبــي - كشـــفت دولـــة اإلمـــارات عـــن 
استراتيجية طويلة املدى للتحّول إلى اقتصاد 
غير نفطي، يعتمد أساســـا علـــى زيادة القيمة 
املضافة في قطاع الصناعـــة وخاصة صناعة 
الطيران عبر اعتماد أحدث التقنيات املبتكرة.

وتتطلع شـــركة ســـتراتا للتصنيع الرائدة 
في صناعة أجزاء هيـــاكل الطائرات والتابعة 
ملجموعة مبادلـــة من خالل مصنع املســـتقبل 
الذي أعلنت عن تأسيســـه للفـــوز بحصة أكبر 
من ســـوق تصنيع هياكل الطائرات في العالم، 
ومنافســـة ألهـــم الدول فـــي هذا املجـــال مثل 

الصني والهند والبرازيل.
وذكر املســـؤولون في الشـــركة اإلماراتية 
أن املصنع اجلديد الذي ســـيتم تشييده العام 
املقبل في مجمع نبراس العني للطيران سيبدأ 

اإلنتاج في عام 2020.
وقال إسماعيل علي عبدالله، نائب الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ستراتا إن ”مصنع املستقبل 
سيعمل على تصنيع أجزاء الطائرات لشركات 

كبرى مثل شركة أيرباص وبوينغ“.
وأوضـــح أن ســـتراتا وقعـــت عقـــودا مع 
الشـــركتني العمالقتني لصناعة الطيران بقيمة 
بلغـــت 7.5 مليار دوالر ”مبا يضمن اســـتمرار 

إنتاج ستراتا حتى عام 2035“.
ويقول خبراء إن الكشـــف عـــن مالمح هذا 
املشروع الضخم ســـيجعل من البلد اخلليجي 
خالل ســـنوات مركـــزا لصناعـــة الطيران في 
منطقة الشـــرق األوسط وشمال أفريقيا ورمبا 

في العالم أيضا.
وتســـتهدف اســـتراتيجية دولـــة اإلمارات 
2050 أن يساهم قطاع الصناعة بنحو 50 باملئة 

من الناجت احمللي اإلجمالي.
وســـتوظف املنشـــأة اجلديـــدة مجموعـــة 
متنوعة مـــن احللول واملعـــدات التكنولوجية 
الذكيـــة لتســـاهم في حتقيـــق رؤية الشـــركة 

املتمثلة في أن تصبح ستراتا واحدة من أكبر 
شـــركات صناعة أجزاء هيـــاكل الطائرات من 

املواد املركبة على املستوى العاملي.
وستراتا هي ذراع التصنيع ملبادلة صناعة 
الطيـــران بأبوظبـــي، وهي الشـــركة الوحيدة 
لتصنيع أجزاء الطائـــرات في منطقة اخلليج 
وتهدف للوصول إلى مصاف الشركات العاملية 

الكبرى بالتوسعة التي تخطط لها.
وســـيقوم املصنع بإنتـــاج الذيـــل األفقي 
لطائـــرات أيرباص أيـــه 320 والذيل العمودي 
لطائرات بوينـــغ بي 787، واللذين يعتبران من 

أكثر أجزاء هياكل الطائرات تعقيدا.
وجنح مشـــروع مشـــترك بني كل من شركة 
ســـيمنس األملانية وســـتراتا فـــي تطوير أول 
تصميمهـــا  مت  للطائـــرات  داخليـــة  أجـــزاء 
واعتمادها وتصنيعها بتقنية الطباعة ثالثية 

األبعاد في املنطقة.
وأوضحت الشـــركة أن األجـــزاء الداخلية 
وهـــي عبارة عـــن إطار من البالســـتيك يحيط 
بالشاشات املوجودة على منت طائرات االحتاد 
للطيران ميكن تصنيعهـــا عند الطلب ما يقلل 
مـــن وقت اإلنتـــاج ويلغي احلاجة إلى شـــحن 

القطعة أو تخزينها في مخازن محلية.
وتلغـــي تقنيـــة الطباعـــة ثالثيـــة األبعاد 
احلاجة إلى تصميم وبنـــاء األدوات املطلوبة 
لعملية التصنيع، مما يتيح إجراء التحديثات 
املســـتقبلية للتصميـــم افتراضيـــا وطباعتها 

بسرعة باستخدام املعدات املوجودة.
ومت اختيار إطار شاشة املراقبة للمشروع 
الرائد نظرا إلـــى متطلبات الشـــكل والتعقيد 
املرتبـــط بتصنيعـــه. وميكـــن اســـتخدام هذه 
األجـــزاء املصنعـــة بتقنيـــة الطباعـــة ثالثية 
األبعاد ضمن طائرات االحتاد للطيران بشـــكل 

فوري.

وقال جيف ويلكنســـون الرئيس التنفيذي 
لشـــركة االحتاد للطيران الهندســـية إن ”هذا 
املشروع يبّني قدرتنا املشتركة كشركات عاملة 
في دولـــة اإلمـــارات علـــى تصميـــم واعتماد 
وتصنيع األجزاء باستخدام أحدث التقنيات“.
وأضـــاف أن ”أهميـــة مشـــروعنا تبرز في 
قدرة الطباعة ثالثية األبعاد على توفير مرونة 
عالية خـــالل مراحل التصميم وإعداد النماذج 
األوليـــة وصوال إلى الفتـــرة الزمنية القصيرة 
لإلنتـــاج، لكون هذه التقنية تفتح آفاقا جديدة 
للقطاع وتلهم املهندســـني املوهوبني لتحويل 

أفكارهم إلى واقع“.
وأظهرت شركة االحتاد للطيران الهندسية 
إمكانيات كبيرة في اســـتخدام تقنية الطباعة 
ثالثيـــة األبعاد فـــي مجال الطيـــران من أجل 

متكـــني عمليات إنتـــاج أكثر ســـرعة لألجزاء 
املعقـــدة والقطع املنتهيـــة صالحيتها. وتوفر 
التقنية إمكانية أكبر لشركات الطيران إلجراء 

حتسينات على التصميم.
واستفادت ســـيمنس من خبراتها العاملية 
في الطباعة الصناعية ثالثية األبعاد في تقدمي 
املشـــورة حول اختيار املواد واختبار وتطوير 
عمليـــات التصنيع لهذا املشـــروع فيما تولت 
شـــركة االحتاد للطيران الهندســـية مسؤولية 
اســـتخدامها في  واعتمـــاد  األجـــزاء  تصميم 

مجال الطيران.
وقـــال عاصـــم خاليلـــي نائـــب الرئيـــس 
التنفيـــذي خلدمـــات العمـــالء الصناعيني في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا لدى سيمنس 
إن ”املشروع يعتبر مثاال حّيا ملا ميكن حتقيقه 

عند اجلمـــع بني خبـــرات الشـــركاء العامليني 
واحملليني املناسبني“.

ومع االستكمال الناجح للمشروع األول من 
نوعه تعتزم كل من ســـيمنس وســـتراتا وضع 
خطة مشتركة متتد عبر ثالث سنوات وتهدف 
إلى تطوير قـــدرات الطباعة ثالثية األبعاد في 
الشركات الصناعية في دولة اإلمارات والشرق 

األوسط وشمال أفريقيا. 
ومتّكنـــت القمة العاملية األولـــى للصناعة 
والتصنيع التي احتضنتها أبوظبي األسبوع 
املاضي، من جمع أبرز الشركات والفاعلني في 
القطاع من أنحاء العالم لرسم مالمح مستقبل 
صناعـــي مســـتدام وجنحت فـــي تعزيز موقع 
اإلمارة كمقصد استثماري وقبلة للتصنيع في 

العالم.

{مصنع المستقبل} يعزز دور ستراتا اإلماراتية في صناعة الطيران

[ عقود بقيمة 7.5 مليار دوالر مع شركات بينها بوينغ وأيرباص  [ شراكة مع سيمنس لتصنيع أجزاء الطائرات بالطباعة المجسمة

قفزة جديدة لصناعة الطيران

أعطت شــــــركة ستراتا اإلماراتية زخما جديدا في مجال صناعة الطيران بإطالق ”مصنع 
املســــــتقبل“ الذي يوظف أحدث التقنيات التكنولوجية املبتكرة، وهو ما ســــــيجعل من دولة 
اإلمــــــارات مركزا لهذه الصناعة في املنطقة ومنافســــــة ألبرز مراكــــــز صناعة الطيران في 

العالم.

إسماعيل علي عبدالله:

الشراكة مع أيرباص وبيونغ 

تضمن استمرار إنتاج ستراتا 

حتى عام 2035

جيف ويلكنسون:

ستراتا وسيمنس طورتا أجزاء 

داخلية للطائرات بتقنية 

الطباعة ثالثية األبعاد

محمد بن امحمد العلوي

} أكد عبدالرفيع زويـــنت املدير العام للمكتب 
املغربي للســـياحة أن عدد الســـياح سجل منذ 
بدايـــة العام احلالـــي ارتفاعا بنحـــو 6 باملئة 
مقارنة باملستويات املسجلة في العام املاضي.
إن  وقـــال زوينت فـــي تصريح لـ”العـــرب“ 
”اســـتراتيجية املكتـــب ترّكـــز علـــى التعريف 

بتاريـــخ املغـــرب وثقافتـــه جللـــب املزيـــد من 
الســـياح، إضافـــة إلى إبـــراز مزايـــا قطاعات 

السياحة األخرى مثل السياحة البيئية“.
وأضـــاف أن ”حمالت الترويج التي شـــرع 
فيها املكتب مؤخرا ترّكز على الهوية الثقافية 
والفنـــون العريقة فـــي املـــدن املغربية جللب 
املزيد من السياح من أنحاء العالم، إضافة إلى 

تشجيع السياحة الداخلية“.

ويرى خبراء في مجال السياحة أن حتقيق 
األهداف الطموحة لرؤية 2020 التي تسعى إلى 
جذب 20 مليون سائح، يحتاج إلى اهتمام أكبر 
بتحسني أداء جميع العاملني في القطاع ورفع 
املعاييـــر واحلوكمـــة وتعزيز قطـــاع الفنادق 
والبنيـــة  والتمويـــل  االســـتثمار  وصناديـــق 

التحتية والضرائب وتدريب املوظفني.
ويؤكد زوينت علـــى أن املوازنة املخصصة 
للمشـــاركات في املعارض الســـياحية الدولية 
مت اعتمادهـــا للترويج عبـــر اإلنترنت والعمل 
مـــع عدد كبير من املدونني مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم، الذيـــن لديهـــم جمهور كبيـــر ولديهم 

معرفـــة كبيرة بالســـياحة والثقافة املغربيتني 
من التاريخ إلى الفنون والصناعات التقليدية 

وصوال إلى مزايا الطعام في املغرب.
ويأمل العاملون بالقطاع في زيادة موازنة 
الترويـــج من 50 مليـــون دوالر إلى 120 مليون 

دوالر كي يتم االنفتاح على أسواق أخرى.
وأقر رئيـــس املرصـــد املغربي للســـياحة 
ســـعيد محيـــد أن بلـــوغ هدف اســـتقطاب 20 
مليونـــا بحلـــول عـــام 2020 قد يبـــدو صعب 
املنال، لكنه ضروري حلشد اجلهود والطاقات 

لتطوير السياحة املغربية.
وكانت وزارة الســـياحة قـــد فتحت أبوابا 
واســـعة للنقاش مع العاملني والشـــركات في 
قطاع الســـياحة بشـــأن تطوير اســـتراتيجية 
متكاملـــة للترويـــج للرحالت الســـياحية إلى 

املغرب ومن بينها السياحة الداخلية.
وقـــال وزير الســـياحة حلســـن حـــداد في 
وقت ســـابق إن ”احلكومة مســـتعدة لدعم هذا 
املشروع الطموح واســـتثمار ما يصل إلى 10 
ماليني دوالر لتشـــجيع السياحة الداخلية مبا 

يخدم إنضاج السياحة املغربية“.
ووفق املرصد الوطني للســـياحة، فقد زار 
املغـــرب خـــالل يناير املاضي قرابـــة 709 آالف 
سائح وبلغت اإليرادات نحو 400 مليون دوالر 

بزيادة نسبتها 10 باملائة مبقارنة سنوية. 
وبلغ عدد السياح الوافدين للمغرب السنة 
املاضية نحو 10.3 ماليني سائح بزيادة بنسبة 

1.5 باملائة مبقارنة سنوية.
وأكد مهتمون بقطاع السياحة لـ”العرب“، 
أن هذه األرقام ال تتماشـــى مـــع التطور الذي 
حدث في القطاع والبنية التحتية للمنتجعات 
الســـياحية واألمن واالســـتقرار اللذين يتمتع 

بهما املغرب.
لكـــن رئيـــس املرصـــد الوطني للســـياحة 
اعتبر األرقام إيجابية في ظل الســـياق الدولي 

الصعب، الذي أثر على السياحة العاملية.

ونظرا ملا تعرفه البالد من حركية على عدة 
مســـتويات اقتصادية وتنموية وجتارية، فقد 
استقطبت الســـوق السياحية ســـياحا جددا 
من جنســـيات متعددة، احتلت الصني صدارة 
الالئحة بنحو 100 ألف ســـائح تليها روســـيا 

والدمنارك والبرازيل على التوالي.
ويشـــدد زوينت على ضـــرورة فتح خطوط 
جويـــة جديدة على غرار خط شـــارل دي غول 
بباريس-مراكـــش علـــى اعتبـــار أن باريـــس 
توفر خطوطا متعـــددة تربطها بعدد من املدن 

الصينية.
وأطلق املكتب الوطني املغربي للســـياحة 
حملـــة ترويجيـــة إلكترونية لتقـــدمي مضمون 
مبتكر يهدف إلى استقطاب املزيد من السياح 

من مختلف أنحاء العالم.
وســـتبدأ احلكومـــة املغربيـــة فـــي تنفيذ 
مقاربـــة جديـــدة للنهـــوض بقطاع الســـياحة 
مستوحاة من مشـــروع اجلهوية املتقدمة عبر 
تعزيز التعاون بني مكتب الســـياحة ومختلف 
جهـــات البالد ودعم املوارد املالية والبشـــرية 

واالعتماد على الكفاءات احمللية.
وأكـــد مهتمـــون بالقطـــاع فـــي حديث مع 
”العرب“ أن تنامي العالقات املغربية األفريقية 
على كافة املستويات تدفع املسؤولني املغاربة 
إلى إيالء الســـياحة األفريقية مجاال أوسع من 

االهتمام.
ويـــرون أن أســـعار الرحـــالت اجلوية بني 
املغرب وبـــني دول أفريقيا جنـــوب الصحراء 
مازالـــت مرتفعة مقارنة بنظيرتها الرابطة بني 
املغرب وبني أوروبـــا، وبالتالي هناك ضرورة 
إلعادة النظـــر فيها من أجل خفـــض تكاليفها 
لتشجيع سياح هذه البلدان على زيارة املغرب.

وكشـــف املديـــر العـــام للمكتـــب الوطني 
املغربي للســـياحة أن بالده استقبلت 200 ألف 
سائح أفريقي العام املاضي، وكان في مقدمتهم 

السياح السنغاليون بحوالي 60 ألف سائح.

عزز املغرب رهانه على تطوير القطاع السياحي ليكون محورا أساسيا في برامج التنمية 
االقتصادية الشاملة. ووضع برامج واسعة لزيادة إنعاش السياحة احمللية واخلارجية من 

أجل إنعاش االقتصاد بطريقة متوازنة في جميع أنحاء البالد.

المغرب يراهن على السياحة للوصول إلى التنمية المستدامة

[ الرباط تستهدف استقطاب 20 مليون سائح سنويا بحلول 2020  [ برامج لرفع كفاءة العاملين وتطوير الخدمات والبنية التحتية

طريقة مثالية لجذب السياح

عبدالرفيع زويتن:

عدد السياح ارتفع منذ بداية 

العام بنسبة تقدر بنحو 6 

بالمئة بمقارنة سنوية

لحسن حداد:

الحكومة تعمل على تشجيع 

السياحة الداخلية بما يخدم 

إنضاج السياحة المغربية



الكمبيوترات الكمية توسع دائرة معرفة البشر بالكون
Tech حياة
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[ ثورة في عالم الحوسبة تقود لمعالجة مشكالت كالتغير المناخي  [ تكنولوجيا حديثة تتابع حياة الحيوانات عن بعد

} لندن – يعتقد بعض الباحثين أن مستقبل 
البشـــرية رهين ما تحرزه الحوســـبة الكمية 
من تقدم يقود إلى ثورة تكنولوجيا، معللين 
ذلـــك بأنه ال يوجد شـــيء يعمـــل على تغيير 
العالم أكثر من قدرة البشـــر على التعامل مع 

الحوسبة الكمية.
ووفقـــا لتقرير نشـــر مؤخـــرا بصحيفة 
”فاينانشـــيال تايمـــز“، فإن الحوســـبة باتت 
تشـــكل حاجة أساســـية في حياة البشر، إذ 
أن جزءا كبيـــرا من ســـكان العالم أصبحوا 
مرتبطيـــن بكّم هائـــل من البرمجيـــات التي 
ترافقهم أينما حلوا بفضل ســـرعة وسهولة 
الوصول إلـــى اإلنترنت، باإلضافة إلى أغلب 
الوظائف الحالية صـــارت مربوطة بكابالت 
أجهـــزة الكمبيوتـــر، بحيث أضحـــت معظم 
الشـــركات علـــى وشـــك أن تكـــون جميعها 

شركات معلومات. 
أمـــا الشـــركات الـتــــي تقـــدم خدمـــات 
الحوســـبة فأصبحـــت تحظـــى بالمزيد مـن 
االســـتثمارات، إذ أعلنـــت شـــركة خدمـــات 
الحوســـبة السحابية الناشـــئة ”سنو فليك“ 
حصولهـــا على اســـتثمارات ماليـــة جديدة 
بقيمـــة 100 مـليـــون دوالر قـــادت تمويلهـــا 
مجموعة ”آيكونيك كابيتال ومادرونا فينشر 

غروب“.
وتعتزم سنو فليك استخدام هذه األموال 
لتوســـيع نطاق أنشطتها، بما في ذلك القيام 
بالمزيـــد من األبحـــاث والتطوير. كما تنوي 
الواليـــات المتحدة  مبيعاتهـــا فـــي  زيـــادة 
وبريطانيا ودخول أسواق أخرى في االتحاد 

األوروبي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وجمعـــت الشـــركة اســـتثمارات بلغـــت 

قيمتها 205 ماليين دوالر حتى اآلن.
عن  ونقـــل موقـــع ”ســـيليكون آنجيـــل“ 
الشركة القول إنها اآلن ”في طور النمو حيث 
ضاعفـــت من عـــدد عمالئهـــا وزادت طاقتها 

التخزينية بمقدار 4 أمثال“.

أجهزة كمبيوتر كمية للعلم والبزنس

تقدم الشـــركة، الموجـــود مقرها بمدينة 
ســـان ماتيو بواليـــة كاليفورنيـــا األميركية، 
الوحدات الكبيـــرة لتخزين البيانات المقامة 
الســـحابية  الحوســـبة  لتقنيـــة  خصيصـــا 
وتعتمـــد علـــى هيـــكل أبســـط وأســـرع من 

منافسيها القدامى.
وأفادت شـــركة أي بي إم بتدشين مبادرة 
”أي بـــي إم كيو“ من شـــأنها إطـــالق أجهزة 

الكمبيوتر الكمية للعلم والبزنس.
وســـيتم تشـــغيل أنظمة أي بـــي إم كيو 
التي تفوق سرعتها سرعة أجهزة الكمبيوتر 
الحديثة الخارقة بمقدار اآلالف من المرات في 
مجاالت تجد أجهزة الكمبيوتر الكالســـيكية 
نفســـها عاجزة عن تقديم خدماتها فيها مثل 
البحـــث عن األدوية والعقاقيـــر وبناء دوائر 
منطقيـــة أكثـــر فاعليـــة، والبحث عن ســـبل 
جديـــدة لنمـــاذج البيانات الماليـــة وحماية 
قوانين  باســـتخدام  الحســـابية  الحوســـبة 

الفيزياء الكمية.

ويتوقـــع أن يصبح مجـــال الكيمياء أول 
مجـــال سيســـتخدم فيـــه جهـــاز الكمبيوتر 

الكمي.
وأطلقت الشـــركة نظام إيـــه بي أي الذي 
يمّكن أي مســـتخدم مـــن أن يتصل بالمعالج 
عبر اســـتخدام نظام أي بـــي إم كلود، األمر 
الخوارزميـــات  بتشـــغيل  سيســـمح  الـــذي 
وإجراء البحوث ودراســـة المناهج ونمذجة 

كل شيء له عالقة بالحوسبة الكمية.
وتكمن الميزة الرئيسية ألجهزة كمبيوتر 
الكميـــة في قدرتها على امتـــالك حالتين في 
وقت واحـــد، إذ أنها قـــادرة أوال على إجراء 
العديد من الحســـابات بشـــكل متواز وثانيا 

بإمكانها تشفير قيمتين في وقت واحد.
أجهـــزة  فاعليـــة  إن  العلمـــاء  وقـــال 
الكمبيوتـــر التي يقوم عملهـــا على إنجازات 
فيزياء الكم تفـــوق فاعلية أجهزة الكمبيوتر 
الكالسيكية بمقدار 3600 مرة. وستسمح تلك 
الكمبيوتـــرات الكمية بتوســـيع معرفتنا عن 
الكون واختراع شـــيفرات ال يمكن فكها وما 

إلى ذلك.

مراقبة الحيوانات عن بعد

بحسب تقرير صحيفة فاينانشيال تايمز 
وصلت تأثيـــرات التكنولوجية الحوســـبية 
الكمية الحديثة إلى متابعة حياة الحيوانات 
عن بعد، إذ يجري تجهيز المواشـــي بأجهزة 
استشعار لمراقبة حالتها الصحية عن بعد، 
إلى جانب االســـتعانة بالـــذكاء االصطناعي 
مـــن خالل نماذج حاســـوبية معقـــدة -توفر 
توقعات حول أنشـــطة الســـوق والتوقعات 
االقتصاديـــة المحتملة- عنـــد اتخاذ قرارات 
خاصة بالزراعة ونوع المحصول، فضال عن 

مقدار الرّي واألسمدة.
وأشـــار التقرير إلى أن أجهزة الكمبيوتر 
يمكن أن تساعد البشـــر في كل شيء تقريبا 
حتـــى فـــي مجـــاالت قـــد ال يتوقعونها على 
سبيل المثال إمكانية إنشاء األسمدة نفسها 

وتحسينها من خالل الحوسبة.
ويعـــد التدخـــل التكنولوجي فـــي إنتاج 
المزيد من األســـمدة التي توفـــر الطاقة من 
بيـــن العديد مـــن المشـــكالت الخطيرة التي 
يمكن حلها إذا كان بإمكاننا إنشـــاء محاكاة 
دقيقة للطريقة التي تتصرف بها الجزيئات، 
فهنـــاك مشـــكالت مماثلـــة توجد فـــي تغير 
المنـــاخ والرعاية الصحيـــة والطاقة، حيث 
يمكن للحوســـبة أن تغير حياة البشر بشكل 

عميق.
ومن بيـــن األمثلة على ذلك والتي تتطرق 
لـــكل هذه المجـــاالت تصميـــم عملية مجدية 
اقتصاديـــا القتنـــاص الكربون مـــن الغالف 
الجوي الذي يمكـــن أن يحقق فائدة جانبية 
تتمثل في توليد الوقود للســـيارات والتدفئة 

والكهرباء على شكل ميثانول.
ويرى القائمون علـــى التقرير أن الفضل 
فـــي حقيقة أن يبـــدأ العلمـــاء بمعالجة هذه 
المشـــكالت من خالل الحوســـبة، يعود إلى 
الخيال العلمي مثلما هو الحال بالنسبة إلى 

قدرتهم على صناعة رقائق أجهزة الكمبيوتر 
من السيليكون.

وأضافـــوا أن الكثير من المســـائل التي 
يبـــدو حلهـــا مناســـبا للغايـــة باســـتخدام 
الحوسبة ال تزال صعبة بشكل ال يصدق وأن 
أجهزة الكمبيوتر التقليدية ليســـت فقط غير 

كافية حاليا لكنها ستبقى كذلك إلى األبد.
وفـــي الماضي كان يمكـــن االعتماد على 
الزيـــادات العاديـــة في قوة الحوســـبة وهو 
اتجـــاه يعرف باســـم قانون مـــور، لكن هذا 
القانون بلغ منتهـــاه في الوقت الراهن. ففي 
عـــام 2015 تنّبأ توم كونتـــي، رئيس جمعية 
الكمبيوتر التابعة لمعهد جمعية المهندسين 
الكهربائيين واإللكترونيين، بأن ”قانون مور 
يصل اآلن إلـــى حـــدوده. وأن مضاعفة عدد 
الترانزســـتورات لكل وحدة مســـاحة آخذة 
في التباطؤ (..) ومن المتوقع أن تنتهي عند 

مسافة 7 نانومتر نحو عام 2020“.
ووفقـــا للتقريـــر، فـــإن هذه المشـــكالت 
الكبيـــرة التي يراد من الحوســـبة أن تتولى 
حلها صعبة جدا، حيث أنه حتى لو اســـتمر 
قانـــون مـــور ال يمكـــن ألجهـــزة الكمبيوتر 

التقليدية أبدا حلها.
وأفـــاد بأن هنـــاك حال في متنـــاول اليد، 
وهو نهج مختلف جذريا للحوســـبة وعميق 
مـــن حيـــث القوانيـــن األساســـية للفيزياء 
التـــي يســـتغلها أو مـــن حيـــث التحـــوالت 
التـــي ســـيجلبها لحيـــاة البشـــر. وذلك من 
خالل أجهـــزة الكمبيوتر التـــي بإمكانها أن 
تتبنـــى موقفا فريـــدا كمّيا فائقـــا للحالتين 
المنطقيتين، وبالتالي فإن تغيير المستخدم 
لكيفية حوســـبته يفتح أمامـــه طرقا جديدة 

للتعامل مع المسائل.
وتكون الكثير من المشكالت المستعصية 
على أجهـــزة الكمبيوتر التقليدية مناســـبة 

تماما بالنسبة إلى الكمبيوتر الكمي.
ومن شأن الكمبيوتر الكّمي، الذي يحتوي 
على عـــدة مئات من الكيوبـــت المنطقية، أن 
يكون قـــادرا على معالجة مشـــكالت نمذجة 
تثبيت النيتروجين وتصميم عوامل مساعدة 

لتحفيز استخراج الكربون من الهواء.
ويمكن أن يساعد جهاز الكمبيوتر الكمي 
مســـتقبال على ابتكار أدوية جديدة وأجهزة 
طاقـــة نظيفة وأغشـــية البوليمـــرات لخاليا 

الوقود.
ووفقا لما جـــاء في التقرير يمكن تطبيق 
الحوســـبة الكمّية على تصميم أي مادة ألي 
غـــرض بدءا مـــن النقل والبنـــاء وصوال إلى 
أجهزة االستشـــعار واألطراف الصناعية ألن 
هـــذه المواد مصنوعـــة في نهايـــة المطاف 
مـــن جزْيئـــات وذرات، وفهـــُم خصائصهـــا 
وتفاعالتهـــا يعتبـــر مـــن اهتمامـــات علـــم 

ميكانيك الكم.
وهذه هي إحدى الســـمات األكثر إلحاحا 
للحوســـبة الكمية كونها تكنولوجيا توسع 
الطريقة التي يمكن أن يفكر بها البشر ومدى 

الحلول الممكنة التي يمكن التحقق منها.
وهنـــاك حتـــى خوارزميـــات الكـــم التي 
يمكـــن أن تقوم بـــأداء العناصر الرئيســـية 
لمهـــام التعلم اآللـــي، والتي تعتبـــر حيوية 
لتحليـــالت أعمـــال البيانات الكبيـــرة وفي 
مجاالت متنامية من الذكاء االصطناعي، مثل 

السيارات ذاتية القيادة.
وبـــدأت معالـــم تكنولوجيـــا الحوســـبة 
الكميـــة التـــي يرى بعـــض الباحثيـــن أنها 
قـــادرة علـــى تغيير العالم من خـــالل تطوير 

نظم النمـــاذج األولية في مختبرات البحوث 
الصناعية والجامعية بجميع أنحاء العالم.

وأبدى العديد من الناس تحمســـهم لهذه 
التكنولوجيا الحديثة ألنها ستســـاعدهم في 
الحصول على النتائج للكثير من المعضالت 

ال يمكن ألي كمبيوتر متطور تقديمها.
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يكـــون دليـــال على 
قـــوة النظـــام الكمـــي والتـــي يطلـــق عليها 
البروفيســـور جون بريسكيل من كالتك اسم 

التفوق الكمي.
ويعتقد أن العلماء سيكونون في غضون 
السنوات القليلة المقبلة قادرين على تحقيق 
طفـــرة فـــي الحوســـبة الكميـــة. ورغم عجز 

المستخدمين في الوقت الراهن عن 
معرفة كيفية اســـتخدام مثل هذا 
الكمبيوتر الكمي البسيط نسبيا 
لحساب أي شيء مفيد، فإنه من 
المتوقع أن البشـــر مستقبال 
ســـيحتاجون للحصول على 

دورات تدريبية تبسط ذلك.
ويظل السبيل الوحيد 
من  يتمكـــن  قـــد  الـــذي 
خالله العلماء من صنع 
في  كمية  كمبيوترات 
وقت قريب نسبيا هو 

أن يســـتغلوا قدرات تصنيع 
المســـتخدمة  المذهلـــة  الســـيليكون 

حاليا في تصنيع رقائق الكمبيوتر.
وربما تكون التكنولوجيا الموجودة في 
جهـــاز الكمبيوتر المكتبي هـــي بالضبط ما 
يحتاجه العلماء إلنشـــاء كمبيوتر كمي وقد 

يكون نقطة االنطالق لثورة حاسوبية أكبر.
ومن المتوقع أن يعتمد مستقبل البشرية 
علـــى قدرتهـــا على إحـــداث ثورة فـــي عالم 
الحوســـبة الكمية التي من شـــأنها التأثير 
علـــى تغير المناخ وتوليـــد الطاقة والرعاية 

الصحية.

إنقاذ األرواح

صرح علماء، بحسب ما جاء في صحيفة 
اإلندبندنـــت البريطانية، بأنهـــم أعدوا أول 
مخطـــط على اإلطـــالق لبنـــاء كمبيوتر كمي 
كبيـــر الحجـــم بإمكانه إحداث ثـــورة تقنية 
تعـــادل في أهميتها ثورة اختراع الكمبيوتر 

ذاتها.
وحتـــى اآلن فـــإن الكمبيوتـــرات الكمية 
تنتـــج فقط أجـــزاء من قـــوة المعالجة التي 
يفترض نظريا أن تكون قادرة على إنتاجها، 
لكّن فريقا دوليا من الباحثين يعتقدون أنهم 
تجاوزوا المشـــكالت الفنية التي منعت من 
بناء أجهـــزة أكثر قوة. وقالـــوا إنهم يبنون 
حاليـــا نموذجـــا أوليـــا اســـتنادا إلـــى تلك 
المخططـــات وأنه قد يجري بنـــاء كمبيوتر 
كمي بالحجـــم الكامل أســـرع بالماليين من 
المرات مـــن أفضل الكمبيوترات الحالية في 

غضون عقد من الزمن.
وقال البروفيســـور وينفريد هينسينغر، 
رئيس مجموعة أيـــون كوانتوم تكنولوجي 
في جامعة سوسيكس البريطانية والذي قاد 
البحـــث إنهم يعـــدون اآلن المخططات لبناء 

كمبيوتر كمي كبير الحجم.
وأضـــاف أن قـــوة المعالجـــة المذهلـــة 
للكمبيوتـــرات الكمية ســـتقود إلى عالجات 
جديدة تنقذ األرواح وتســـاعد في حل أعقد 

المشكالت العلمية وفك ألغاز الكون.

وأوضـــح أنه تم بنـــاء كمبيوترات كمية 
صغيـــرة في الماضـــي الختبـــار النظريات، 
مشـــيرا إلـــى أن المشـــكلة في الحواســـيب 
الكميـــة الحاليـــة أنهـــا تتطلب أشـــعة ليزر 
مركزة بدقة على الذرات المفردة، وكلما كان 
الكمبيوتر أكبر كلما تطلب ذلك وجود أشعة 
ليـــزر أكثـــر وبالتالي ازدياد فـــرص حدوث 

شيء خاطئ.
وأضـــاف أنـــه وفريقه اســـتخدما تقنية 
مختلفـــة لمراقبة الذرات تتعلق باســـتخدام 
مجال أشـــعة مايكرويف وكهرباء ضمن أداة 
تدعى ”أيون-تراب“ أو ”مصيدة األيونات“.

وأكـــد هينســـينغر أن هذه الحـــال تتيح 
زيادة نطاق قوة الحوســـبة وأنه في غضون 
عامين ســـيكملون نموذجا أوليـــا يدمج كل 
التقنية التي ذكروها في المخططات.
ووفقا لدراســـة نشـــرت 
بمجلـــة العلـــوم عمل 
جامعة  مـــن  عالمان 
ومركـــز  كولومبيـــا 
واليـــة  فـــي  الجينـــوم 
إيجاد  علـــى  نيويـــورك 
الكميـــات  لتخزيـــن  حـــل 
البيانـــات  مـــن  الهائلـــة 
التـــي تتناقلهـــا المجتمعـــات 
وأصبحت الحوســـبة السحابية 
القديمـــة عاجزة عن اســـتيعابها 
من خالل وضع نظام كامل لتشغيل 
الكمبيوتـــر وفيلم فرنســـي منذ عام 
1895 باإلضافـــة إلـــى ملفـــات أخـــرى علـــى 

سالسل الحمض النووي.
وتوجـــد العديـــد من المزايا الســـتخدام 
الحمـــض النووي، حيث يمكـــن لغرام واحد 
استيعاب كمية من البيانات أكبر بـ215 ألف 
مرة من واحد تيرابايت في القرص الصلب.

وتمكـــن كل مـــن يانـــف إيرليـــخ ودينـــا 
زيلنســـكي من تخزين أكبـــر كمية نظرية من 
المعلومـــات فـــي مركـــب النكليوتيـــد، وهو 
وحـــدة أساســـية في بنـــاء حمـــض نووي 
ريبـــوزي منقوص األكســـجين، باســـتخدام 
طريقة جديدة مســـتوحاة من أسلوب عرض 

األفالم عبر اإلنترنت.
وقال يانـــف ”نحن نحدد تفاصيل أصغر 
الوحدات الحاملة للمعلومات بتات الملفات 
النـــووي،  الحمـــض  نيوكليوتيـــدات  فـــي 
ثـــم ُنجّمـــع هـــذه النيوكليوتيـــدات ونخزن 
الجزيئـــات فـــي أنبوب االختبار ونسلســـل 
الجزيئـــات لســـهولة اســـترداد المعلومات، 
نايـــه  ’دي  اســـتراتيجية  نســـتخدم  حيـــث 
المرتكزة علـــى المفاهيم الرياضية  فونتان‘ 

لنظرية الترميز“.
وعلى سبيل المثال يستخدم مزود البث 
الحـــي عبر اإلنترنت نتفليكس نظام الترميز 
الذي يقســـم البيانات إلى حزم صغيرة وفي 
حال فقدان عدد من الحزم يستطيع نتفليكس 

إعادة بناء البث بأكمله.
وتوجـــد لـــدى الحمض النووي مشـــكلة 
مماثلة، حيث يقوم العلماء بإنشـــاء سلسلة 
مـــن األحماض النووية على دفعات صغيرة، 
وهذا يعني أن البيانات الكبيرة تحتاج إلى 

التقسيم.
وعلى الرغم من أن مايكروسوفت تبحث 
حاليـــا عـــن اســـتخدام الحمـــض النـــووي 
كخيـــار للتخزين، فـــإن الباحثين يقولون إن 
األمر ربمـــا يتطلب أكثر من عقـــد من الزمن 

للتطبيق.

أجهزة الكمبيوتر 
يمكن أن تساعد البشر 

في كل شيء تقريبا، 
حتى في مجاالت قد 

ال يتوقعونها

حل مشكالت البشر املستعصية

التحكم في الكون

ــــــكل أدواتها وخصوصا أجهزة الكمبيوتر أكثر  يســــــعى العلماء نتيجة نفاذ التكنولوجيا ب
فأكثر إلى حياة البشــــــر إلى إدخال المزيد من التحديثات على مجال الحوســــــبة، ويعتقد 
البعض أن إحداث ثورة في عالم الحوســــــبة الكمية من شــــــأنه معالجة أعتى المشــــــكالت 

المستعصية على البشر.

«قـــوة المعالجـــة المذهلة للكمبيوترات الكمية ســـتقود إلى عالجات جديدة تنقذ األرواح وتســـاعد في حل 
أعقد المشكالت العلمية وفك ألغاز الكون».

وينفريد هينسينغر
بروفيسور بجامعة سوسيكس البريطانية



هشام النجار

} برهـــن تصاعـــد العمليـــات اإلرهابيـــة التي 
اســـتهدفت املســـيحيني في مصـــر على وجود 
مكاســـب عديدة حتملها تلك العمليات بالنسبة 
إلـــى التنظيمـــات اإلرهابيـــة، التـــي أخذت في 
توسيع نطاق مواجهاتها، عبر توسيع نطاقها 
اجلغرافـــي الذي تخوض فيـــه املعركة، بجانب 

توسيع الفئات واألطراف التي تستهدفها.
وقال مراقبون إن اســـتهداف األقباط ميثل 
نقاطـــا رخوة ُمتكن تلك التنظيمات اإلســـالمية 
املتشددة من حتقيق جناحات سياسية مختلفة، 
إذ أنهـــا توجـــه ضربـــات مباشـــرة لعالقتهـــم 
بالقيادة السياســـية، والتي تتســـم بالقوة في 
هذا الوقت، كما أنهـــا تضرب األدوار اإلقليمية 

املتنامية للدولة املصرية.
وأشـــار محللون إلـــى أن ارتباط العديد من 
اجلماعات املسلحة بأجهزة استخبارات دولية 
قد يعمـــل حتديدا على إعاقـــة تنامي احلضور 
املســـيحي املصري على الساحة العاملية، وهو 
مـــا ظهر مؤخرا مـــن خالل تدشـــني العديد من 
املبادرات ملواجهـــة األفكار املتطرفـــة، وتعزيز 
قيم املواطنة، بعد أشـــهر قليلة من اســـتئناف 
احلـــوار بني األزهر والفاتيـــكان، وقبل أيام من 
الزيارة املرتقبة للبابا فرانســـيس الثاني، بابا 

الفاتيكان، إلى القاهرة نهاية الشهر اجلاري.
وهذا ما يفســـر قوة الضربات التي وجهها 
تنظيـــم والية ســـيناء (داعش) األحـــد، بعد أن 
اســـتهدف كنيســـتني فـــي توقيتـــات متزامنة 
احتفـــاالت الكنائـــس املصريـــة الثـــالث  مـــع 
(األرثوذكسية، اإلجنيلية، والكاثوليكية) بـ“أحد 
الشعانني“، املعروف بعيد السعف، والذي يعد 
مدخال لـ“أســـبوع اآلالم“، وأدى إلى مقتل نحو 

40 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين.
تأثير التفجيرين قد يكون أكثر زخما من أي 
أعمال إرهابية على أيدي اجلماعات اإلسالمية 
وقعـــت فـــي الســـابق، إذ أن أحدهمـــا، قد وقع 
بالكنيســـة املرقسية باإلســـكندرية، والتي كان 
يصلى بها بابا األقبـــاط املصريني تواضروس 
الثانـــي، إال أنـــه كان غـــادر املكان قبـــل وقوع 
االنفجـــار بدقائـــق، فيما وقع االنفجـــار اآلخر 

بكنيسة مار جرجس مبدينة طنطا.
وال ميكن الفصـــل بني التفجيرين األخيرين 
وبني العمليات املتالحقـــة التي وجهها تنظيم 
داعش (والية ســـيناء) ضد األقبـــاط منذ نهاية 
العـــام املاضـــي، وهـــي الفتـــرة التي شـــهدت 

تغييرا في أســـلوبه داخل مصر، بعد أن بدأ في 
االنتشـــار داخل احملافظـــات املصرية املختلفة، 
وبدء تنســـيقه مع اخلاليا الصغيرة املســـلحة 

التي تنتمي إلى جماعة اإلخوان في مصر.
وبـــدا ظاهـــرا أن البدايـــة كانـــت من خالل 
اســـتهداف الكنيســـة البطرســـية بالقاهرة في 
ديســـمبر املاضي، ما أدى إلى مقتل 25 شخصا 
وأصيب 31 آخرون، مرورا باالعتداءات املتكررة 
على األقباط في شمال سيناء، وانتهاء بتهجير 
أكثر من 120 أسرة مسيحية من مدينة العريش 
بشـــمال ســـيناء، إلى محافظات الدلتا، وأيضا 
بحوادث القتل الفردية بحق مسيحيني عاديني 
فـــي محافظات مصرية متفرقة، وإن كان ذلك مت 
بواسطة سلفيني متشددين في تلك احملافظات.

قـــال كمـــال حبيـــب اخلبيـــر فـــي شـــؤون 
اجلماعـــات اإلســـالمية لـ“العـــرب“ إن تنظيـــم 
داعش انتهج سياســـة جديدة فـــي مصر بدأت 
جذورها فـــي النصف الثاني من العام املاضي، 
تقوم على استهداف األقليات املصرية املخالفة 
لـــه في الفكـــر والعقيدة، بهدف شـــق اجلســـد 
املجتمعـــي الـــذي فشـــلت فـــي التعامـــل معه 

باستهداف صفوف اجليش والشرطة.
وفـــي نوفمبـــر املاضي أقـــدم تنظيم داعش 
على ذبح الشـــيخ ســـليمان أبوحراز، البالغ من 
العمر 98 عاما، أكبر مشـــايخ الطريقة الصوفية 
في شبة جزيرة ســـيناء، وأعقب ذلك استهداف 
عدد من األفراد الذين اتهمهم التنظيم مبمارسة 

أعمال السحر والتخابر مع أجهزة األمن.
الصـــراع  وأضـــاف أن مســـألة ”تطييـــف“ 
تعد مســـألة راســـخة في وجـــدان التنظيمات 
اإلرهابيـــة، األمر الذي جرى على نحو واســـع 
في سوريا والعراق وليبيا، باإلضافة إلى إقدام 
تنظيم داعش على القيام بالعديد من العمليات 
اإلرهابية التي اســـتهدفت جماعات شيعية في 
البعض من بلدان اخلليج العربي، للهدف ذاته، 

والذي يسعى إلثارة النعرات الطائفية.
وفّرق مراقبون بني االعتداءات السابقة التي 
كانت تستهدف األقباط بني احلني واآلخر وبني 
اإلستراتيجية اجلديدة التي أعلن تنظيم داعش 
عن تطبيقها في مصر مطلع يناير املاضي، بعد 
أن بث رســـالة مســـجلة ملنفذ هجوم الكنيســـة 
البطرســـية بالقاهرة، يدعو فيها جميع عناصر 
التنظيـــم إلى قتل من أســـماهم بـ“الصليبيني“ 
فـــي مصر، وهو ما عبر عنه أيضا في إصدارته 

اإلعالمية التي صدرت في هذا التوقيت.
وحتمـــل ظاهـــرة العـــداء لألقبـــاط جذورا 
قدمية لدى التنظيمات اإلسالمية في مصر على 
مختلف توجهاتها، كما أن فشـــل تعامل الدولة 
مـــع العديد من تلك احلـــوادث أدى إلى تصاعد 
وتيرتهـــا، فيما كانـــت ذروة هـــذه االعتداءات 
وقت تنامي اجلماعات اإلسالمية في ثمانينات 
القـــرن املاضـــي، باإلضافة إلـــى صعود منحى 

استهدافهم عقب اندالع ثورة يناير. 

إن  لـ“العـــرب“،  أمنيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
إســـتراتيجية التنظيـــم، والتـــي تبنـــت أفكارُا 
تنـــادي بهـــا تيـــارات اإلســـالم الراديكالي في 
كل مـــن ســـوريا والعراق منذ فتـــرة، تالقت مع 
اخللفيـــة التاريخية للجماعات املســـلحة داخل 
مصـــر، وهو مـــا يعكـــس حجم التنســـيق بني 

الطرفني في احلواداإلرهابية األخيرة.
مـــا يؤكد على جدية هذا التعاون التشـــابه 
بني تنفيـــذ عملية الكنيســـة البطرســـية وبني 
حادثي األحد، ففـــي العملية األولى كانت هناك 
عمليـــة أخـــرى نفذتهـــا خليـــة إخوانية حتمل 
اسم ”حســـم“ بالقرب من أحد مساجد محافظة 
اجليزة قبل أســـبوع من وقوعها، وهو ما تكرر 
هـــذه املـــرة، إذ تبنـــت مجموعة أخـــرى تابعة 
للجماعـــة تســـمى بـ“لـــواء الثورة“ األســـبوع 
املاضي تفجيرا بالقرب من أحد مراكز التدريب 
مبحافظة الغربيـــة أيضًا، وأســـفر عن مصرع 
أحـــد رجال األمـــن. وذهب العديـــد من اخلبراء 
األمنيني إلى أن اختيار توقيت تنفيذ العمليات 
اإلرهابية بحق األقبـــاط بالتزامن مع أعيادهم، 
كما حدث في الســـابق، يرجع إلـــى أنه في تلك 
األوقات تكـــون الكنائس أهدافا رخوة بســـبب 
التزاحم من قبل املصلني، وال تنجح قوات األمن 
فـــي التعامل معها بالرغم مـــن التواجد األمني 
الكثيف في تلك األثناء. كما أن اختيار التوقيت 
ينطوي على رســـائل سياســـية أخرى يســـعى 
تنظيم داعش إليصالها، إلحداث أصداء واسعة 
بسبب تزايد عدد الضحايا، باإلضافة إلى تقدمي 
دالالت علـــى أن األوضـــاع الداخليـــة املصرية 
مازالت تعاني مشكالت أمنية وسياسية عديدة.

وقال عبداجلليل الشـــرنوبي اخلبير في شؤون 

إن استهداف  اجلماعات اإلســـالمية لـ“العرب“ 
األقباط، ســـواء داخل مصـــر أو خارجها، يعد 
إفـــرازا ملا ميكـــن توصيفـــه بـــاألداء الطبيعي 
لتنظيمات اإلســـالم السياســـي، وأن هذا األداء 
قد يخفت أو يتالشى في بعض األحيان بفضل 
الضغوطات التـــي يتعرض لها، إال أنه ال ميكن 
أن يختفي، باعتباره الوســـيلة األولى لتحقيق 
أهداف عقائدية بالنســـبة لهم، وكذلك لتحقيق 
أهداف سياســـية من ورائه.وأضاف بالنســـبة 
للحالـــة املصرية، فإن تلـــك التنظيمات تعي أن 
البلدان الغربية تتعامل بحساســـية مع قضايا 
العنـــف املتعلقة باملســـيحيني داخلها، وهو ما 
تســـعى لتصديـــره إلى اخلارج، األمـــر الذي ال 
ميكن أن يتـــم دون تدخل أجهزة اســـتخبارات 
أجنبيـــة، وبالتالـــي فـــإن مثل هـــذه العمليات 
تســـتخدم ورقة ضغط على النظام احلالي بني 

احلني واآلخر.
وأوضح أن املتابع ملختلف وســـائل اإلعالم 
التابعة جلماعات اإلسالم السياسي، وحتديدا 
املوقع الرســـمي جلماعة اإلخوان، ســـيلحظ أن 
الفترة املاضية شـــهدت تعبئة لألجواء العامة 
داخل قواعد التنظيمات املتطرفة، الســـتفزازها 
مـــن أجـــل ارتكاب املزيـــد من احلـــوادث، وهي 
الرسائل التي تستهدف جميع التنظيمات، بدءا 
مـــن اإلخوان والســـلفية اجلهادية، وصوال إلى 

داعش.
ورأى مراقبـــون أن هـــذا الشـــحن مت أثناء 
زيارة الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي إلى 
الواليات املتحدة األسبوع املاضي، بعدما بثت 
العديد من املواقع التابعة للتنظيمات اإلسالمية 
أخبارا تتعلق بأن هناك تكليفات كنسية صدرت 

لألقبـــاط في أميـــركا بالتحرك لدعـــم الرئيس، 
وذلـــك عبر حافـــالت تابعة للكنيســـة املصرية 
هناك، وهـــو ما أبرزه موقع ”إخوان أون الين“، 

الناطق باسم اجلماعة.
وأكد الشـــرنوبي الذي انشـــق عن اإلخوان 
منـــذ ســـنوات، أن هذا هـــو حتديدا مـــا تلعب 
عليه جماعة اإلخوان بشـــكل سياســـي أكبر، إذ 
حتـــاول أن تتعامل مع جميع الفئات التي تقف 
على مقربة من الرئيـــس املصري أوال بأول في 
خضم معركتها الرئيســـية الهادفة إلى رغبتها 
في حتقيق أي انتصارات سياسية في مواجهة 

احلكومة املصرية احلالية.
اجلدير باإلشـــارة أن مســـاجد مدينة طنطا 
فتحـــت أبوابها أمـــام املتبرعني بالـــدم لتلبية 
حاجـــات املستشـــفيات مـــن أنواع الـــدم التي 
يحتاجهـــا األطباء فـــي العمليـــات اجلراحية. 
وفي السياق نفســـه جتمهرت أعداد كبيرة من 
املواطنني أمام الكنيسة التي تعرضت لالعتداء 
حيث تعالت الشـــعارات ”مســـلم ومسيحي إيد 
واحدة“. وكانت تعبيرات شـــعبية عفوية تعيد 
املســـألة إلى سياقها احلقيقي وقوامه أن مصر 
بكل مكوناتهـــا تعرضت لطعنة إرهابية غادرة، 

وان املستهدف هو املواطن املصري.
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تعرض كنيســــــتي طنطا واإلســــــكندرية املصريتني إلى عمليتي تفجير في وقت يكاد يكون 
متزامنا، عمل أريد به الذهاب أبعد من مجرد اســــــتهداف املواطنني املســــــيحيني. قبل فترة 
قليلة من زيارة بابا الفاتيكان إلى القاهرة، وقبل أيام من افتتاح املوســــــم السياحي، وفي 
غمرة عودة مصر إلى الساحة اإلقليمية والدولية، مع تشديد اخلناق على جماعة اإلخوان، 
جاء هذا العمل اإلرهابي ليوجه رســــــائل متعددة مبتغاهــــــا تقويض التعافي املصري عبر 

استهداف دليل التنوع املصري، أي املكون املسيحي األصيل.

استهداف دليل تنوع املجتمع املصري

[ العداء لألقباط متجذر لدى التنظيمات اإلسالمية بمختلف توجهاتها  [ مساجد طنطا فتحت أبوابها لعالج المواطنين المسيحيين

اســـتهداف األقبـــاط يمثـــل نقاطا 

رخوة تمكن التنظيمات اإلسالمية  

املتشـــددة مـــن تحقيـــق نجاحـــات 

سياسية مختلفة

◄

الفتـــرة املاضيـــة شـــهدت تعبئـــة 

لألجـــواء العامة داخـــل التنظيمات 

املتطرفـــة، الســـتفزازها مـــن أجل 

ارتكاب املزيد من الحوادث

◄

«نحـــن على ثقة بأن الشـــعب املصري بكل أطيافه يعي أن هذه الهجمـــات اإلرهابية إنما تحاول إسالم سياسي

تشويه مصر والنيل من إرادتها في املضي قدما من أجل مواجهة اإلرهاب الدولي}.

مخلص قطب
األمني العام للمجلس القومي حلقوق اإلنسان

«ال توجد إستراتيجية واضحة ملواجهة اإلرهاب. اإلسالم بات متهما عامليا حيث ترتكب باسمه 

حوادث قتل وذبح ودهس وحرق، وال بد من تطهير الخطاب الديني}.

سامح عيد
باحث مصري متخصص في التيارات اإلسالمية

هوازن خداج

} مـــع توســـع ظاهـــرة اإلرهـــاب ومحطتـــه 
األساســـية 11 ســـبتمبر 2001 التي انتقل فيها 
اإلرهـــاب إلـــى مرحلـــة تهديد القـــوى الكبرى 
احملتكرة للتهديد، اتخذ اخلوف من املســـلمني 
احليز األكبر ضمـــن هواجس اخلوف الكثيرة 
واملتعـــددة التي يعيشـــها البشـــر انطالقا من 
غريـــزة البقاء، ومت تعزيز هذا اخلوف بالعديد 
مـــن املعطيات أهّمها انطـــالق مفهوم مكافحة 
اإلرهـــاب وضجيجه اإلعالمـــي، الذي ال يخرج 
عن حّيز اســـتغالل مشـــاعر اخلوف من اآلخر، 
املســـلم، وتوظيفـــه فـــي مجتمعـــات متباعدة 
ومختلفة، وحتويله إلى قاســـم مشـــترك على 

مستوى الشعوب املختلفة.
شّكل اخلوف من املســـلمني مفارقة كبرى، 
إذ بدل اتباع السياســـة األسلم واألكثر عملية 
في مواجهة اخلوف عبر فتح آفاق احلوار لفك 
االرتباط بني اجلهل واخلوف، وإليجاد السبل 
الكفيلة بإيقاف هذا املّد اإلرهابي أو حتجيمه؛ 
ّمت تعميمه واستخدامه لغايات أخرى وأهداف 
تتجاوز مواجهة املخاوف املعلنة على مستوى 
العالـــم ككل، وقد قـــّدم هذا اخلـــوف وطريقة 
ردعه في احلرب على اإلرهاب فوائد سياســـية 

متعددة لألنظمة الغربية والعربية.
فعلى صعيد الدول الغربية مت ربط األزمات 
التي تشكل تهديدا داخليا لهذه الدول بخوفني؛ 
دميوغرافي وأمني، يصّبان في وجود معضلة 
اإلرهـــاب، فتحولـــت أزمة العجـــز االقتصادي 
الـــذي أنتج مشـــكلة البطالـــة والتهميش إلى 
خـــوف دميوغرافـــي يتـــم فيـــه التركيـــز على 

الهجـــرات ومنها الهجـــرة العربية. وحتولت 
مشـــكلة صعود اخلطـــاب اليمينـــي املتطرف 
الناجت عن أســـباب داخلية متعددة إلى خوف 
أمني يتطلب التشـــديد ويتم التركيز فيه على 
العامل اخلارجي واإلرهاب املتعلق باإلســـالم 
السياســـي. هـــذان اخلوفـــان اللـــذان تصّدرا 
اخلطـــاب السياســـي واإلعالمـــي بتحويلهما 
إلـــى عاصفة ضّد كل ما هو عربي وإســـالمي، 
أزاال عن كتف احلكومات الغربية إيجاد حلول 
مناسبة ألزمات شعوبها وتوجيهها نحو أزمة 
وحيدة متمثلة بـ“اإلرهاب اإلســـالمي“ تتطلب 
القضـــاء عليهـــا ومكافحتهـــا، رغـــم التقرير 
الصادر عن وكالة تطبيـــق القانون األوروبية 
فـــي مايـــو 2014 عـــن العمليـــات  ”يوروبـــل“ 
اإلرهابيـــة في الســـنوات اخلمـــس املاضية،، 
يشـــير إلـــى أن 2 باملئة من هـــذه العمليات مت 
ارتكابها بسبب دوافع دينية وبنسبة أقل عدد 
العمليات التي قام بها ”متطرفون“ إسالميون، 
وأن معظم العمليات اإلرهابية ارتكبت بسبب 

املعتقدات العرقية أو القومية أو االنفصالية.
أمـــا على الصعيد العربي فقد قّدم اإلرهاب 
والتطرف الديني خدمات جليلة لألنظمة التي 
استطاعت حماية مصاحلها من خالل حتويل 

اخلوف إلى مصدر خارجي وخارج عن السلطة 
واعتبار نفسها في خندق واحد مع املواطنني 
فـــي مواجهة هـــذا اخلطـــر، كما اســـتطاعت 
مقايضـــة املطالـــب االجتماعية، مثل الشـــغل 
واحلرية والدميقراطية وغيرها، مبطلب وحيد 
هـــو األمـــن، وبالتالـــي فاإلرهاب الـــذي يعلن 
مناهضته للسلطة احلاكمة ال يضعف سلطتها 
بل يقّويها في أغلب احلاالت ويبرء ســـاحتها 
مما تقـــوم به من تدمير اقتصادي وسياســـي 

واجتماعي لدولها.
اإلرهـــاب الدينـــي واخلوف من املســـلمني 
الـــذي حّول مطلـــب األمن واألمـــان إلى مطلب 
شـــبه وحيد في معظم دول العالم، وّلدا ظاهرة 
أخرى ال تقل خطرا وهي اخلوف على املسلمني 
العقائـــدي  لالنتشـــار  منبـــرا  شـــكلت  التـــي 
والعاطفـــي، وأدت إلى زيـــادة التطرف الديني 
الذي ال يقتصر على بعض املظاهر البســـيطة 
نســـبيا كانتشـــار احلجـــاب، وزيـــادة اإلقبال 
على املســـاجد، إمنا في زيادة شعور املسلمني 
بضيـــاع هويتهـــم اإلســـالمية داخـــل الغرب، 
وبالتالي انغالقهم وعدم القدرة على املساهمة 
فـــي صناعة رأي عام لصـــّد مقولة اخلوف من 
املســـلمني، إمنا بتعزيز هذه املقولة في ظهور 
اخلطاب املعادي للغرب لدى السكان املسلمني 
املوجودين في الـــدول الغربية، واللجوء نحو 
اإلرهاب دفاعا عن وجودهـــم، وبالتالي إنتاج 
وقود جديد لنار احلملة على العرب واملسلمني 

أينما كانوا. 
وقـــد يكون اســـتطالع الرأي الـــذي أجرته 
منظمـــة تيرور فري تومورو خالل 2002 و2003 
في إندونيســـيا واألردن واملغرب وباكســـتان 

واعتبار 70 باملئة من املســـتطلعني أن ”أسامة 
بن الدن يفعل الشـــيء الصحيح في ما يتعلق 
بالشؤون العاملية“، خير دليل على تقّبل العنف 
واعتبـــاره دفاعا عن اإلســـالم، وميكن إرجاعه 
إلـــى اللبـــس القائم بـــني اإلرهـــاب واملقاومة 
في أذهـــان الناس، وإلى تغلغـــل حالة اليأس 
وانعدام الثقة بالقدرة على مجاراة أو مواجهة 
الغـــرب املتطـــور، إضافـــة إلى تغلغـــل الفكر 
التكفيري الذي يســـتبيح قتـــل كل من يختلف 
معه دينيا أو مذهبيا أو فقهيا، محليا وعامليا، 
وبهذا فإن مكافحة اإلرهاب واستسهال العنف 
يجب أن يكونا أولوية إســـالمية قبل احلديث 

عن مســـؤولية الغرب وإطالق النفير باخلوف 
على اإلسالم واملسلمني. غريزة البقاء وحتويل 
اخلطـــر الداهم نحو اإلرهاب اإلســـالمي، وما 
رافقـــه من جتليات اخلوف وضعت املســـلمني 
داخل خوفني، خوف من اإلسالم وخوف عليه، 
يعزز أحدهما اآلخر، ليست أكثر من تعمية عن 
وجود أزمة حقيقية لدى الشعوب، غربية كانت 
أم شـــرقية، في صياغة تواصل إنساني يكسر 
هوامش األفـــكار املعّلبة ضـــد اآلخر ”املخيف 
واخلائـــف“، والتي تســـقط اجلميع في دوامة 
الرفض والعنف الدموي، وتسهل انقيادهم من 

قبل كافة السلطات.

مسلمون بني خوفني

خوف مزدوج

الخطـــر  وتحويـــل  البقـــاء  غريـــزة 

الداهـــم نحـــو اإلرهـــاب اإلســـالمي 

وضعت املســـلمني داخل خوفني، 

من اإلسالم وعليه

◄
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ثقافة

قلوب تترقب على التالل     

} كانت قطرة الدم تسيل حارة قانية 
من حنجرة املغني، فتمأل جسد األغنية 

بالرضوض حتى تنسى طريقها ومتتلئ 
بدل املعنى بالقش واجلراح حتى حافاتها 

األخيرة. وكان ال بد أن يتم ذلك كله، بعد أن 
صار املوت سيد األرض واآلمر الناهي فيها.
وقد تتسع القطرة احلارة تلك، وتندفع 

خارج إطار احتمال البشر. وتستدعي 
مثيالتها، ليتشكل الطوفان، ويغمر األزقة 
بالسواد واألغاني املجروحة. الوقت كله، 

يغدو منقوعا بعصارة احلنظل وفتات 
السهر املر. ولم يكن اجلوع إّال سيدًا ضاربا 

خيامه على قلوب الناس وأحالمهم.
هكذا مرت سنوات الثمانينات من القرن 

املاضي، عراقية، قانية اللون. حتملناها 
بصبر نادر، ال يعرف املنة. كان على الوطن 

املهدور دمه أن يتنبه الى جميع اجلهات. 
عاش بعضنا أيامنا تلك بكل ما فيه من 

فطرة مستثارة، وحرقة قلبية. وكان يؤجل 
الئحة العتب أو يوم احلساب إلى أن متر 

فداحة الطوفان، فالكل في بحر من ورق 
ونار مجنونة.

كان الدخان يتعالى من صميم أرواحنا. 
وحتت قتامته كان عدد الذاهبني إلى املوت 
مثل عدد الهاربني منه إلى اجلهة األخرى. 

ومع ذلك، أعني مع ذلك كله، لم ترتبك 
حسابات النفس الصافية ولم تختلط عليها 

تفاصيل املشهد. كان يوسف الصائغ يردد 
بصوته األبّح احلزين:

“ أنا ال أنظُر من ثقِب الباب إلى وطني
لكن أنظُر من قلٍب مثقوْب
وأميُز بني احلّب الغالِب

واحلب املغلوْب ”
 هل كانت القلوب تنظر، من عيون 

مثقوبة، إلى وطن يتقدم إلى موت محقق 
أم إلى وطن تتأكد عودته إلى احلياة في 

كل حلظة؟ كان كل شيء مشكوكا فيه، غير 
أن قدرة البشر كانت كفيلة بتعديل االجتاه 
وسط ضباب حافل باملوت مثلما هو حافل 

باحلياة.

وكان هناك من مّر بتلك األيام وكأن بني 
جنبيه حجرًا أخرس وأصم، لم ْمتسْسه 

آهٌة عراقية ملتهبة. عاش ذلك البعض في 
تلك األيام، لكنه لم يعشها. كان متخفيًا 

حتت تقّيٍة مقيتة، تنتظر يوم الفوز أيًا كان 
صاحبه، لينعم عليها بعطاياه التي ال حتد. 

وكان قلبه مع الرصاصة القادمة من هناك 
على أّال يكون هو من ضحاياها. وانسجامًا 

مع جبنه ورداءة معدنه، كانت رصاصته 
تطيش دائمًا في هواء مليء بالنذالة.

ثم ينقلب الزمن رأسًا على عقب. يأخذ 
املاء لون الدم. وتذهب األغنية القدمية إلى 
حتفها. تضيق احلياة ذرعًا باملوت ويبدأ 
اجلوع سيطرته الكاسحة على كل شيء. 

ال شيء أبعد من الوطن عن بعض القلوب، 
وال شيء أوسع  من الفراغ بني القصيدة 

ومعناها ناصع البياض.
كانت قلوب هذا البعض تترقب على 

التالل. لم تكن كثافة املوت، بالنسبة إليهم، 
كافية لتلقني العراقيني درسًا بليغًا. فكان 
التحريض على أشده، دعوات ال تهدأ إلى 

اإلبادة والتجويع، للعودة باحملاصرين 

واجلياع إلى كهوف املاضي الرطبة. وهاهم 
اآلن يأخذون البلد إلى حتفه كل يوم. 

يقربونه من دكة الذبح األخيرة. وليس لهم 
إّال اإلمعان في إنتاج أنواع جديدة من املوت 

لم تخطر على مخيلة أحد، وصنوف من 
إفقار العقول ال ميكن تصورها. فيالها من 
خلطة لم يبتدع التاريخ لها مثيًال في أشد 

مراحله همجية وقبحًا.

علي جعفر العالق
شاعر عراقي

سنوات الثمانينات من القرن املاضي 

في العراق مرت قانية اللون. تحملناها 

بصبر نادر، ال يعرف املنة. كان على 

الوطن املهدور دمه أن يتنبه الى جميع 

الجهات. عاش بعضنا أيامنا تلك بكل 

ما فيه من فطرة مستثارة

بدعم من وزارة الثقافة الجزائرية يصدر قريبا عن دار نشـــر املتصدر الديوان الثالث لنجمة أمير 

الشعراء 7 لطيفة الحساني بعنوان {أنات ورنات}.

أحيى شعراء عرب وأجانب مؤخرا في تونس الذكرى األولى لوفاة الشاعر التونسي محمد الصغير 

أوالد أحمد الذي رحل يوم الخامس من أبريل 2016.

◄ تنظم وزارة الثقافة المغربية 
الدورة الـ18 من المهرجان الدولي 

لمسرح الطفل بتازة. وتنطلق فعاليات 
المهرجان في الفترة ما بين 13 و15 

أبريل الجاري.

◄ افتتحت دار أميركا األحد 9 أبريل 
جولة ثقافية وفنية لعدد من المدن 

بالمغرب، بهدف عرض فيلم وثائقي 
للمنتجة ماري موريسيت بعنوان 

”في غمار اللعبة“، الذي يبرز أهمية 
ممارسة الرياضة في بناء الشخصية. 
وتستمر الجولة إلى 13 أبريل الجاري.

◄ استضافت قاعة أجيال بمركز 
محمود سعيد للمتاحف باإلسكندرية، 

معرضًا جماعيًا بعنوان ”المرأة برؤية 
معاصرة“ وذلك تزامنا مع االحتفال 
بذكرى الفنان الرائد محمود سعيد، 

األحد 9 أبريل.

باختصار

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

رواية إماراتية عن شخص يتلصص على شخص يتلصص من ثقب الباب
[ {غرفة واحدة ال تكفي} عمل روائي قاس عن إنسان مسلوب اإلرادة  [ سلطان العميمي يكتب سردا مفتونا بذاته

د رسول رسول محمَّ

} فــــي روايته الثانية ”غرفة واحدة ال تكفي“، 
يواصل القاص والروائي اإلماراتي ســــلطان 
ة، إّال  ردي عبر أعمال عدَّ الَعميمي مشروعه السَّ
ل  ه، وفي هذه الرواية، يختار عواِلم المتخيَّ أنَّ
رد المفتون بذاته،  اإلبداعي عبر فضاءات السَّ
فروايته ليست رواية واحدة بل روايات داخل 
ــــل الغرائبي  رواية مشــــحونة بعوالم المتخيَّ
والخارق والعجائبي ضمن مفارقات عاشتها 

الذوات المشاركة في أحداثها.
ة شــــخص كان  تحكــــي هــــذه الرواية قصَّ
يتمشــــى ليًال ليجد نفســــه فجــــأة منعزًال في 
غرفة غريبــــة ال يعرف كيف جــــاء إليها، وهو 
األعــــزب ابن الثامنــــة والثالثين عامًا اســــمه 
قرواش. وشــــاءت األقدار أن يكون في معيش 
عزلة بال اتصاالت مع العالم الخارجي ســــوى 
فتحــــة بــــاب يتواصل مــــن خاللها مــــع جاره 
الذي ال يســــتجيب له إّال في اللحظة األخيرة، 
خصية  وفي خّضم ذلك يســــتعين بذاكرته الشَّ
ويوظفهــــا بالكتابــــة لحــــرق زمانيــــة العــــزل 

الغريبة التي يعيشها.

بطل معزول

ردي في رواية ”غرفة واحدة  جاء المتن السَّ
ال تكفي“، الصادرة في طبعتين عن منشورات 
ضفاف واالختالف في بيروت والجزائر ســــنة 
2016، فــــي أكثر من خمســــين فصــــال حكائيا 
من حيــــث التبويب، مســــبوقة بعتبــــة إهداء 
إلى الشــــاعرة موزة التويهية، ومتبوعة كذلك 
بملفوظ عنوانه ”مدخــــل“: ”في غرفة صغيرة 
ص من  بمــــكان مجهــــول، ثــــمَّ شــــخص يتلصَّ
ص على  ثقــــب الباب على شــــخص كان يتلصَّ
شــــخص آخر في الغرفة المجــــاورة له، كانوا 
صون جميعًا على أشخاص آخرين دون  يتلصَّ
توقــــف، وال يفعلون شــــيئًا ســــوى ذلك“، هذا 

”المدخل“ الذي سيظهر في الفصل الثالث. إن 
المقصــــود بملفوظ ”المؤلَّف“، في هذا النَّص، 
هو أبوبدر نفسه، الروائي الداخلي الذي جعل 
من قرواش بطــــًال لرواية أراد كتابتها أبوبدر 

نفسه وفعل ذلك. 
ولذلــــك، يمكــــن القول إن عاَلــــم الحكي في 
الروايــــة ينصــــرف إلى ثالثة مــــدارات كبرى، 
أولهــــا مدار العــــزل داخل غرفــــة، وكتابته من 
جانب قرواش بشــــكل ”مذّكــــرات“ يمكن عّدها 
معيــــش هوية ذاتيــــة، تلك ”المذّكــــرات“ التي 
ل إلى هوية ســــردية ستدل، بنحو أو  ستتحوَّ
رد  آخر، على االحتفاء بتقنيات وجماليات السَّ

المفتون بذاته.
أمــــا المدار الثاني فهو مدار كتابة قرواش 
لســــيرة جّده قرواش األول، تلك الكتابة التي 
ــــرد المفتــــون بذاته  ســــتتخذ أيضًا طابع السَّ
كونها رواية داخل رواية، وهي الســــيرة التي 
ســــتكون عامًال  من عوامل الربط بين حالتي 
هما معًا واجها محنة  الحفيد والجد، سيما أنَّ
التغييب عن مكانيهما المعتادين، األول تحول 
إلى مسخ حيواني، والثاني إلى سجين داخل 

غرفة غريبة.
ثــــم يأتــــي المــــدار الثالث وهو مــــدار فك 
قرواش نفسه للغز الذي عاشه في تلك العزلة، 
فتبيــــن لــــه أنه هو ذاتــــه مجرد فاعل ســــردي 
مسرود في متن حكائي داخلي اختاره أبوبدر 
كمشــــروع روائي له، وحالما خرج قرواش من 
رد  عزلته بالغرفة إياها تسلَّم أبوبدر زمام السَّ
لينهي الرواية وتنكشــــف لعبته داخل الحكي، 
بل كذلك لعبــــة الرواية (غرفة واحدة ال تكفي) 

برمتها.
ــــرد المفتون بذاته  من معطيات كتابة السَّ
هو ما ســــيقرر قرواش أثنــــاء عزلته، أال وهو 
اللجوء إلى الكتابة كخيار وجودي فيقول في 
الفصل الثامــــن ”أفّكر قليًال، ثم أقرر تقســــيم 
الكتــــاب إلى جزأيــــن؛ األول أدون فيه ســــيرة 
ن فيه  حياة أســــرتي وحياتــــي، والثانــــي أدوِّ
مذّكراتــــي في الغرفة، إضافــــة إلى ما أرصده 
بتنّصتي وتلّصصي على شــــبيهي في الغرفة 

المجاورة من خالل ثقب الباب“.
نحن هنا بإزاء شروع واضح لبناء متنين 
كتابيين داخل الرواية، حتى أن قرواش نفسه 
ســــيلجأ إلى عنونة مــــا يريد كتابتــــه، فيقول 
”سأسمي األول: نافذة على جذوري، وسأسمي 
الثاني: حين راقبت نفســــي، ويبدو العنوانان 
جيديــــن. أكتب األول بخــــط كبير في الصفحة 
التــــي تلي القّصة، وأكتب الثاني بخط مماثل، 
وأضع تحتــــه: الجزء الثاني من ســــيرة رجل 
وجد شــــبيهه، نعم ال بّد أن أكون متواضعا“. 
وابتداء من الفصل التاسع سيشرع الراوي أو 
ة جّده، وابتداء من الفصل  قرواش بكتابة قصَّ
الحادي عشــــر ســــيبدأ بكتابــــة مذّكراته فيما 

عايشه في مرحلة العزل.
يبدو عزل إنســــان ما في غرفة، كما صّوره 
الكاتب، حالة غرائبية، فهي بال قنوات اتصال 
ســــيما أن البطل المعزول ال يعرف أين نســــي 
هاتفه الجــــوال، كما أن الهاتــــف األرضي بدا 
معطًال بفعل فاعل، وال طعام سوى النزر منه، 

وال مرآة أو منشفة في الحمام، وال حذاء.
كان قــــرواش يتواصل مــــع محيطه خارج 
غرفته فقط عبر ثقب باب الغرفة ليكتشــــف أن 
جاره الساكن في الغرفة يشبهه في الكثير من 
الصفات، يقــــول قرواش ”دّققــــت في مالمحه 
جيدا، ذلك الشخص كان أنا“. ثم يتساءل ”ما 

الذي تفعله نســــختي فــــي الغرفة المجاورة؟“ 
وبالتالي: ”كيف ينام شخص واحد في غرفتين 
رد  منفصلتين في الوقت نفســــه؟“. لينداح السَّ
باتجاه تبيان خصائص كثيرة بين الشبيهين 

في مسارات وفصول المتن الحكائي.
مــــن بين ما شــــاهده الضيــــف الحائر في 
غرفة العزل القســــري وجــــود ”كتاب“ بجانب 
الســــرير، لكّنه سيكتشــــف العجب عندما يجد 
نًا في الصفحة الثانيــــة باعتباره  اســــمه مدوَّ
الكاتب فيه، ويجد فقرة تحت عنوان ”مدخل“ 
ة في  كان الَعميمــــي اســــتخدمها كعتبــــة نصيَّ
بدايــــة متنــــه الروائــــي، ثــــمَّ يكتشــــف أن كل 
صفحات الكتــــاب التالية بيضاء، وتلك غرابة 
أدهشــــته. ومــــا هو غرائبــــي أيضًا أن اســــم 
البطل قرواش هو نفســــه اســــم جده قرواش، 
وكذلك اســــم والده، ولكي يضفي على شبيهه 
متماثالت أنطولوجية، راح يطلق عليه اســــم 

قرواش الرابع.

الرواية كخالص

الغريب الذي يستحق التوقُّف عنده بشأن 
حر هو أن البطل المحبوس  تســــريد مدار السِّ
تلقى اتصاال عبر الهاتــــف في صبيحة اليوم 
الثامن عشــــر. وكان صوت الشخص المتصل 
غير صوت الشبيه في الغرفة الثانية، ليسأله 
ك لــــه عالقة بما  ”هــــل تظن أن مــــا حدث لجــــدِّ
يحدث لك اآلن؟“، وهو االتصال األول من نوعه 

يجري لصاحبنا المعزول غيلة.
كان ذلــــك االتصــــال الفعلــــي من شــــخص 
ال يعرفــــه أّدى إلى اســــتجابة الجار الشــــبيه 

لصاحبنا قــــرواش، فكان بينهما حوار منتظر 
عبر ثقب الباب. وهنا تأتــــي غرائبية الحالة؛ 
م بما  فالشــــبيه أو أبوبــــدر بــــدا هــــو المتحكِّ
يجري من أحداث لقرواش، الذي خاطبه قائال 
”أنــــت كائن غيــــر حقيقــــي، وأنا مــــن َصنعك. 
أنــــا الحقيقــــة في كل مــــا يحدث بيننــــا اآلن، 
والقلــــم الحقيقــــي بيــــدي ال بيــــدك“، بــــل زاد 
توضيحًا أكثــــر عندما قال له ”أنــــا من كتبُت 
جميع أحداث هذا العمل وصورتها وسيرتها 
كما شــــئُت ال أنَت! وقــــد أردُت أن يكون مكان 
قصتــــَك أثناء عملي في هذه الرواية غرفة إلى 

جانب غرفتي“.
وهــــذا يعني أن قرواش الســــجين قســــرًا 
بالغرفــــة كان ”موضــــوع حالــــة“ لروايــــة قرر 
كتابتها الشــــبيه أبوبدر الذي اختلق كل شيء 
في أحداثها. وهذا دليل آخر يدعم رؤيتنا بأن 
روايــــة ”غرفة واحدة ال تكفي“ تنتمي جوهريًا 
ــــرد المفتون بذاته؛ ال ســــيما أن  إلى بنية السَّ
صانع حكاية قرواش فــــي غرفة معزولة يأتي 

كحكاية داخلية في متن الرواية الحكائي.
في الحوار/ الُحلم بين الروائي وبطله أو 
بين أبوبدر وقــــرواش، نالحظ أن األول يضخ 
ه توجيها  د أن قرواش موجَّ ُجمًال ســــردية تؤكِّ
محكمًا من جانبه ”أنت كائن غير حقيقي وأنا 

مْن صنعك“.
وهذا يعني، في نهايــــة المطاف، أن حالة 
ما هــــي حالة  قــــرواش، وبــــكل تفاصيهــــا، إنَّ
لة صنعها أبوبدر  ســــردية روائية ورقية متخيَّ
من داخــــل الحكي كمؤلِّف ضمنــــي في رواية 
ســــلطان الَعميمــــي ”غرفة واحــــدة ال تكفي“، 
لة، وهو أمر جعل  التي هي أصًال رواية متخيَّ

الروائي إمكانية التالعب  ردي –  للمخيال السَّ
د لدى الَعميمي الذي  الجمالي على نحو متجدِّ
ــــرد المفتــــون بذاته، هذه  اختــــار تقنيات السَّ
المرة، في قول ما تريد قوله روايته ليس على 
ما الفكري والثقافي  الصعيــــد الجمالي فقط إنَّ
واإلنســــاني؛ فالكتابة لدى ســــلطان الَعميمي 
هات الكتابة،  هــــي انتصار للحرية، لكــــن توجُّ
في ”غرفة واحدة ال تكفي“، تبدو تكريســــًا لما 
أريد تســــميته بروايات القســــوة، فهي تجمع 
بين الغرائبي والعجائبي والخارق على نحو 
سريالي طقوسي تحدوه المفارقات المنعكسة 
في الكتابة السردية التي تسرِّب معيش واقع 
مأســــوي راهن، فكــــم كان أبوبدر قاســــيًا، بل 
عنيفًا، في سلب قرواش حريته عندما زّجه في 
غرفة شبه معزولة، وكم كان قمعيًا عندما سلب 
د ســــجين يعتاش  له إلى مجرَّ إرادة بطله وحوَّ
على ذاكرته؟ وكم كان أبوبدر يشــــعر بنشــــوة 
ة ربما هي ســــادية عندما يتحدث مع  طقوسيَّ
مت  بطله بســــلطوية األنا عنده تلك التي تحكَّ

بمشهد العزل والسلب.
إنــــه راهننــــا الــــذي صــــار يســــلب المرء 
إنســــيته، وهذا، بحســــب تأويلي القرائي، ما 

كان يريد سلطان الَعميمي قوله في روايته.

الرواية فن ميكن اللعب فيه على أكثر من جانب فكري وجمالي وتقني، حيث تتيح مجاالت 
واســــــعة بل ال محدودة أمام كل من الكاتب والقارئ مبادتها التي ال يحد جتددها حاجز 
لغوي أو فكري أو غيره، وهذا ما تؤكده العديد من الروايات ومن بينها رواية غرفة واحدة 

ال تكفي التي بلغت سابقا القائمة الطويلة جلائزة البوكر العربية.  

يمكن إدراج الرواية ضمن ما يعرف 

بروايات القســـوة، فهي تجمع بني 

الغرائبـــي والعجائبـــي والخارق على 

نحو سريالي

 ◄

سلطان العميمي يكتب رواية عجيبة تختبر ذائقة القارئ  

رواية العميمي تنتمي جوهريا إلى 

بنية السرد املفتون بذاته، الذي 

يضـــم حكايـــة داخليـــة فـــي منت 

الرواية الحكائي

n



} تونــس - بعــــد عمله المســــرحي ”العنف“ 
الذي القى نجاحا كبيرا في تونس وخارجها، 
يقدم المخرج التونســــي الفاضــــل الجعايبي 

عمله المسرحي الجديد بعنوان ”الخوف“.
”الخوف“ عمل مسرحي من إنتاج مؤسسة 
المســــرح الوطني التونسي، وهو نص جليلة 
بــــكار التي تشــــارك أيضا فــــي األداء الركحي 
رفقــــة الممثلين فاطمــــة بن ســــعيدا ونعمان 
حمدة ولبنى مليكة وأيمن الماجري ونسرين 
المولهــــي وأحمد طه حمروني ومعين مومني 

ومروى المّناعي.
وســــيكون العرض األول للمسرحية مساء 
الجمعة 21 أبريل الجاري بمسرح أندروهر في 
ألمانيا قبل أن يقدم الحقا للجمهور التونسي.

تحكــــي المســــرحية عن عواصــــف رملية 
هوجاء تهب من عمق الصحراء فتغزو البالد 
وتدفــــن الناس تحت كثبــــان الّرمــــال، وُتهلك 

الكثيرين.
فــــي طريق إحدى هــــذه العواصــــف التي 
اندلعت فجأة، كان هناك مخّيم لكّشافة صغار، 
يرافقهــــم البعض مــــن القدمــــاء. ينجو منهم 
اثنا عشر شــــخصا فقط من الموت، فيحتمون 
بأطالل حطام بناية ال يعرفون إن كانت مدرسة 
أو مستشــــفى مهجور، فاّرين من خطر الهالك 

تحت الكثبان.

وســــط الغبــــار وبيــــن الحقــــول وأطــــالل 
القــــرى يتدّفــــق الناجــــون إلــــى هــــذا المكان 
تحــــت العاصفة التي لــــم تترك مكانــــا ثابتا، 
وبوصولهــــم يكتشــــفون أنهــــم فقــــدوا اثنين 
منهم كانا متهّورين فغامــــرا بانفصالهما عن 
المجموعة. يرجع األول خائبا ويضيع الّثاني 

في رياح العاصفة الهوجاء.
يبيــــت الناجــــون تحــــت الّرمــــال والبــــرد 
القــــارس. كّل ما لديهم ينفــــد: الماء والحطب 
والطعــــام إّال المــــزاح الذي لــــم يغادرهم رغم 
شّدة الكرب وقسوة الخوف وانهيار األمل في 

الخروج من هذا المكان إلى عالم األحياء.
شــــياطينهم  داخلهــــم  تســــتيقظ  حينهــــا 
الّدفينــــة، وتعيدهــــم إلــــى طــــور الوحشــــّية، 
فيتفّشى فيهم جنون العظمة ومنطق الّتسّلط 
مــــع قانون الغــــاب فيتواجهــــون كل فرد ضد 
اآلخر، ثم ينقســــمون إلــــى مجموعات تواجه 
بعضها البعض، ويتصّدع بنيانهم وتكاتفهم 
مثلما تصّدعت المباني والجســــور والطرقات 

ويتهاوى بدوره.
بعد تالشــــي المثل والمعايير الّتضامنية 
واإلنســــانّية، واشــــتداد عذاب الجوع، نتتبع 
مصير هؤالء المتناحريــــن في منطقة قصية، 
منتظرين إن كانوا ســــيتآكلون أو سيبتكرون 

منافذ للعودة إلى الحياة. 
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باختصار

◄ تنظم لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي 

فعاليات مهرجان الظفرة البحري 
خالل الفترة من 20 إلى غاية 29 أبريل 

2017 على شاطئ مدينة المرفأ.

◄ فاز الفيلم المغربي ”عرق الشتا“ 
للمخرج حكيم بلعباس بثالث 

من بين خمس جوائز لفئة الفيلم 
الطويل في المهرجان المغاربي 

للفيلم بمدينة وجدة شرق المغرب.

◄ قال الشاعر حسن الحضري، عضو 
اتحاد كتاب مصر إنه حرر محضًرا 

ضد االتحاد، بسبب قيام مجلس 
اإلدارة بتسريب معلومات خاطئة 

عنه.

◄ يقيم ملتقى السرد العربي 
بالقاهرة ندوة لمناقشة المجموعة 
للقاص  القصصية ”هذيان الشيخ“ 

والصحافي عبدالرحمن هاشم وذلك 
يوم السبت الموافق لـ15 أبريل.

الرواية والجاسوسية

} تعّد الجاسوسّية من القضايا التي 
سعى روائيون إلى مقاربتها واإلدالء 

بدلوهم الروائّي فيها، من خالل اقتفاء سير 
جواسيس مشاهير هنا وهناك، أو عبر 
ضّخ الرواية بالمزيد من التشويق، عبر 

مقاربة عالم يحفل بالغموض والدسائس 
والمؤامرات على مستويات عالية.

أخرج البرازيلي باولو كويلهو في 
روايته الجديدة ”الجاسوسة“ من األرشيف 

الخبر الصحافي الذي وثق إعدام ماتا 
هاري رميًا بالرصاص سنة 1917، وكيف 
أن مجلس الحرب الثالث في باريس كان 

قد حكم عليها باإلعدام بتهمة الجاسوسية 
واألعمال االستخباراتية لصالح العدو 
األلماني. تناول شرارات ممهدة للحرب 

العالمية األولى، والكراهية التي كانت في 
تصاعد قبل اندالعها، وكيف أنه كان هناك 
في كل طرف من ينتقص من اآلخر بطريقة 

شعبوية،  دافعًا األحداث إلى التفجر، 
وكيف أن حفنة من الضباط كانت تقود 

ماليين البشر إلى الموت والجوع والحرب.
أحيا كويلهو المرأة الهولندية التي 
اشتهرت باسم ماتا هاري؛ والتي ألهبت 
مسارح باريس ومدنا أوروبية عديدة في 

بدايات القرن العشرين، والتي كانت قد 
وصلت إلى درجة من اليأس دفعتها لالتفاق 

مع القنصل األلماني في هولندا على أن 
تزوده بالمعلومات واألخبار من فرنسا، 
وكان قد اختير لها اسم حركي تعريفي 

يرمز إليها لتوقع به رسائلها التي يفترض 
أن تكتبها بالحبر السري، تنقض اتفاقها 

معه، وتخبر الجانب الفرنسي بذلك، 
وبدأ الجميع يشكك بها، ويعتبرها عميلة 
مزدوجة، ويتم إعدامها بناء على الظنون 

والشكوك.
في األدب العربي اشتهرت رواية 

”رأفت الهّجان“ للمصري صالح مرسي 
الذي اّتكأ على قصة مخابراتية، وهي 

حكاية الجاسوس المصري الشهير رأفت 
الهجان الذي نسجت من حوله األساطير، 

حتى غدا أسطورة بحد ذاته، وكان الخيال 
الروائي بالنسبة لمرسي وسيلته إلسباغ 

التحبيك والتشويق على الرواية، وينفخ في 
الشخصية الغامضة حياة درامية مفترضة، 

ويعيد بّثها وإطالقها بطريقة أخرى.
مؤخرًا استعان السورّي إبراهيم 

الجبين في روايته ”عين الشرق“ باألرشيف 
المتعلق بمحاكمة الجاسوس اإلسرائيلي 

الشهير في سوريا في الستينات من القرن 
العشرين إيلي كوهين المعروف باسم كامل 
أمين ثابت، األرشيف الذي يقول راويه إنه 

استلمه من أحد العاملين في سلك المحاماة 
والقضاء في سوريا، ويتناول تفاصيل 
المحاكمة ويسردها، ويحيي شخصية 

كوهين الغامضة بطريقة روائية، ويكشف 
من خاللها النقاب عن بعض المفارقات 

السياسية واالستخباراتّية واالقتصادية 
التي كانت تجري في البلد حينها.

يظّل الروائّيون في دأب للنبش في 
قضايا تاريخية وزوايا معتمة تحتفظ 
بالغموض والتشويق، لمقاربتها وفّك 

بعض األلغاز واألسرار المحيطة بها من 
خالل استقرائهم التاريخّي واستنطاقهم 

لألرشيفات وبحثهم ما بين طّياتها 
وسطورها، ونقلها إلى قّرائهم بصيغ 
روايات متخّيلة، تعتمد على التاريخ 

وتنطلق في فضاء التخييل. 

هيثم حسين 

ّ ّ

و ي رو

كاتب سوري

محمد ناصر المولهي 

} عـــن عمـــر ناهـــز 71 عامـــا توفـــي الشـــاعر 
الفلســـطيني أحمد دحبور برام الله بعد صراع 

طويل مع المرض.
قبل نكبة احتالل فلســـطين بسنتين أي عام 
1946 ولـــد الشـــاعر الفلســـطيني أحمد دحبور 
في حيفـــا، لكـــن عائلته هاجرت من فلســـطين 
ســـنة 1948 متجهة إلى لبنان ومنه إلى حمص 
بســـوريا، لينشـــأ الشـــاعر ويدرس فـــي مخيم 

حمص لالجئين الفلسطينيين.
دحبـــور لمـــن ال يعرفـــه شـــاعر عصامـــي 
التكويـــن، لم يتلق تعليما أساســـيا كافيا، لكن 
المتأمل في ثقافته الواســـعة يدرك دور القراءة 
والتكوين الذاتي في نحت ذات الشاعر العميقة، 
فقـــد كان قارئـــًا نهمـــًا وتواقـــًا للمعرفة، صقل 
موهبته الشـــعرية بقراءة عيون الشعر العربي 
قديمـــه وحديثه. مـــن هناك بـــدأ ليكون صوت 
فلسطين الشعري الجّواب في األرجاء، صوتها 
الـــذي تقّمص كل األمكنـــة والزوايا، تقمص كل 
جزء من الحياة ليصـــدح عاليا بأن هناك وطنا 
هو ”أم البدايـــات وأم النهايات“ كما كان يقول 

عنه الشاعر الفلسطيني محمود درويش.
عمـــل دحبور في مجـــال الصحافة واإلعالم 
كالكثير من الكتاب والشـــعراء الفلســـطينيين، 
الذيـــن أضافوا لهذا المجـــال الكثير، من معين 
بسيســـو إلـــى محمـــود درويـــش وغيرهمـــا، 
فعمـــل مديرًا لتحرير مجلـــة ”لوتس“ حتى عام 
1988 ومديـــرًا عامـــًا لدائـــرة الثقافـــة بمنظمة 
التحرير الفلســـطينية، كما شغل منصب عضو 
فـــي ”االتحـــاد العـــام للكّتـــاب والصحافييـــن 

الفلسطينيين“.

الشاعر الملتزم

ألف دحبـــور العديد من األعمال الشـــعرية 
القويـــة بداية مـــن مجموعته الشـــعرية األولى 
”الضـــواري وعيـــون األطفال“ التـــي كتبها في 
حمـــص  1964، ثـــم مجموعتـــه ”حكايـــة الولد 
بيروت  1971. و“طائر الوحدات“  الفلســـطيني“ 
1973، و“واحد وعشـــرون بحـــرًا“، وصوال إلى 
مجموعته ”شـــهادة باألصابع الخمس“ ســـنة 
1983، وهـــي نفس الســـنة التي صـــدر له فيها 
كتـــاب بعنـــوان ”ديـــوان أحمد دحبـــور“. كما 
صدرت للشاعر مجموعة شعرية أخرى بعنوان 
”الكســـور العشـــرية“. وتقديـــرا لمـــا قدمه من 
أعمال شـــعرية حاز الراحل على جائزة توفيق 

زياد في الشعر عام 1998.
ولم يكتـــف دحبور بكتابـــة القصائد فكتب 
أيضا األغانـــي، والقت أغانيه انتشـــارا، منها 
األغانـــي التـــي قدمتها فرقة أغاني العاشـــقين 
الفلســـطينية. لـــذا يمكننا تبين تأثير الشـــاعر 
المهـــم، تأثير لم يقف عند حـــدود القصائد بل 

تجاوزها إلى الموسيقى، وإلى حضور الشاعر 
المقاوم في نصوصه وفي شـــخصه، وهو الذي 

لم يتخل يوما عن قضيته.
وقـــد نعـــى الشـــاعر الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس كما نعتـــه الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســـطين معتبرة أن الشـــاعر الراحل 
شكل نموذجًا متقدمًا للمثقف الثوري الذي ربط 
مصيره الشـــخصي بمصير شعبه، فكرس قلمه 
وفكره وشعره لخدمة القضية واحتل في فضاء 

الثقافة الفلسطينية والعربية موقعًا متقدما.

وطن الشاعر

عاش أحمـــد دحبـــور بين أماكـــن مختلفة 
من مخيم في ســـوريا إلـــى تونس إلى غزة إلى 
حيفا وغيرها من األمكنة التي مر بها الشـــاعر 
رحـــاال متنقال منذ طفولتـــه الباكرة، وربما هذا 
ما جعل ملمحا من الرحلة في أشعاره، رحلة ال 
تحضر بمفهومها المعتاد، بل في الرموز التي 
يتوسلها الشـــاعر، من الصحراء إلى األشجار 
إلـــى الخضـــرة والبحـــر وغيرها من ســـمات 
جغرافيـــات مختلفـــة عبرها الشـــاعر، ملتقطا 
كل تفاصيلهـــا، وصانعـــا مـــن تلـــك التفاصيل 

فلسطينه الخاصة.
من حوار ســـابق أجراه معه راشـــد عيسى 
يقول أحمد دحبور ”ميزة المخيم، ال ســـيما إذا 
كان مخيمًا فلســـطينيًا في المنفى، أنه يشـــكل 

مجسمًا مصغرًا لفلسطين“.
من هنا نفهم حضور فلســـطين في قصائد 
الشـــاعر، فلســـطين التـــي شـــكلها في البشـــر 
واألماكن وكل تفصيل وجده الشـــاعر قبالته، ال 
يوجد ما ال يذكره بوطنه، وهو المنذورة حياته 
للبـــالد التـــي تركها قبل تشـــكل وعيـــه. لكنها 
شـــكلت ذاته وتمثالته وهي البعيـــدة الرازحة 
تحـــت االحتالل. حضور فلســـطن فـــي قصائد 
دحبور ال يجعل من أشعاره غارقة في المحلية، 

بل هي قصائد عن فلســـطين بلســـان 
إنســـاني مفتوح، فالشاعر ال يعترف 
بالتقســـيمات الجغرافيـــة وغيرها، 
ولكنه يؤمن بأن الجغرافيا والحالة 
الخاصة تنعكســـان على ما يكتبه 
الشـــاعر وتحددان جزءا كبيرا من 

مالمحه الشعرية.
األدب،  هـــو  ”األدب  يقـــول 
والتقسيمات السائدة؛ فلسطيني 
ســـوري عراقـــي، هي تســـميات 
مجازيـــة. فعندمـــا ُأقِبـــُل علـــى 
مجموعة شـــعرية ال أقرر سلفًا 
اختيارها ألن مؤلفها لبناني أو 

مغربي. لكن هذا ال ينفي حقيقة أن للبيئة 
مالمـــح فـــي الخريطة الشـــعرية بحيـــث تمنح 

بعض الخصوصية هنا أو هناك“.
السياســـي بقضايـــا بلده  التزام الشـــاعر 
لـــم يمنعه من الخروج عن ثـــوب األيديولوجيا 
الـــذي ال يختلف اثنان في أنـــه خانق لإلبداع، 
وخاصة الشعر الذي ال يعرف حدودا وإلزامات 
أمامه، الشـــعر بما هو كائن فني متجاوز للزمن 
والجغرافيـــا واألفـــكار الجامدة، لكـــن دحبور 
اليســـاري كان يرى أنه ”من الممكن أن يلتبس 
األمر على بعـــض الشـــعراء الملتزمين فيكون 

التـــورط فـــي التفاصيـــل السياســـية التـــي ال 
يحتملها الشاعر، وهنا ال بد من حساسية فنية 
تستخلص ما هو قابل للحياة خارج المناسبة، 

أو بعد المناسبة“.
وهذا ما نجح فيه الشـــاعر فكانت قصائده 
الملتزمـــة عالية الحـــس، خلقت لهـــا رموزها 
المفتوحة من الذات إلى العالم، وليس العكس.
منجز دحبور الشـــعري غلبت عليه قصيدة 
التفعيلـــة حيث أكثرية قصائد الشـــاعر من 
قصائد التفعيلـــة، لكنه تميز فيها 
بإيقاع خاص، يمكننا أن نســـميه 
اإليقـــاع القـــوي، الـــذي يقـــف في 
منطقة بين الشعر العمودي والشعر 
الحر، حيـــث تتميز جملته بســـبك 
متين مشـــحون بعاطفة منفعلة، هي 
عاطفة الشـــاعر الطامح إلى التحرر، 
تحـــرره هـــو وتحـــرر بلده وشـــعبه. 
عـــالوة على الجهات السياســـية نعى 
الشـــاعر عدد مـــن المثقفيـــن والكتاب 
الشاعر  يقول  والعرب.  الفلســـطينيين 
الفلسطيني غسان زقطان الذي لم يجد 
ما يعبر به عن رحيل دحبور غير شـــعر 
الراحـــل  ”الحبيب أحمد، في رحيلك لم أجد ما 
أقوله ولكنني أعيد خلفك: .. ويا َجَمل المحامِل: 
دربنا شـــوُك/ وليـــس، بغير ضرســـَك، ُيطحن 
الشوُك/ ويا جمل المحامل: دربنا رمٌل../ وأنت 
المبحـــر العّداْء/  تهجّيناك في كتب القراءة في 

طفولتنا/ فكنت سفينة الصحراْء“.
أما الشـــاعر األردنـــي عمر شـــبانة فيقول 
”أحمد دحبور، خســـارة للجميع ’أبويسار’ في 
زمن انحرافات اليسار الشـــاعر القائل ’نمشي 
ونختلـــف’. وداًعا، والعزاء لحيفا، لفلســـطين 

وحمص، لســـورية. كما قال الشاعر ’لماذا كّلما 
وّجهُت وجهي صوَب عنـــواٍن/ أراني في مكاٍن 
(من ديوانه  غير ما دّلت عليه ُجملـــُة العنوان؟’ 
”جيل الذبيحة“ 1999) سؤال يختصر الكثير من 
رحلة اللجوء والتشّرد في حياة دحبور، وحياة 

الشعب الفلسطينّي“.
ســـعيد  الفلســـطيني  والكاتـــب  الناشـــر     
البرغوثي نعى بدوره الراحل قائال ”هكذا تفقد 
القيثـــارة واحدا من أوتارها. وتفقد فلســـطين، 
واحدا من منشـــديها. هكذا تنتهي حكاية الولد 

الفلسطيني. وداعا أحمد دحبور“.
أما الكاتب الســـوري محمود السرســـاوي، 
فقـــد قـــال ”نلتقي يـــا صديقي الجميـــل. ذهب 
أبويســـار وقد فاض حزنه على جســـده لكأنما 
عانـــده الطريق فـــي ذروة المرض وقـــاده إلى 
مـــا ال يحب ويرغـــب. لكنه ظل ’الولد األشـــيب 
فـــي الحيـــاة’ وروحـــه ثملـــة بامتالئهـــا، وقد 
تحادثنا ســـوية ومطوال عن فلســـطين والشعر 
والسياســـة والمرأة واألنظمة، إنما ظل الشعر 
محـــور النقاش الدائم فاإلنســـان أحمد دحبور 
ينســـجم تماما مع الشـــاعر وما الشـــاعر إن لم 

يكن إنسانا“.
بدوره نعى اإلعالمي والكاتب الفلســـطيني 
زعـــل أبورقطي صديقـــه دحبور قائـــال ”أحمد 
دحبور تعجز الكلمات عن إعطائه حقه. دحبور 
حكايـــة الولد الفلســـطيني الذي عـــاش النكبة 
والثـــورة والعـــودة. وتـــرك لنا مادة شـــعرية 
تستحق التدريس. رحل في مدينة رام الله التي 
أحبهـــا كما حيفا وحمص ودرعا. نودعك اليوم 
شـــاعرا كبيرا حمل الهم الفلسطيني في رحلة 
الشـــتات وبقي المخيم يســـكن وجدانه. أحمد 

دحبور حكاية لم تنته فصولها بعد“.

[ مهاجرا بين المخيمات والعواصم العربية عاش الشاعر ليعود إلى وطنه الذي يسكن روحه
رحيل أحمد دحبور الشاعر الذي أعطى حياته لفلسطين

فلسطني قدمت لنا ومازالت تقدم الكثير من املبدعني، وخاصة من كتاب وشعراء، جتاوزوا 
السائد وكانوا األكثر تأثيرا عربيا. سر الشعراء واملبدعني الفلسطينيني الذي بوأهم مكانة 
عاملية، هي فلســــــطني ذاتها، فكل فلســــــطيني جعل من فلســــــطينه أيقونة فنية، فتحها على 
املطلق واإلنســــــاني العاملي ليسكنها كل وجدان، ومن هنا تبقى القضية الفلسطينية منبتا 

جماليا ال ينطفئ رغم قسوة ما يجابهه من احتالل وانتهاك.

شاعر إنساني ملتزم بقضايا شعبه ووطنه

هاربون من املوت تحولوا إلى وحوش

{الخوف} مسرحية تعيد اإلنسان إلى وحشيته األولى

حضـــور فلســـطين في شـــعر أحمد 

دحبـــور ال يجعل مـــن قصائده محلية 

بـــل هـــي نصـــوص شـــعرية بلســـان 

إنساني مفتوح
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طاهر علوان

} عديــــدة هــــي األفالم التي طرحــــت ثيمة ما 
ُيعــــرف بـ“أبوكاليبس“، أي ما بعــــد االنهيار 
العظيم، والتي شّكلت اجتاها مميزا في تاريخ 
سينما اخليال العلمي، حيث ميكننا أن نتذكر 
من البواكير الســــينمائية فيلم ”نهاية العالم“ 
1916، وفيلــــم آخر حمل نفــــس العنوان أنتج 
فــــي عام 1931، و“يوم بعد نهاية العالم“ 1950، 
 ،1953 1951، و“حــــرب العوالــــم“  و“خمســــة“ 
وغيرها، وهي أفالم أسســــت اجتاها مميزا ملا 

بعد االنهيار العظيم.
بالطبــــع ميكننا تعداد أكثر مــــن مئة فيلم 
مــــن هذا النوع، لكننا اآلن بصدد نوع نادر من 
أنواع اخليــــال العلمي عــــدا االنهيار العظيم 
وثــــورة الطبيعة والغزو الفضائــــي واألوبئة 
وغيرهــــا، إنه نوع يتحدث عن الناجني ما بعد 

االنهيار العظيم.
يقدم املخرجان جيفــــري أورثوين وأندرو 
سوليفان في فيلم ”بوكيه“ (إنتاج 2017) رجال 
وامرأة، هما من بقيا من البشــــرية، وهي رؤية 
مختلفــــة أرادا مــــن خاللها اخلــــوض في تلك 
املســــاحة احملدودة التي لم تعاجلها ســــينما 
اخليال العلمي كثيــــرا، فيما يتعلق بالناجني 

في سياق معاجلة واقعية. 
وقــــل  الرئيســــيتان،  الشــــخصيتان 
الوحيدتان، هما جيناي (املمثلة مايكا مونور) 
وريلــــي (املمثــــل مــــات أوليــــراي)، الزوجان 
يقضيــــان إجــــازة فــــي أيســــلندا مبــــا تضّمه 

من طبيعــــة خالبة وجبال وبحــــر، وإذا بهما 
يفيقان في أحد الصباحات، فال يجدان بشريا 

واحدا.
مــــن هنا ســــوف تنطلق الدرامــــا الفيلمية 
والســــرد الفيلمي، وكذلك اكتشــــاف املكان من 
وجهتــــي نظر الشــــخصيتني، فهمــــا يتجوالن 
فــــي أرجــــاء املدينة فال يجــــدان أثرا للبشــــر 
والسيارات متروكة في كل مكان، يركبان منها 
ما شــــاءا ويتجــــّوالن في األماكــــن املهجورة، 
محّطات التلفزيون توّقفت فجأة وكذلك شبكة 

اإلنترنت.
عند هذا اإلطار الزماني واملكاني املجهول 
تعيش الشخصّيتان الشاّبتان، فماذا باإلمكان 
أن يفعــــال؟ وأّي حبــــكات ثانوية من املمكن أن 
يجري زجهــــا وابتكارها ملنح املشــــاهد دافعا 

موضوعيا للمتابعة؟
هذه اإلشــــكالية ناقشــــتها دينيس هارفي 
الشــــهيرة، وكذلك  محــــرّرة مجلــــة ”فيرايتي“ 
ناقشــــها نقاد وازنون مثل تاشــــا روبنســــون 
ونايك ألــــني وغيرهما، واخلالصــــة: إلى أين 

تسير هذه الدراما؟
واقعيــــا نحــــن بحاجة إلــــى الكثيــــر لكي 
تتكامل الصورة وتتحقق اإلجابة عن ســــؤال: 
ما الــــذي جرى؟ وأيــــن اختفى البشــــر؟ هناك 
حاجــــة لشــــخصيات تكمــــل املهمــــة وتوازن 
الدرامــــا وُتوجــــد أســــبابا للصــــراع، وهو ما 

نتوّقعه ونترّقبه في فيلم من هذا النوع.
في املقابل جند تكريســــا لنوع من احلوار 
الذي ال ينّمي األحداث، بل ميكن للشخصيات 
أن تتحّدث عن أي شيء من نوع الكاميرا التي 
يصّوران بها إلى نوع السيارة التي يركبانها، 
في مقابل إغفال ملا هو آت؟ وما سيترّتب على 
الغياب التام للبشــــر من نتائج؟ وأين ذهب كّل 

أولئك الناس؟
هنا جنــــد البطلني ينغمســــان في حركات 
وأفعــــال فيها الكثير من الالمباالة والتســــليم 

مبا هو قائم وكأنــــه حتما مقضّي، فال تتضح 
ألّي من الشخصيتني ردود أفعال حاسمة، من 
ذلك مثال، كيف ســــيمضيان األوقات املقبلة بل 
الزمــــن املقبل برّمته؟ وبذلك ميكن تشــــخيص 
ثغرة واضحة في الســــيناريو هي عدم التفات 
كاتبْي الســــيناريو للمســــارات السردّية التي 
ميكــــن أن تتشــــابك وتتداخــــل، فتفــــرز تاليا 

شخصيات حتمل طابع النّدية.
وإذا توّقفنــــا عند األداء، فــــال يلفت النظر 
أداء مميز للممثل مــــات أوليراي وهو ينطلق 
في مشــــواره فــــي التمثيل، حيث جــــاء أداؤه 
منطيا وال شــــيء مييزه، بال أوقــــات تأزم وال 
أوقات انفــــراج، بل إن األمر يقود إلى مســــار 
خطــــي فــــي اإليقــــاع الفيلمي فيــــه الكثير من 

التكرار والرتابة والنمطّية.

في املقابل هنالك إشــــادة مــــن قبل النقاد 
باجلانــــب البصــــري وجماليــــات الصورة، ال 
ســــيما وأن التصويــــر أتى غالبا فــــي أماكن 
حقيقية قرب جبال وبحيرات، فضال عن تتّبع 
الشــــخصيتني وهما متضيان وقتا رومانسيا 

منقطعتني عّما حولهما.
حقــــا كانــــت هنالــــك ميــــزة علــــى صعيد 
الصــــورة، لكنها لم تكن كافية لســــد الثغرات 
األخــــرى التي مّســــت جوهر البنــــاء الدرامي 

واملسار السردي للفيلم.
وبإمكاننــــا إضافة الفيلم إلــــى ذلك النوع 
الفرعــــي من أفــــالم اخليــــال العلمــــي والذي 
موضوعه الناجون مــــن االنهيار العظيم، لكن 
شــــرط أن تتوفر للناجني أســــباب املضّي في 
املغامرة إلى نهاياتها، وهو ما لم يحصل هنا، 

مما يجعلنا نطرح أســــئلة ال جند لها إجابات 
واضحة ومباشرة حولها.

كنــــا أمــــام نــــوع مــــن املعاجلــــة الفيلمية 
تســــتدرج املشــــاهد من خالل احلوار والبحث 
عــــن النــــاس، حتــــى بــــدأ الزمــــن الفيلمــــي 
يتمــــدد بعيدا عــــن الهدف املباشــــر الذي هو 
املضي بالشــــخصيات إلى نهايات موضوعية 

مؤثرة.
بقــــي أن نشــــير إلــــى أن عنــــوان الفيلــــم 
يعــــود فــــي املعنــــى واملضمــــون إلــــى فكــــرة 
ضبابيــــة الصــــورة وعدم وضوحهــــا، خاصة 
الفوتوغرافية عند اســــتخدام العدسة املقّربة 
”زوم“، ذلــــك هو معنى ”بوكيــــه“ الذي أحالنا، 
رمبــــا، إلى الغموض الذي ظــــل يرافق مصير 

الشخصيتني الباقيتني بعد االنهيار العظيم.
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} يشهد مســـرح ”الجوزاء“ في باريس عرض 
”القـــاع“ للمخرج الفرنســـي إيريك الكاســـكاد، 
الذي عمـــل على عـــدد من نصوص المســـرح 
الروسي قبل ذلك، وخصوصا نصوص مكسيم 
غوركـــي، إذ ندخـــل لمـــدة ســـاعتين ونصف 
الســـاعة العوالم الســـفلية في قبو لحانة قرب 
نهر الفولغا، تســـكنه مجموعة من المهمشين 
ذوي المهـــن المختلفـــة، لنشـــاهد الصراعات 
التي تدور بينهم وبين الشـــرطة وبين صاحب 
الحانـــة، لتتجلـــى أمامنا طبقة مســـحوقة من 
المشـــردين  وشـــبه  العمـــل  عـــن  العاطليـــن 
وتســـاقطهم حـــد االنهيار فيما يشـــبه كرنفاال 
ســـببه اليـــأس مـــن الحالـــة التي هـــم فيها، 
وسعيهم لتحّدي الســـلطة وتغيير وضعيتهم 

االجتماعية واالقتصادية.

علـــى  المهيمنـــة  الصيغـــة  هـــو  الفـــراغ 
الشـــخصيات، هـــم بال عمـــل، بـــال أي هدف، 
يتســـكعون دون أي جدوى، محكومون بأوقات 
الفراغ، ســـواء الممثل منهم أو العامل وحتى 
اللص، هذا الفراغ يمتلئ بالنقاشات والسخرية 
القاســـية، فإيقـــاع المســـرحية المتصاعـــد ال 
تحكمه أحداث خارجيـــة أو كبيرة، بل ظروف 
الشـــخصيات ومواقفها مـــن بعضها البعض، 
إذ تموت في البدايـــة زوجة أحد المقيمين في 
القبو،  ليشترك الجميع بعدها في جريمة قتل.

هـــذه السلســـة مـــن األحـــداث تقـــود إلى 
االنهيـــار، وتفـــكك المـــكان فيزيائيـــا أمامنا 
على الخشـــبة، وانهيار العالقات الهشـــة بين 
الجميع، فالفراغ والّالعمـــل اللذان يجمعانهم 
تـــركا من بقـــي منهم بـــال مرجعيـــة وانتماء، 
هـــم مجرد مســـحوقين يثرثـــرون أمامنا وهم 
ســـكارى عن رؤاهـــم للكون والحيـــاة، لينتهي 

”البورليســـك“ بانتحار أحدهم، ما ال يشكل أي 
فرق، ســـوى أن هذا خّرب إيقـــاع األغنية التي 

كان الجميع يشترك في ترديدها.
تطرح المســـرحية الكثير من التســـاؤالت 
حـــول الجدوى من الحيـــاة وخصوصا أهمية 
العمـــل، لتعكس الفـــارق الطبقي بيـــن أولئك 
الذين يعملـــون، وأولئك الذين حيواتهم خالية 
من اإلنتاج، فما الجدوى من العمل واالنصياع 

ألوقاته وبيروقراطيته؟
هذه التساؤالت تطرح في جوهرها مآسي 
االختالف الطبقي وخصوصا في فترة انهيار 
البرجوازيـــة التـــي تحكي عنها المســـرحية، 
إلى جانب أنهـــا تعكس بدايـــات الثورة التي 
نراهـــا أمامنـــا حيـــن يقتل اللص إلـــى جانب 
أولئك المهمشين العاطلين عن العمل صاحب 
القبو الذي يســـكنونه، ليمتلكـــوا بعدها زمام 
السيطرة، وليدخلوا في احتفال طويل بالفراغ 
والّالعمـــل، بوصفهم انتصـــروا نوعا ما، هذا 
االنتصـــار ينتهـــي بانتحـــار الممثـــل، لكن ال 
مشـــكلة، بعض الخســـائر لن توقف االحتفال، 
لطالما الجميع ســـعيد بانتصـــاره على مالك 

المكان.
يعكس فضاء العرض طبيعة الصراع الذي 
تحويه المســـرحية، ففي البداية نرى الخارج 
فقط؛ الحانـــة حيث يجتمع الجميـــع بثيابهم 

الرســـمية، أماكن نومهـــم وحميميتهم تختفي 
من أمامنا، لكنها تبدأ بالظهور شـــيئا فشـــيئا 
بعد أول حدث موت، نراهم في أســـرتهم التي 
تشبه القبور، هم أشـــبه بجثث تنتظر البعث، 
أما االنقالب الذي نشـــهده فيقوم به أشـــدهم 
ســـفالة، لص ابن لص، عشـــيق زوجة صاحب 
النـــزل الذي يحاول فـــي ذات الوقت أن يتزوج 
أخت عشـــيقته واعـــدا إياهـــا بتخليصها من 

مأساتها.
الثورة التي نشـــهدها على خشبة المسرح 
هـــي ثورة ضد الفـــراغ الذي خلقتـــه الطبقات 
المهيمنـــة، ضد أنظمة التشـــغيل التي ترفض 
من ال ينصاع إلى شـــروطها، أما االحتفال في 
النهاية فهو انتصار أّولي، وانتحار الممثل ما 
هو إال اختزال مجازي لما ســـتنتجه الواقعية 
االشتراكية الحقا، فالفن ينتحر حين يغدو أداة 

سياسية وأيديولوجية.

إيريك الكاسكاد يطفو بالقاع الروسي فوق خشبة المسرح
ُعرضت مســــــرحية "القاع" للروسي مكسيم غوركي أول مرة عام 1902، من إنتاج مسرح 
موســــــكو للفنون وإخراج كونستانتني ستانسالفكسي الذي شــــــارك أيضا فيها كممثل، 
حينهــــــا نالت الكثير من الشــــــهرة إثر الشــــــخصيات املميزة التي قدمهــــــا غوركي، وبقيت 
املســــــرحية ضمن ريبرتوار املســــــرح لفترة طويلة، بوصفها من أشــــــهر جتليات الواقعية 
االشتراكية األدبية وخصوصا أنها أثارت جدال نقديا بسبب تصويرها للطبقات املسحوقة 

والتساؤالت التي تطرحها عن الطبيعة البشرية.

حارس الجمال

} يحدثك عن آخر كما لو أنه يحدثك عن 
نفسه، يقيم ذلك اآلخر في أعماقه ويتخلل 

طبقات صوته، إنه يفكر فيه بل ويحلمه 
ويتخيله سعيدا، يراه حيا وهو الذي 

وهبه حياة مضافة.
تشعر أنه ال يزال في طور الشكر 

لذلك اآلخر الذي يطل به من شرفته على 
حقول يركض فيها اجلمال مثل غزال، 

يحدثك عن ماضي ذلك اآلخر الذي امتزج 
مباضيه فكانت هناك حلظات يدخل فيها 
أحدهما في مرآة اآلخر من غير أن يشعر 

أنه غادر منزله.
ال يزال شيء من جنيب بلخوجة 

يعيش من خالل رضا العموري، األول 
رسام والثاني هو حافظ أسرار ذلك 

الرسام وحارس تراثه الفني. في الظروف 
القاسية التي مير بها العالم العربي 

ميكن القول إنه لوال العموري ملا بقي 
شيء من بلخوجة الذي توفي عام 2007.
لقد ضاع تراث فنانني عرب كثيرين، 

ألن احلياة لم تهبهم شخصا مثل 
العموري، غير أن بلخوجة الذي أعار 

العموري حياته كان هو اآلخر قد أخذ من 
صاحبه الشيء الكثير الذي ال ميكن أن 

يعوض.
ال يتعلق ذلك الشيء مبمتلكات مادية، 

بل بطريقة نادرة في احلب، لقد أحب 
العموري بلخوجة شخصا وفنانا كما لم 

يحب أحد أحدا وأخلص له، لذلك فإنه 
حني يحدثك عن رّسامه املفّضل فإنه 

يغيب كَمن يدخل في غيبوبة.
الرسام الذي برع في حتويل الروائح 

واألصوات واألفكار الهائمة إلى صور 
تتشبه باألشياء الصلبة، كان قد جنح في 

صناعة متثال حي ملريده وراعيه الذي 
يحرص على تذّكره في كل حلظة يكون 

فيها احلديث عن اجلمال ممكنا.
أألّن العموري كان قد وهب حياته إلى 
اآلخرين فإنه يعيش بسعادة حيوات من 
أحبهم؟ في كل مرة أراه فيها ُيخيل إلّي 

أنه يقود حشدا من الرسامني ّممن أحبهم 
وشغف برسومهم ووضع نهاره وليله في 

خدمة رؤاهم الساحرة.
”ال تزال املعجزات الصغيرة ممكنة يا 
صديقي“، يقول وهو يلتفت إلى ماضيه 

يوم كان ناشطا نقابيا بتونس.

مصير غامض 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تفرغت املمثلة الهندية آثيا شيتي مؤخرا إلدارة منظمة إنقاذ مهتمة بالطفولة، وتابعة لوالدتها 

مانا، إليمانها بقدرة الفنان على التغيير اإليجابي في املجتمع.

كشـــفت النجمة سكارليت جوهانسن عن نيتها العمل في السياسة خالل الفترة املقبلة، حيث 

قررت الترشح ألحد املناصب السياسية الهامة في الواليات املتحدة األميركية.

{بوكيه} فيلم عن االنهيار العظيم بال نهايات مؤثرة
[ إطار زماني ومكاني خال إال من زوجين بشريين  [ ثغرة السيناريو أربكت قيمة الطرح المثير 

اخليال هو الذي سيذهب بنا بعيدا إلى ما بعد انهيار الكون، وكيف سيكون شكل احلياة 
ــــــت ترافق أفالم اخليال العلمي، وتتكرر فيها معاجلات شــــــتى قائمة على  ــــــذاك؟ ثيمة ظل آن
خياالت وفي بعض األحيان افتراضات ال متتلك جذورا، وال امتدادا منطقيا في ســــــيرورة 

األمر وتصاعده إلى درجة بلوغ ذروة االنهيار.

كرنفال اليأس

الفيلم يكرس نوعا من الحوار الذي 

يتحدث  حيث  األحــــداث،  ينمي  ال 

ـــيء إال عن  ــبــطــالن فـــي كـــل ش ال

أسباب االنهيار العظيم

 ◄

الــروســي  كتبها  الــتــي  المسرحية 

ــم غــــوركــــي تــحــكــي عــن  مــكــســي

الــمــهــمــشــيــن والــمــقــمــوعــيــن في 

لحظات ما قبل الثورة

 ◄



بينمـــا نؤمـــن بـــأن الطعام هو  } القاهــرة – 
املســـبب الرئيســـي لزيـــادة الـــوزن والتعرض 
ملرض الســـمنة املفرطـــة، تبني أن ثمة أشـــياء 
أخـــرى تؤدي إلـــى النتيجة ذاتهـــا، وذلك على 
الرغم من انعدام العالقـــة بينها وبني األطعمة 
ونســـبة الدهون املوجـــودة في اجلســـم، مثل 
مساحيق التجميل التي تقتنيها املرأة، وديكور 

البيت وبعض برامج التلفزيون.
تقول د. نوال عبدالرحيم، أســـتاذة التغذية 
باملعهـــد العالي للصحة العامة باإلســـكندرية، 
هناك أشياء يقوم بها اإلنسان تسهم في زيادة 
وزنـــه بصورة قـــد تفـــوق تأثير الطعـــام وفي 
مقدمتها اإلفراط في مشاهدة التلفزيون. وليس 
املقصود هنا مشاهدة األفالم واملسلسالت فقط، 
بل إن رؤية برامج الطبخ أيضا من األشياء التي 
جتذب املـــرأة وتلفت انتباههـــا. فمن املتعارف 
عليه أن اجللوس طويـــال أمام التلفزيون يعزز 
رغبة اإلنســـان في تنـــاول األطعمة واملأكوالت، 
وعليه تزداد نسبة الدهون في اجلسم تدريجيا 
إلـــى أن يصل الشـــخص إلى مرحلة الســـمنة 
املفرطة. ولكن تعد مشاهدة برامج الطبخ سببا 
خفيا يســـهم في زيادة نســـبة الدهون. وبينما 
ال تدرك املرأة حجم خطورة هذا الســـلوك، تزيد 
متابعتهـــا مع مـــرور الوقت لهـــذه النوعية من 
البرامـــج وغالبا ما يكون الدافـــع إلى ذلك هو 
االطالع علـــى كل ما هو جديد فـــي هذا املجال 
وتطبيقه بالصورة التي تصبغ حياتها بشـــيء 
مـــن االختالف، مـــا يســـهم فـــي خروجها عن 

الروتني.
وأضافـــت أســـتاذة التغذيـــة أنـــه إلثبـــات 
صحة وجود تأثير ملشـــاهدة برامج الطبخ على 

الوزن أجريت عدة دراســـات، وجميعها أثبتت 
أن مشـــاهدة برامـــج الطهـــي باســـتمرار تؤثر 
علـــى النمّو الطبيعي للـــوزن، حيث تقوم املرأة 
بتطبيق ما تشاهده في منزلها، ما يترتب عليه 

ارتفاع مستوى الشهية، ومن ثم زيادة الوزن.
كمـــا يضاعـــف حجـــم األوانـــي واألطباق 
املستخدمة لألكل من نســـبة الدهون املوجودة 
في اجلســـم، إذ يؤدي اســـتخدام أطباق كبيرة 
احلجم إلى زيادة نســـبة الطعـــام حتى وإن لم 
يعتد الشـــخص علـــى تناول هذا القـــدر. ولكن 
مبجـــرد اســـتخدامه ألوان ذات أحجـــام كبيرة 
تزداد هذه النسبة تلقائيا. وهنا يوصي خبراء 
التغذية بالتحكم فـــي كمية الطعام منذ البداية 
عبـــر اختيـــار أحجام متوســـطة إلـــى صغيرة 

واالبتعاد متاما عن األحجام الكبيرة.
ويبقى الشـــعور بالذنب أيضا من األسباب 
التي تؤدي إلـــى زيادة الوزن، وذلك لقرب مركز 
الشـــهية املوجـــود بالدماغ من مركز الشـــعور، 
لذلك تؤثر املشاعر الســـلبية التي تسيطر على 

مزاج اإلنسان في كمية الطعام التي يتناولها.
من ناحيته يشير د. عماد فهمي، استشاري 
عالج السمنة والنحافة، إلى أن هناك ما يسمى 
املطبـــخ املفتوح، الذي يعنـــي أن يكون الطعام 
متاحـــا طيلة الوقت أمام الفرد، ما يؤدي بدوره 
إلى زيادة الوزن. ففي هذه احلالة ُيكثر اإلنسان 
مـــن تناول األطعمة دون توقـــف. وفي حال كان 
لدينا مطبخ مفتوح مـــن األفضل وضع الطعام 
املتبقـــي في الثالجـــة أو طبخ كميـــة محدودة 
من األكل تكفـــي لوجبة واحدة أو وجبتني على 
أقصى تقدير، حتى تقل فرص اإلصابة بالسمنة 

نتيجة اإلفراط في تناول األطعمة.
يشـــار إلى أن أثـــاث املنزل يعـــد أيضا من 
مســـببات الســـمنة، فهو يحتوي علـــى العديد 
من املـــواد الكيميائية التي تؤثر في مســـتوى 
مقاومة األنسولني في اجلســـم، وبالتالي تزيد 
نسبة الســـكريات وتزيد نسبة الدهون وقصور 
عمل اخلاليا التي تساعد الكبد على امتصاص 

الزائد من مادة الغلوكوز.

ويوضح فهمي أنه بإجراء بعض الدراسات 
العلميـــة مـــن ِقبل عـــدد مـــن الباحثـــني حول 
األســـباب األخرى التي تؤدي إلى زيادة الوزن، 
تبني أن مـــن بينها فرط اســـتخدام املرأة ملواد 
التجميـــل، إذ أنها تســـتخدم يوميا أكثر من 20 

نوعا من املساحيق. 
وحتتوي هذه املســـاحيق على مواد ضارة 
ال تترك فقط آثارها على اجللد بل على اجلســـم 
بأكملـــه، ومنها ما يؤدي مـــع الوقت إلى زيادة 
نســـبة الدهون. كما أن بها مادة خطيرة ُيطلق 
عليها اسم ”تبهاب“ تؤثر بدورها على مستوى 
أداء الغدد الصماء املسؤولة عن تكوين وإفراز 
الهرمونات، حيث يـــؤدي اضطراب عملها إلى 
إصابة اإلنســـان ببعض األمراض مثل السمنة. 
توجد هذه املادة بنسبة أعلى في طالء األظافر، 

كما توجد في طالء الشـــفاه ولكن بنســـبة أقل، 
وهي من املواد التي يقوم اجلسم بامتصاصها 
ســـريعا، لذلك تؤثـــر تأثيرا شـــديدا على عمل 

الغدد.
وعن أكثر األســـباب إثارة للدهشة في زيادة 
الـــوزن جنـــد متابعة األخبـــار يومّيـــا، خاصة 
السياســـية منها، لكونها تعّكر احلالة النفسية 
لإلنسان، ما يدفعه إلى تناول كمية من األطعمة 
أكبـــر كثيرا مـــن تلك التي يتناولهـــا في حالته 

الطبيعية. 
كمـــا أن التعـــرض الدائـــم للضـــوء األزرق 
الصادر من األجهزة اإللكترونية يدفع اإلنســـان 
إلـــى املصير ذاتـــه، ألنه بعد مـــرور أقل من 20 
دقيقة يزيد من رغبة اإلنسان في تناول الطعام، 

ومبرور الوقت يزداد وزنه.

وبينـــت منظمة الصحة العامليـــة أن الوزن 
الزائـــد يرتبط باإلصابـــة بالكثير من األمراض 
املزمنة واخلطرة مثـــل أمراض القلب واألوعية 
الدموية (النوبات القلبية والســـكتات الدماغية 
فـــي املقـــام األول) التـــي كانـــت ســـبب الوفاة 
الرئيســـي فـــي عـــام 2012، ومـــرض الســـكري 
واالضطرابـــات العضلية الهيكلية (وخصوصًا 
الُفصال العظمي- وهو مرض تنكســـي يصيب 
املفاصل ويســـّبب العجز إلى حد بعيد) وبعض 
أنواع مرض السرطان (سرطان الغشاء املبطن 
للرحـــم، وســـرطان الثدي، وســـرطان املبيض، 
املـــرارة،  وســـرطان  البروســـتاتا،  وســـرطان 
وســـرطان الكلى، وســـرطان القولـــون). وتزيد 
مخاطر اإلصابة بهذه األمراض غير املعدية مع 

زيادة معدل كتلة اجلسم.

} واشــنطن – حـــّذرت دراســـة دوليـــة حديثة 
مـــن أن التدخني يقتل شـــخصا مـــن بني كل 10 
أشـــخاص في العالم، وأن حالة وفاة تقع كل 8 

ثوان بسببه.
وتوقعـــت الدراســـة التـــي قادهـــا باحثون 
مبعهد املقاييـــس والتقييم الصحي في جامعة 
واشـــنطن، زيـــادة في نســـبة الوفيـــات، بينما 
تســـتهدف شـــركات التبغ بقوة أسواقا جديدة، 
ال سيما في الدول النامية، ونشرت نتائجها في 

دورية ”النسيت“ الطبية.
واســـتندت الدراســـة التـــي ترصـــد العبء 
العاملـــي لألمراض، إلـــى عـــادات التدخني في 
195 دولـــة ومنطقـــة في الفترة مـــن 1990 حتى 
2015، وكشـــفت وقـــوع حالة وفـــاة كل 8 ثوان 
في العالم بســـبب التدخـــني، وهو عدد أكبر من 
عدد الوفيات التي تتســـبب بها أمراض اإليدز 
والسل واملالريا. وبّينت أن نحو مليار شخص 
قد دخنوا بشـــكل يومي في عـــام 2015، إذ دخن 
واحد من بني كل 4 رجال وســـيدة من بني كل 10 

سيدات في العالم.
وأوضحـــت الدراســـة أن واحـــدا من بني 4 
رجال وواحدة من بـــني 20 امرأة عرضة للموت 

املفاجئ بسبب التدخني، الفتة إلى أن 6.4 مليون 
حالة وفاة في العالم كان التدخني أحد أسبابها 
في عام 2015، وأن نصف عدد الوفيات تركز في 
4 دول هـــي الصني والهنـــد والواليات املتحدة 
وروســـيا. ومع ذلك أدت الزيادة السكانية إلى 
ارتفـــاع في عـــدد املدخنـــني اإلجمالـــي مقارنة 
بالنســـبة الســـابقة البالغة 870 مليون شخص 
عـــام 1990، حيث زادت حـــاالت الوفاة املرتبطة 
بالتبـــغ، إذ بلغـــت 6.4 مليون شـــخص في عام 

2015، بواقع 4.7 باملئة خالل الفترة نفسها.
انتهـــت الدراســـة إلـــى أن بعـــض البلدان 
جنحت في اجلهود الرامية إلى مساعدة الناس 
علـــى اإلقالع عن التدخني، مـــن خالل مجموعة 
متنوعـــة من الوســـائل، منها زيـــادة الضرائب 

والبرامج التعليمية والدعايات التحذيرية.
وعلى مدار 25 عاما مدة الدراســـة، شـــهدت 
البرازيـــل انخفاًضا في نســـبة املدخنني يومًيا 
مـــن 29 باملئـــة إلى 12 باملئة بـــني الرجال، ومن 
19 باملئة إلى 8 باملئة بني النســـاء. لكن الدراسة 
أشـــارت كذلـــك إلـــى أن كال مـــن بنغالديـــش 
وأندونيســـيا والفلبني لم تشهد أي تغيير منذ 

عام 1990 حتى 2015.

وحـــذر فريـــق الباحثني من أن روســـيا قد 
شـــهدت زيادة في أعـــداد املدخنني الســـيدات 
بواقـــع 4 باملئـــة خـــالل الفترة نفســـها، بينما 
ظهرت مؤشرات مشابهة في أجزاء من أفريقيا.
وقال إميانويـــال جاكيدو، كبيـــر الباحثني 
في الدراســـة، ”رغم مرور أكثـــر من نصف قرن 
على وجود أدلة جلية لآلثار الضارة للتبغ، بات 
هناك اليوم شـــخص يدخن يوميا من بني كل 4 

أشخاص في العالم“.
وأضـــاف أن ”التدخـــني يظل ثاني مســـبب 
للوفـــاة والعجز املبكرين فـــي العالم، ومن أجل 
زيـــادة احلد مـــن آثـــاره يتعني علينـــا تكثيف 
جهود مكافحة التبغ للحد من انتشـــار التدخني 

وأعبائه املرتبطة به“.
ووفقـــا للدراســـة، يعتبر التدخني املســـبب 
األكبـــر للعديد مـــن األمـــراض، إذ أن التبغ هو 
العامل الرئيســـي في اإلصابـــة بأمراض القلب 
والســـكتة الدماغيـــة وأمراض الكلـــى املزمنة، 
باإلضافـــة إلـــى تدهـــور العديد مـــن احلاالت، 

ووصولها إلى السرطان.
ورغـــم مـــا جاء في هـــذه الدراســـة، ظهرت 
دراســـة أخـــرى أشـــرف عليهـــا فريـــق متكون 

مـــن باحثني دوليـــني تؤكد أن نســـبة املدخنني 
تراجعت عامليا مقارنة بأعداد سكان العالم.

وقال الباحثون في دراســـتهم التي نشـــرت 
املتخصصة إن نسبة  في مجلة ”زي النســـيت“ 
املدخنني تراجعت بواقـــع 15.3 باملئة عامليا في 

الفترة بني عامي 1990 و2015.
وخلص الباحثون إلى نتائج هذه الدراســـة 
بعد حتليل العديد من قواعد البيانات العاملية. 
وبرر الباحثون هـــذا التراجع الواضح بإعالن 

العديد من بلدان العالم احلرب على التدخني.
وأشـــاروا إلى أن أغلبية مدخني العالم من 
الرجـــال، وقالوا إن واحدا مـــن كل أربعة رجال 
فـــي العالـــم (25 باملئـــة) يدخن بشـــكل منتظم 

مقارنة بـ5.4 باملئة من النساء.
وأكد فريـــق الباحثني أن نتائج دراســـتهم 
تبرهـــن على أن التدخني ال يـــزال أحد العوامل 
الرئيســـية للوفـــاة أو اإلصابة بإعاقـــة؛ إذ أن 
واحدة من بني كل عشـــر حاالت وفاة في العالم 
سببها التدخني. وشدد الباحثون على األهمية 
القصـــوى التي يكتســـيها دعـــم أي مدخن في 
اإلقالع عـــن التدخني والعمل على خفض أعداد 

األشخاص الذين يشرعون في التدخني.

عادات يومية تتفوق على تناول الطعام في زيادة الوزن
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ــــــاول الطعام على أوزاننا  يســــــتبعد الكثيرون أن يكــــــون لعاداتنا اليومية تأثير أكبر من تن
ويربطون ارتفاع نســــــبة الدهون في اجلســــــم بكمية الســــــعرات احلرارية التي يستهلكها. 
األمر ليس بتلك البساطة، فبعد أن ثبت سابقا أن كثرة اخلمول وقلة احلركة تسهمان في 
تخزين الغذاء دون حرقه وحتويله إلى طاقة، تبني أن بعض تفاصيل حياتنا اليومية ميكنها 

أن تشكل أرضية للسمنة دون أن ندري.

[ مشاهدة برامج الطبخ باستمرار ترفع نسبة الدهون  [ كثرة استخدام مساحيق التجميل تخل بإفراز الهرمونات

} بكــني - أفادت دراســـة صينيـــة حديثة، بأن 
مكمـــالت األحمـــاض الدهنية املعروفة باســـم 
”أوميغـــا 3“ قـــد تســـاعد فـــي وقايـــة وعـــالج 
األشـــخاص من أمراض املناعـــة الذاتية، وعلى 

رأسها مرض السكري من النوع األول.
بجامعـــة  باحثـــون  أجراهـــا  الدراســـة 
قوانغدونغ للتكنولوجيا في الصني، ونشـــروا 
”كلينيكـــول  دوريـــة  فـــي  دراســـتهم  نتائـــج 
فاعلية  والختبـــار  العلميـــة.  انفستيغايشـــن“ 
مكمـــالت أوميغـــا 3 فـــي الوقايـــة والعالج من 
الســـكري من النوع األول، أعطى فريق البحث 
مجموعـــة من الفئـــران تلك املكمـــالت وراقبوا 

مستويات السكر في الدم لديها.
وحتدث اإلصابة بالنوع األول من الســـكري 
عنـــد قيام النظـــام املناعي في اجلســـم بتدمير 
اخلاليا التي تتحكم في مســـتويات السكر في 
الدم، وتكون معظمها بني األطفال، وتختلف عن 
النوع الثانـــي، الذي يظهر أساســـًا جّراء فرط 

الوزن وقّلة النشاط البدني.
ووجـــد الباحثون أن إضافـــة أوميغا 3 إلى 
النظام الغذائي للفئران أحدثت حتســـًنا كبيًرا 
في عملية التمثيل الغذائي للغلوكوز وخفضت 

معدل اإلصابة بداء السكري من النوع األول.
وعبر فريـــق البحث عن اعتقـــاده بأن هذه 
األحمـــاض الدهنيـــة قد تكون قـــادرة على منع 
أو حتســـني النتائج الســـلبية ألمراض املناعة 

الذاتية وعلى رأسها السكري من النوع األول.
وتتوفر أحماض أوميغا 3 في زيت الســـمك 
واألســـماك الدهنيـــة مثـــل الســـاملون والتونة 
والســـردين، وميكن احلصـــول عليها من خالل 
تناول هذه األســـماك، باإلضافـــة إلى املكمالت 

الغذائية املتوافرة بكثرة في الصيدليات.
ورصدت دراســـات ســـابقة فوائـــد صحية 
ألحمـــاض أوميغـــا 3  على رأســـها تقليل خطر 
اإلصابة باالكتئاب وأمراض القلب والســـكري 
والكلى، وتقليل نســـبة الكولســـترول في الدم، 

باإلضافة إلى الوقاية من التهاب املفاصل.

} قال فريـــق من الباحثـــني باملراكز األميركية 
للســـيطرة على األمـــراض والوقايـــة منها، إن 
واحدة من بني كل عشـــر نساء حوامل مصابات 
بفيروس زيكا، مما يعرض جنينها أو مولودها 

لتشوهات.

} حـــّذرت دراســـة أجراها باحثـــون في وحدة 
القولون واملســـتقيم في مستشـــفى األمير ويلز 
بأستراليا األشخاص الذين يتناولون املضادات 
احليوية لفترة طويلـــة من منو غير طبيعي في 

أورام األمعاء واإلصابة بالسرطان.

} نبهت الرابطـــة األملانية ألطباء األعصاب 
إلى ضـــرورة الذهاب فورا إلى املستشـــفى 
عنـــد تدلي زاوية الفم فجـــأة أو عدم القدرة 
على غلق جفن العني متاما ألنهما قد ينبئان 

بالسكتة الدماغية.

} أفادت دراســــة حديثة قــــام بها باحثون في 
جامعــــة فرجينيا األميركية، بــــأن البنكرياس 
للجسم  االصطناعي، الذي يضخ ”األنسولني“ 
بشكل تلقائي، آمن وفعال بالنسبة إلى األطفال 

املصابني بالنوع األول من مرض السكري.

ينصح خبراء التغذية بترك الثوم لنحو 10 دقائق بعد تقطيعه أو فرمه قبل إضافته إلى الطعام ليكون هناك متسع من الوقت أمام 

مادة {أليسني} املكافحة للسرطان لتؤتي مفعولها.

التدخين يقتل شخصا كل 8 ثوان في العالم

المطابخ المفتوحة على غرفة المعيشة ترفع أكثر شهية األكل

مكمالت أوميغا 3 تقي 

من السكري وتقاومه

صورة وخبر

مشـــاهدة برامج الطهي باستمرار 

تؤثـــر على النمـــو الطبيعي للوزن، 

حيـــث تقـــوم املـــرأة بتطبيـــق ما 

تشاهده في بيتها

◄



الصحافيـــني  نقابـــة  رفضـــت   - تونــس   {
التونســـيني اســـتعمال وزارة الداخلية حلالة 
الطوارئ في قضايا اإلعالم على خلفية إيقاف 
صحيفـــة ”الثورة نيوز“ مبوجب هذا القانون، 
بعـــد ارتكابهـــا العديد من املخالفـــات املهنية 
التي تتعلـــق بتناول الشـــأن العـــام وانتهاك 

خصوصية األفراد.
وطالبت النقابة في بيان لها وزير الداخلية 
بإيقاف القرار التعسفي الذي أصدرته الوزارة 
بإيقـــاف صدور صحيفة الثـــورة نيوز، ودعت 
فـــي املقابل إلـــى متابعـــة اجلريـــدة املذكورة 
فـــي القضاء املدني وفي إطـــار محاكمة عادلة 

تستجيب للمعايير الدولية في هذا الصدد.
وأكد زيـــاد دبار، عضو املكتـــب التنفيذي 
فـــي نقابة الصحافيني، رفـــض النقابة لتدخل 

وزارة الداخليـــة في الشـــأن اإلعالمي وإقحام 
الصحافيني واإلعالم في قانون حالة الطوارئ، 
موضحا أن منـــع صدور صحيفة الثورة نيوز 
اســـتنادا إلى حالـــة الطوارئ، يعتبر ســـابقة 
خطيـــرة قد تفتـــح املجـــال لـــوزارة الداخلية 

لترهيب الصحافيني.
وقال دبار إنه بغّض النظر عن التجاوزات 
األخالقيـــة واملهنية التي قامت بها الصحيفة، 
فإنـــه مـــن غيـــر املعقـــول أن تتجـــاوز وزارة 
الداخلية الســـلطة القضائيـــة والهيئة العليا 
املســـتقلة لالتصال السمعي البصري اجلهات 

املعنية األولى بإصدار مثل هذه القرارات.
وطالبـــت النقابـــة جميع وســـائل اإلعالم 
بـ“التقيـــد الصـــارم بأخالقيـــات املهنة حتى 
ال توّفر احلجـــج واملبررات التخـــاذ إجراءات 

تعســـفية فـــي حّق حريـــة الصحافة ســـتكون 
لها تبعـــات خطيرة على املهنة وعلى املســـار 

االنتقالي“.
وذّكرت النقابة في بيانها بأنه سبق لها أن 
أدانت تناول صحيفة الثورة نيوز للشأن العام 
والتجاوزات املهنية واألخالقية التي ارتكبتها 
من إســـاءة وشـــتم وابتزاز وهتكك لألعراض 
بغرض  وتوظيفهـــا  الشـــخصّية  واملعطيـــات 
تشـــكيل مجموعات ضغط وابتزاز لألشخاص 

واملؤسسات.
وفي تعقيبهـــا على قـــرار وزارة الداخلية 
إيقاف صدور الصحيفـــة، قالت احملامية ليلى 
حداد إن هذا القـــرار ُيعتبر ضربا من ضروب 
التضييق على حرية الصحافة ومنحى خطيرا 

جتاه تكميم األفواه.

ودعـــت حّداد وزير الداخليـــة إلى رفع يدِه 
على حرية اإلعالم والصحافة.

يشـــار إلـــى أن وزيـــر الداخليـــة الهـــادي 
املجـــدوب اتخذ اخلميس قرارا يقضي بإيقاف 
صـــدور صحيفة الثـــورة نيوز، مســـتندا إلى 
قانون الطـــوارئ لعام 1969. كما حكم ســـابقا 
على مدير الصحيفـــة ومالكها محمد ناعم بن 

منصور بالسجن ملدة سنة.

أمحد مجال

} القاهرة - دفع اإلقبال املتزايد على احملطات 
اإلذاعية في بعض الـــدول العربية إلى إطالق 
نســـخة عربيـــة من إذاعـــة ”إنرجـــي“ الدولية 
بالقاهـــرة قبل أيـــام. وســـيتزامن هذا احلدث 
أيضا مع إطالق نسخة أخرى باللغة الفرنسة 
في املغرب وأخرى في لبنان باللغة اإلنكليزية 
قريبا، ما يفتح مجاال لتوسع انتشار اإلذاعات 
األوروبيـــة في أكثر من 20 دولة على مســـتوى 

العالم.
وتركـــز اإلذاعـــة اجلديـــدة في رســـالتها 
اإلعالميـــة على مخاطبـــة الشـــباب مبختلف 
مستوياتهم االجتماعية من خالل فريق شاب، 
األمر الذي ينعكس على نوعية البرامج املقدمة 
وتركيزهـــا على املوســـيقى باعتبارها من أهم 

عوامل جذب الشباب إليها.
وقالت عايدة سعودي، مديرة إذاعة إنرجي 
بالقاهـــرة لـ“العرب“، إن احملطة ليســـت إذاعة 
مترجمـــة إلحـــدى احملطات األوروبيـــة، لكنها 
تقدم محتوى عربيا خاصا بها، مع االستعانة 
مبواد إذاعية خام تقدمها اإلذاعة الفرنســـية، 
وهـــو ما نراهـــن علـــى جناحه خـــالل الفترة 

املقبلة.
وأضافت أن املوسيقى تطغى على التوجه 
العام لكن ذلك ســـيكون عبر وسائل جذب غير 
تقليديـــة، فاإلذاعـــة اجلديدة متتلك مســـرحا 
لتقـــدمي حفـــالت مباشـــرة للجمهـــور وحتمل 
الطابع الشـــبابي الذي يتماشـــى مع التوجه 
العام، لذلك مت التعاقد مع فرق ”األندر غراوند“ 
لتقدميهـــا إلـــى جانب برامـــج ترفيهية أخرى 

يصل عددها إلى 22 برنامجا.
وتقـــدم اإلذاعـــة محتوى إعالميـــا مختلفا 
عـــن نظيره في إذاعات أخرى إال أنه ســـيكون 
مطابقا لها في التوجه العام نحو الشباب، ما 

يتضح من خالل الهدف الرئيســـي لها والذي 
أعلـــن عنه رجل األعمال وليـــد مصطفى، وهو 
أن احملطة ال تســـتهدف املنافســـة في السوق 
اإلعالمية املصرية وتقـــوم على تقدمي الترفيه 

واملتعة للشباب بطريقة الئقة.
وكانت االنطالقة األولى لإلذاعة األوروبية 
من فرنســـا في عام 1981، وحتولت إلى احملطة 
اإلذاعيـــة األولى بفضل ما حققته من جناحات 
كبيرة، وهو ما دفع مالك اإلذاعة ليطلقوا عدة 
نســـخ إذاعية منها حول العالم شملت أملانيا، 
بلجيـــكا، كنـــدا، النمســـا، بلغاريا، روســـيا، 
والدمنـــارك، باإلضافة إلى عدد من دول أميركا 
اجلنوبية وآســـيا ومؤخرا طرقت باب املنطقة 

العربية.
وحتاول اإلذاعة اجلديدة السير بالتوازي 
مع أنشـــطة اإلذاعة األم في فرنســـا التي تقدم 
عددا من األنشـــطة الفنية منها تقدمي خدمات 
وتنظيـــم  ومطربيهـــا،  لضيوفهـــا  ترفيهيـــة 
فعاليات غنائية وترفيهية، وإقامة حفل سنوي 
مبدينة كان الفرنســـية لتوزيـــع جوائز العام 

على أصحاب النجاحات الغنائية املختلفة.
وال يحمل تعاطي اإلذاعة مع فئة الشـــباب 
واالهتمـــام بها عـــن طريق املوســـيقى جديدا 
بالنســـبة إلى غيرهـــا من اإلذاعـــات املصرية 
والعربيـــة التـــي تضاعفت بشـــكل كبير خالل 
األعـــوام املاضيـــة، لكن دخول احتـــاد اإلذاعة 
على اخلط  والتليفزيون املصري ”ماســـبيرو“ 
كشـــريك في إذاعة خاصة أوروبية بدا جديدا 
ومثار جـــدل لدى العديد من خبراء اإلعالم في 

مصر.
وأرجع البعض من خبراء اإلعالم اخلطوة 
إلى عـــدم تعـــارض احملتـــوى مع السياســـة 
التحريريـــة للتوجهـــات املصريـــة، وال توجد 
برامج نوعية مترجمة ملخاطبة عقول الشعوب 

العربية كغيرها من اإلذاعات الغربية.
وقال ياســـر عبدالعزيـــز اخلبير اإلعالمي 
لـ“العـــرب“، إن انتشـــار إذاعـــة غربية بعينها 
باللغة العربية يعكس األهمية االســـتراتيجية 
للـــدول العربيـــة، الفتـــا إلى أن بعـــض الدول 
الغربية تعتمد خطة اتصالية ثابتة حيال دول 

العالم الثالث عموما.

وأوضـــح أن هـــذه النوعية من األنشـــطة 
تســـتهدف التأثير في صياغـــة املنطقة، وكان 
املاضي شاهدا على تزايد االهتمام باإلذاعات 
الغربية املترجمة إلى العربية ما بني احلربني 
األولـــى والثانيـــة وعقـــب اســـتقالل البلدان 
العربية، وشـــهدنا اهتماما متزايدا بالقنوات 
التلفزيونيـــة الغربيـــة املعّربة منـــذ منتصف 
التســـعينات من القـــرن املاضي ثـــم باملواقع 

اإللكترونية مع بداية األلفية اجلديدة.
وقّلـــل عبدالعزيز من إمكانية تأثير اإلذاعة 
اجلديـــدة فـــي الـــرأي العـــام املصـــري بقوة، 
مشـــددا علـــى أن العـــودة إلى االســـتثمار في 
املجـــال اإلذاعـــي ال يقابلها طلـــب حقيقي من 
قبل اجلمهور رغم زيادة اإلقبال، حيث حتاول 
التجربة الوليدة االستثمار في فرص محدودة 
ال تقارن باالســـتثمار في املنصات اإللكترونية 

التي تصل إلى عدد كبير من اجلمهور.
وتســـعى احملطة اجلديدة إلى إعادة تكرار 
جناحـــات حققتها إذاعات غربية في نســـخها 
و“مونت كارلو“  العربيـــة مثل ”بي بي ســـي“ 
و“راديو  و“صـــوت أميـــركا“  و“إذاعـــة لندن“ 
الذي حقـــق نســـبة مشـــاهدة مرتفعة  ســـوا“ 
فـــي العالـــم العربي مؤخرا، بعد أن اســـتطاع 
الوصـــول بخدمتـــه إلـــى أكثر مـــن 12 مليون 
مســـتمع عربي ويحاول لعب دور في حتسني 
صورة الواليات املتحـــدة منذ الغزو األميركي 

للعراق عام 2003.
وبحســـب مؤرخني، فـــإن تصاعد االهتمام 
العربـــي باإلذاعـــات الغربيـــة كان حاضرا في 
عصر ما بعد االســـتعمار الغربي في ستينات 
القرن املاضي، وكانت الســـمة الرئيســـية في 
تلك الفترة عدم االســـتقرار السياســـي لينتقل 
الصـــراع بـــني القـــوى املتناحرة آنـــذاك إلى 
اإلذاعات احمللية كبرهـــان على فرض الهيمنة 

السياسية في البالد.
وأخـــذت الشـــعوب العربيـــة تلتفـــت إلى 
اإلذاعات األجنبية الناطقـــة بالعربية للتعرف 
على وجهـــات نظـــر مختلفة بشـــأن األحداث 
اجلارية، كمـــا أن احلروب التي خاضتها دول 
في املنطقـــة وتزايد االهتمام السياســـي لدى 
املواطنني كانـــا دافعني أكبر نحو تصاعد دور 
اإلذاعـــات الغربية التي تتمتع مبصداقية لدى 

قطاعات واسعة من املستمعني العرب.
وأكد شريف اللبان، أستاذ اإلعالم بجامعة 
القاهرة، أن جناح التجارب الغربية في إيصال 
رســـائلها اإلعالمية إلى العالـــم العربي يرجع 

إلى أسباب تعليمية وثقافية وسياسية قدمية، 
فتنوع نظم التعليم وارتباطه بالغرب يخلقان 
أجياال مرتبطة بشـــكل أكبر بـــكل ما يأتي من 
هناك، باإلضافة إلى اتســـاع نطـــاق الترويج 
الثقافي الذي متارســـه دول عدة حتت مسّمى 

العوملة.

أن  تصريحـــات لـ“العـــرب“  فـــي  وأضاف 
العديـــد مـــن مواطنـــي دول شـــمال أفريقيـــا 
ينجذبون نحو الثقافة الغربية، وال تزال هناك 
روابط بني األجيال الصاعدة واإلعالم الغربي 
تتغذى غالبا مـــن تنامي الشـــعور باالغتراب 

الوطني لدى القطاعات الشبابية.
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اهتمام اإلذاعات الغربية باالنتشار عربيا ال يخلو من أغراض سياسية

ــــــار انطالق النســــــخة العربية من إذاعة ”إنرجي“ الفرنســــــية جدال حــــــول أهمية تعريب  أث
اإلذاعــــــات الغربية واجلدوى السياســــــية والثقافية منها، ومدى جناح تلك الوســــــائل في 
التأثير على الرأي العام العربي من عدمه وقياس ثقة اجلمهور العربي في تلك اإلذاعات.

«العالـــم يتغير بســـرعة كبيرة في كل املجاالت ويجب على املؤسســـات اإلعالميـــة في الجزائر ميديا

التكيف مع حركية العالم والتسابق لضمان استمراريتها}.

محمد الهوازي
إعالمي جزائري

«التحديـــات التي تواجه اإلعالم العربي في الوقت الراهن صعبـــة وتفرض على الدول العربية أن 

تعيد النظر في الكثير من قواعد املهنة ومنطلقات سياساتها}.

نسيمة شريط
مدير إدارة اإلعالم باجلامعة العربية

عايدة سعودي: 

إنرجي ليست إذاعة 

مترجمة بل تقدم محتوى 

عربيا خاصا بها

زياد دبار: 

إيقاف صحيفة الثورة نيوز 

استنادا إلى حالة الطوارئ 

يعتبر سابقة خطيرة

الدخول إلى المنطقة العربية من بوابة الشباب

الصحافيون التونسيون يرفضون معاقبة اإلعالم بموجب حالة الطوارئ

} القاهرة/ســان فرانسيسكو - طورت شركة 
غوغـــل أدواتهـــا في إطـــار جهودهـــا ملكافحة 
األخبار الكاذبة التي شغلت احلكومات والدول 
منذ العام املاضي وتعرضت بســـببها شركات 
اإلنترنـــت إلى انتقـــادات واســـعة واتهامات 

بالتقصير للحد منها.
وعززت الشركة األميركية، التي تدير أشهر 
محرك بحث على اإلنترنت في العالم، خاصية 
مكافحة األخبـــار املزّيفة التـــي أطلقتها العام 
املاضي لتحســـني خدمات ”أخبـــار غوغل“ أو 

”غوغل نيوز“.
وذكـــرت أنهـــا أضافـــت عالمـــة ”فحـــص 
لتظهـــر على بعض  احلقائق“ ”فاكت تشـــيك“ 
نتائج البحث. فإذا كان املســـتخدم يبحث عن 
قصة إخبارية أو خبر وظهرت قصة من مصدر 
يعتمد عليه في فحص األخبار الصحيحة مثل 
”بوليتـــي فاكت“ أو ”ســـنوبس“، فـــإن عالمة 

”فاكت تشيك“ تظهر على عنوان القصة.
وستعرض صفحة نتيجة البحث تعريفات 
موجزة لكل قصة إخبارية تشـــمل موضوعها 
وكاتبهـــا ومتّكـــن مـــن التأكد منهـــا في نفس 
الوقت. فعلى ســـبيل املثال إذا قام املســـتخدم 
بالبحث عن عبارة ”27 مليون شخص في حالة 
عبودية“، فإن غوغل ستعرض تقريرا مصدره 

”بوليتي فاكت“ وعليه عالمة ”حقيقي غالبا“.
وكانت شـــركة غوغل قد طرحت في أكتوبر 

املاضـــي خاصية تقييـــم حقيقية لألخبار على 
خدمة أخبار غوغل في عدد محدود من الدول. 
ولكن الشـــركة وّســـعت نطاق هـــذه اخلاصية 
ليشـــمل محرك البحث إلى جانب أخبار غوغل 

في كل الدول األخرى املتاحة فيها.

وكان انتشـــار األخبار املزّيفة واملعلومات 
املضللة قد أصبح مشـــكلة كبيرة ألكبر شركات 
التكنولوجيـــا في العالم وبشـــكل خاص بعد 
انتخاب الرئيس األميركـــي دونالد ترامب في 
االنتخابـــات الرئاســـية في نوفمبـــر املاضي، 

وقبلهـــا اســـتفتاء بريكســـت فـــي بريطانيا.
وقـــال بعض املنتقديـــن إن املعلومات املضللة 
التـــي نشـــرها موقع فيســـبوك ســـاعدت في 
فـــوز ترامـــب. ومنذ ذلك الوقـــت يحاول موقع 
فيســـبوك مكافحـــة األخبار املزيفـــة من خالل 
إضافة خاصية فحـــص احلقائق في األخبار. 
كما عدلت شركتا فيسبوك وغوغل سياساتهما 
اإلعالنية حملاولة التأكد من أن األخبار املزيفة 

لن حتقق عائدات مالية لناشريهما.
كـــوم“  دوت  نـــت  ”ســـي  موقـــع  وأشـــار 
املتخصص في موضوعـــات التكنولوجيا إلى 
أن شركات التكنولوجيا تتعرض لضغوط غير 
مسبوقة من أجل ضبط احملتوى املنشور على 

مواقعها.
وأقـــرت احلكومـــة األملانية مؤخـــرا خطة 
ملعاقبـــة مواقع مثل فيســـبوك وتويتر بغرامة 
تصل إلى 50 مليون يورو (53 مليون دوالر) إذا 
فشلتا في حذف مشـــاركات املستخدمني التي 

حتض على الكراهية بالسرعة الواجبة.
وقال جاســـنت كوســـلني، مدير اإلنتاج في 
التابعة ملجموعة ”غوغل“  شركة ”جيجســـاو“ 
و“كونـــغ يو“، إنه ”رغم احتمـــال ظهور نتائج 
مختلفـــة، فإننـــا نعتقـــد أنه مازال مـــن املفيد 
للنـــاس فهـــم درجـــة التوافق علـــى موضوع 
معني وأن تكـــون لديهم معلومات واضحة عن 

املصادر املتوافقة على اخلبر أو املوضوع“.

فحص الحقائق أصبح متاحا للمستخدمين على غوغل

غوغل تحاصر األخبار الكاذبة

[ «إنرجي» الفرنسية تستفيد من انجذاب الشباب للنمط الغربي  [ العودة إلى االستثمار اإلذاعي ال يقابلها طلب حقيقي من قبل الجمهور

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أثار نشر صحيفة نمساوية 
مهتمة باألطفال مقاال ناقدا للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان غضب 

أنقرة، وذكرت الصحيفة ”فورالبرجر 
ناخريشتن“ أن القنصلية التركية العامة 

شكت من المقال للهيئة النمساوية 
المختصة في شؤون المدارس.

◄ طالب المركز الصحافي للمراسلين 

األجانب في القاهرة والتابع للهيئة 
العامة لالستعالمات جميع ممثلي 

وسائل اإلعالم األجنبية المقيمة 
في مصر، بااللتزام بمراعاة الدقة 

والمصداقية في التغطية اإلعالمية 
للتفجيرين اإلرهابيين اللذين وقعا 

األحد.

◄ عقدت السبت بمقر األمانة العامة 

للجامعة العربية أعمال الدورة 
السادسة للملتقى اإلعالمي العربي 
للشباب، بحضور نخبة من خبراء 

اإلعالم والشباب اإلعالميين في الدول 
العربية. ويهدف الملتقى إلى بناء 

جسور التواصل والحوار والتعاون 
بين األجيال المتعاقبة من اإلعالميين 

العرب.

◄ صادرت جماعة الحوثي معدات 

مكتب للبث الفضائي في صنعاء يمتلكه 
الصحافي اليمني محمد الخامري ظهر 

السبت، وقال الخامري على صفحته في 
فيسبوك ”إن الحوثيين أرسلوا ثالثة 

أطقم وأكثر من عشرين مسلحا القتحام 
المكتب ومصادرة معداته بتوجيهات 

من األمن القومي“.

◄ أطلقت السلطات األلمانية تحقيقا 
بحق صحيفة ”صباح“ التركية الصادرة 

باللغة اإلنكليزية بعد إصرارها على 
وصف ألمانيا بالفاشية والنازية 

وغيرهما من العبارات، وسبق ذلك وقف 
توزيعها في البرلمان األوروبي، وفق ما 

ذكرت صحيفة زمان التركية.

باختصار



} ســان فرانسيســكو- تواجه شـــركة غوغل 
اآلالف مـــن الشـــركات املزيفـــة التي تســـجل 
نفســـها على تطبيـــق غوغل مابـــس للخرائط 
دون أن تكون موجـــودة فعال، ما يتعّني عليها 
مواجهتهـــا ووضع حّد للمشـــكلة بعـــد كثرة 

شكاوى املستخدمني منها.
وتوّصل فريق من الباحثني بشـــركة غوغل 
األميركيـــة خلدمـــات اإلنترنت وجامعة ســـان 
دييغـــو بواليـــة كاليفورنيـــا األميركية إلى أن 
عشـــرات اآلالف مـــن هذه الشـــركات تســـجل 

نفسها كل شهر.
وأوضح فريق البحث أن الشـــركات املزيفة 
تقوم بتسجيل نفسها في مكان ما على تطبيق 
خرائـــط غوغل دون أن يكون لها مقّر فعلي في 
هـــذا املـــكان، وعندما يقوم مســـتخدم اخلدمة 
باالتصـــال على الرقم املســـجل علـــى تطبيق 
غوغل مابس، تقوم الشـــركة املزيفة باستقبال 
املكاملة وحتويل املتصل إلـــى مقاولني آخرين 
غيـــر موثوق فيهـــم، وفي الكثير مـــن األحيان 
يضطـــر الضحية لدفع مبالغ أكثـــر من القيمة 
األصلية املســـجلة على املوقـــع نظير اخلدمة 

التي حصل عليها.
ومن أجل اكتشـــاف حجم املشـــكلة، عكف 
فريـــق البحـــث على فحص أكثر مـــن 100 ألف 
شـــركة بعد أن صّنفها فريق غوغل باعتبارها 
شركات مزيفة خالل الفترة ما بني يونيو 2014 
وســـبتمبر 2015. وعـــادة ما تكون الشـــركات 
املزيفـــة مســـجلة فـــي قطاعات مثـــل خدمات 

السباكة والكهرباء املنزلية وغيرهما.
وأفاد املوقع اإللكتروني ”نيو ساينتست“ 
املتخصص في األبحاث العلمية والتكنولوجيا 
بأن نسبة الشـــركات املزيفة على موقع غوغل 
مابـــس ال تتجـــاوز واحدا باملئـــة. في حني أن 
أكثر من نصف هذه الشـــركات املزيفة تقع في 

الواليات املتحدة.
 وحتتـــل الهنـــد املركـــز الثاني فـــي عدد 
الشركات املزيفة املســـجلة على تطبيق غوغل 

مابس بنسبة 17.5 باملئة.
ومن أجل التغّلب على هذه املشـــكلة، تقوم 
شركة غوغل بإرسال بطاقات حتقق من الهوية 
إلـــى مواقع الشـــركات التي يزعـــم أصحابها 

وجودها على خرائط غوغل مابس. 
ويتعّني على كل شـــركة إدخـــال كود محّدد 
خاص بها حتى يتاح لها التحكم في التسجيل 

اخلاص بها على التطبيق.
كمـــا تعمل شـــركة غوغل باســـتمرار على 
تطويـــر خدمـــة اخلرائـــط، حيث طـــّورت قبل 
حوالي أســـبوعني خاصية تذّكـــر مكان موقف 
السيارة ملســـاعدة الســـائقني على تذّكر مكان 
ركن ســـياراتهم، وهـــي اخلاصيـــة التي طال 
انتظارهـــا كثيرا، إضافة إلـــى خاصّية أخرى 
تتيح للمستخدم حتديد مجموعة من األصدقاء 
ليقـــوم بتعريفهم مبكان وجوده أو حتى أثناء 
تنقله، بشـــكل دائم أو لفترة زمنية محددة، أو 
حتى إمكانية إرســـال موقعه في صورة رابط 

عبر برامج التواصل.

} نيويورك/واشنطن –  حتولت قضية الناشط 
املجهول الذي انتقـــد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب على تويتر، إلى مســـألة تهدد احلريات 
في الواليات املتحدة، وتشـــكل قلقا للمشـــرعني 
احلريات  واجلمهوريني وأنصار  الدميقراطيني 
املدنيـــة خشـــية اســـتهداف املعارضـــني، بعد 

محاولة السلطات األميركية حتديد هويته.
ورفضت شركة تويتر اجلمعة طلبا بتسليم 
سجالت تتعلق بحساب ”ALT_USCIS@“ على 
تويتر الـــذي ينتقد سياســـات ترامب اخلاصة 
بالهجرة، ويبـــدو أنه يديره موظف أو أكثر من 

موظفي احلكومة.
اســـتدعاء  األميركية  احلكومـــة  وســـحبت 
إداريا أرســـله ضباط اجلمارك إلى الشركة في 
مارس يطالب باحلصول على الســـجالت. لكن 
احلكومة لم تتراجع عن الطلب إال بعد أن أقامت 
تويتر دعـــوى احتادية تتهمها فيهـــا بانتهاك 
حماية حرية التعبير الواردة في التعديل األول 

لدستور الواليات املتحدة.
وقالت الشـــركة ”إنه يتعـــني على احلكومة 
أال جتبـــر تويتر على الكشـــف عـــن املعلومات 
اخلاصة بالهوية احلقيقية لهؤالء املستخدمني 
قبـــل إثبات أن هناك مخالفـــة جنائية أو مدنية 

قد ارتكبت“.
ورغـــم تراجـــع الســـلطات األميركيـــة عن 
املطالبة بســـجالت املســـتخدم املجهـــول، فقد 
كشـــفت القضية عن ســـلطة واســـعة للحكومة 
األميركيـــة في املطالبة مبعلومات من شـــركات 

التكنولوجيا دون إشراف من احملاكم في بعض 
األحيان.

وقـــال محامون في مجـــال احلريات املدنية 
إن بإمكان ضباط اجلمـــارك مواصلة التحقيق 

باستخدام بعض الوسائل األخرى.
وجـــاءت طلبات االســـتدعاء التـــي تلقتها 
تويتـــر من ضبـــاط يحققون في قضايا فســـاد 
وســـوء ســـلوك داخل وكالة اجلمـــارك وحماية 
احلدود األميركية. وحتى بعد ســـحب الطلبات 

فقد شكك بعض املشرعني في نوايا الوكالة.
وكتب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ من 
اجلمهوريـــني وهما كوري غاردنـــر ومايك لي، 
رسالة لوزير األمن الداخلي جون كيلي اجلمعة 
جاء فيهـــا ”يتعني على وكالة اجلمارك وحماية 
احلـــدود األميركية التأكد من عـــدم جتاهل أي 
حتقيق مصرح به على نحو الئق حلقوق حرية 
التعبيـــر الواردة في التعديل األول بالدســـتور 

األميركي“.
وســـأل عضوا مجلس الشيوخ ما إذا كانت 
الوكالة ســـتطلب في أي وقت من شركة خاصة 
الكشـــف عن ســـجالت خاصة عن أحد زبائنها 

استنادا إلى ”خطاب غير جنائي“ فحسب.
ودعا الدميقراطي رون ويدن عضو مجلس 
الشـــيوخ إلى إجراء حتقيق عما إذا كان ضباط 
اجلمارك انتهكوا القانون من خالل االنتقام من 
منتقد داخلـــي. وقال مســـؤول إن وزارة األمن 
الداخلـــي تنـــوي الرد مباشـــرة علـــى عضوي 

مجلس الشيوخ.

ويقـــول خبراء في قانـــون اخلصوصية إن 
هناك وســـيلتني رئيستني تســـتطيع احلكومة 
األميركية من خاللهما احلصول على معلومات 
من شـــركات اإلنترنت من دون موافقة القضاء 
وذلـــك باســـتخدام قانون يعرف باســـم قانون 

خصوصية االتصاالت اإللكترونية.
وتســـتطيع وكاالت لديهـــا ســـلطة إنفـــاذ 
القانـــون مثـــل دائـــرة اإليـــرادات الداخلية أن 
تصـــدر اســـتدعاءات إدارية تطالب بســـجالت 
املســـتخدمني. وميكـــن ملمثلـــي االدعـــاء أيضا 
أن يطلبـــوا من هيئة محلفـــني كبرى حتقق في 

جرمية ما أن تصدر استدعاء.
وقال بول أوم أستاذ القانون 

إن  تـــاون  جـــورج  بجامعـــة 
الوكالة على ســـبيل املثال قد 
تطلب معلومات عن حساب 
يســـتخدم  تويتـــر  علـــى 
شـــعارها على أســـاس أن 

ذلك من سبيل اخلداع.
وباملثل يســـتطيع ممثل 

ادعـــاء أن يطلـــب مـــن هيئة 
محلفني كبرى إصدار استدعاء 

املوظـــف  أن  فكـــرة  علـــى  بنـــاء 
احلكومي الذي يشـــتبه فـــي انتقاده 

لإلدارة بطريقة ال يكشـــف بهـــا عن هويته 
يسيء استخدام املوارد احلكومية.

وقـــال أوم ”ال يحتاج األمر إلى عقل قانوني 
بارع للتفكير بشـــأن افتراضيـــات“. واألكثر أن 
مثل هذه االســـتدعاءات تكون سرية في املعتاد 

مما يجعل من الصعب الطعن عليها.
وبعـــض األدوات احلكوميـــة األخرى مثل 
رســـالة األمن القومي فإنها تستخدم ألغراض 
ضيقـــة تتعلق بتحقيقـــات مكافحـــة اإلرهاب. 

لكنها ال تتطلب موافقة قضائية أيضا بل تعتمد 
على ضمانـــات داخلية. ويقـــول محامون على 
درايـــة مبثل هذه األوامـــر إن مثل هذه املطالب 

صعبة وغالبا ما تتطلب موارد مالية كبيرة.
وقـــال أنـــدرو كروكـــر احملامي مبؤسســـة 
إلكترونيـــة تدعم احلقوق الرقمية ”من املهم أن 
نضع في اعتبارنا مدى نطاق ســـلطة التحقيق 

الهائلة للحكومة“.
وفي ما يتعلق باحلســـاب الذي يسخر من 
سياســـات ترامب بشـــأن الهجرة قالت شـــركة 
تويتر إنها ليســـت ملزمة بســـرية االســـتدعاء 
وأبلغت الشركة صاحب احلساب بالطلب 
احلكومي. وقد وجد ذلك الشـــخص 
االحتـــاد  مـــن  قانونيـــا  متثيـــال 

األميركي للحريات املدنية.
بهانداري  عيشـــة  وقالـــت 
احملاميـــة باالحتـــاد األميركي 
ميثل  الذي  املدنيـــة  للحريات 
أن  تعتقـــد  إنهـــا  املعـــارض 
الســـرعة التـــي ســـحبت بهـــا 
احلكومة االستدعاء، أقل من يوم 
بعد دعوى تويتر، تعني أن ضباط 
اجلمارك ســـيوقفون التحقيق لكنها ال 

تستطيع أن جتزم بذلك.
وأضافت ”من املســـتحيل التكهـــن بالطبع 
لكنني متفائلـــة بأن يكون هذا حقا اعترافا بأن 
األشـــخاص ميلكون القدرة علـــى التحدث على 

اإلنترنت بوسائل تشمل انتقاد احلكومة“.
وبعد تنصيب ترامب في يناير ظهرت على 
تويتر حسابات تستعير أسماء وشعارات أكثر 
من عشر وكاالت تابعة للحكومة األميركية وذلك 
لالعتراض علـــى وجهات نظر الرئيس بشـــأن 

التغير املناخي وقضايا أخرى.
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@alarabonline

ســــــحبت احلكومة األميركية طلبها بتسليم سجالت الناشــــــط على تويتر املنتقد للرئيس 
ــــــك ال يعني أنه أصبح مبأمن عن مالحقة الســــــلطات التي متتلك  ــــــد ترامب، لكن ذل دونال
وسائل أخرى ملتابعة املستخدمني املزعجني والبحث عنهم، وهو ما يقلق أنصار احلريات 

املدنية.

} القاهــرة – عّبـــر الناشـــطون املصريـــون، 
مســـلمون ومســـيحيون عن حزنهم وغضبهم 
مـــن التفجيـــرات اإلرهابيـــة الداميـــة التـــي 
ضربت كنيســـة مارجرجس في طنطا، ومحيط 
باملنشية-اإلســـكندرية،  املرقســـية  الكنيســـة 
األحد، وأكدوا تضامنهم معا في وجه اإلرهاب 
الـــذي يســـتهدف وحدتهـــم وأمنهـــم جميعا، 
وقالوا إنهم لن يســـمحوا لإلرهابيني بإحداث 
الفتنة بني أطياف الشـــعب املصري، ودشـــنوا 
عدة هاشـــتاغات تنـــدد باحلـــوادث اإلرهابية 
منهـــا: #مار_جرجـــس #طنطـــا، #إرهابكم_

بيجمعنا #،  #احنا_أقوى_من_تفجيراتكم، 
#اإلخوان_بيفجرونا_في_أعيادنا.

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وتضامن العديد من الناشطني العرب على 
مواقع التواصل االجتماعي مع املصريني وقال 

اإلعالمي محمد أبوعبيد:

وعّلق ناشط:

وأّكدت مغردة:

وقالت مغردة:

وعّبرت ناشطة عن غضبها قائلة:

وقالت ناشطة:

بـــني  التضامـــن  علـــى  مغـــردة  وأكـــدت 
املسيحيني واملسلمني:

تحايل الحكومة األميركية يهدد منتقدي ترامب على تويتر
غوغل تتصدى للشركات 

المزيفة على خرائطها

السعي حثيث وراء المنتقد المجهول

ابتكرت شركة كاسبرسكي الب حال جديدا لحماية األطفال من التهديدات الرقمية، وقالت الشركة الروسية المتخصصة في أمن المعلومات 

في بيان: {اآلن، يمكن لألطفال أن يطلبوا من ذويهم عن بعد أن يســـمحوا لهم بالدخول إلى موقع أو تطبيق معين مقيد االســـتخدام بلمســـة 

زر واحدة، كما سيتلقى الوالدان رسائل تنبيه فورية عندما يسجل حل Kaspersky Safe Kids أي محاوالت لدخول مواقع محظورة}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مسلمون ومسيحيون ضد اإلرهاب في مصر

وكاالت أميركية 

لديها سلطة إنفاذ 

القانون تستطيع 

أن تطالب بسجالت 

المستخدمين

[ بإمكان ضباط الجمارك الوصول إلى الناشطين دون االستعانة بشركة تويتر
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أسرع وأعنف طريقة لتدمير وطن، 
ليست باستعمال الصواريخ 

واملفخخات واألحزمة الناسفة، بل 
برجل دين متطرف يدّمرها من الداخل!

دع لآلخرين مهمة البحث عن الكمال 
واملثالية واهتم أنت بنفسك وكن 

راضيا مبا أنت عليه.

متى تنتهي هذه الزوبعة اإلعالمية 
والبروباغندا املوجهة لتلميع صورة 

ترامب وأميركا وعودتها إلى الواجهة 
كقائدة للعالم ورائدة للدميقراطية 

واحلرص على السالم.

أحيانا البعض من الصدف جتعلك 
حتس أن األشياء املنتظرة ال تستحق 

االنتظار، وُرّب صدفة خير من ألف 
ميعاد.

في مثل هذا اليوم من سنة ١٩٣٨ 
انتفض التونسيون على املستعمر 
الفرنسي. ٩ أبريل عيد الشهداء في 

تونس، مّرت ٧٩ سنة، إنه تاريخ عظيم.

ميارسون إجرامهم في كل مكان، من 
سوريا مرورا بالعراق ومصر وصوال 
إلى أوروبا وأميركا.. خفافيش الظالم.

تتخلص بلداننا من التشّدد عندما 
تتحرر العقول من دعاة التشدد 

الهالكني املتنطعني عندما ندرك معنى 
التعايش وفق قانون يحفظ حقوق 

اجلميع.

يبدو أن أسبوع اآلالم قد بدأ في كنائس 
مصر، فدرب اجللجلة الذي ميشيه 

العالم العربي يشتد قسوة في كل عام.

نكتب خواطرنا كي ال نختنق بالصمت، 
لكن أحيانا نكتب كثيرا ونختنق 

بالكلمات.

تكون االنتخابات النيابية حلما للشعب 
وكابوسا للزعيم، وعندما تنتهي 

تصبح كابوسا للشعب وواقعا يحلم 
به الزعيم.

 جاسنت ترودو
رئيس الوزراء الكندي.

التسّول في أيامنا هذه بالنسبة إلى 
البعض أصبح حتى في الكرامة.. زمن 

غريب ومقيت.

تتتابعوا

@MOHAMEDHAREDY78
هــــــذه نتيجة تفجيركم، لقد جعلنا مســــــلما 
ومسيحيا نتســــــابق من أجل التبرع بالدم 
في كل شــــــبر على أرضنا ولن نفرط فيه. 

كل نقطة تنزف منا تلعنكم.

@mobeid
ــــــات وأهل  ــــــاع الديان ــــــد أتب اإلرهــــــاب وّح
املعتقدات األخــــــرى في ُمصابهم؛ فلم ينُج 
مســــــجد، أو كنيســــــة، أو معابد أخرى من 

شروره، كما لم تنُج غير املعابد.

@wagih_poet
الشــــــعب املصري، مســــــلم مســــــيحي، لن 

نركع مهما كان الثمن.

@ElWERWARYC
كثرة الدم املصري حرام يا قتلة. يســــــقط 

اإلرهاب… نحن أقوى من تفجيراتكم.

@Mosh_Hana
مهمــــــا فعلتم لن تســــــقط مصــــــر. ومصر 

ستنتصر رغم كل التحديات.

@ElWERWARYC
املصاب واحد. اجلرح واحد. األلم واحد. 
حســــــبي الله ونعم الوكيل فيكم يا إخوان 
الشر يا قتلة. إرهابكم يجمعنا. نحن أقوى 

من تفجيراتكم.

  @Masriaforever
ــــــاس. يا أوالد الغم.   يا كارهني الفرح للن
أنتم ال تشعرون بالسعادة إال عندما تبيت 
ــــــد في الدم. غدا تنتهي احلكاية ونقفل  البل

احلدوتة. ونكتب إرهابكم يجمعنا.

@AfafBadawy3
إرهابكــــــم يجمعنا شــــــعب مصر مســــــلم 

مسيحي ضد اإلرهاب.

@fckfuyy9
االنفجار في كنيســــــة فــــــي طنطا، والتبرع 

بالدم في املسجد. نحن يد واحدة.



} اخلرطــوم - فـــي الســـودان الـــذي يصفه 
مثقفـــوه بأنه ”خالســـي“ (أي أهله خليط من 
العرب واألفارقة)، ســـتجد هذا املزيج في كل 
شيء، من املالمح إلى املوسيقى، ال سيما تلك 

األغاني املسماة شعبيا بـ“احلقيبة“.
هذه األغاني التراثية التي يعود ظهورها 
إلى أكثر من مئة عام، وال تزال تتمتع بشعبية 
كاســـحة، يعتمدها أكثرية املوسيقيني كعمود 

فقري للحركة الغنائية في السودان.
وألن أغانـــي ”احلقيبـــة“ انتشـــرت قبـــل 
وصول األوركسترا إلى البالد، فإنها ارتكزت 
باألســـاس على مغـــّن واحد، يـــرّدد من ورائه 
آخـــرون مقاطع األغنية دون آالت موســـيقية 

سوى الرق (الدف) والطبل.
وما ســـاعد في ذيـــوع ”احلقيبـــة“، إفراد 
حّيـــز كبير لها فـــي اإلذاعة الســـودانية، بعد 
تأسيســـها عـــام 1940، وتغطيتهـــا تدريجيا 

ألنحاء مختلفة من البالد.
ومن اإلذاعة، أخذت هذه املقطوعات، وفقا 
ألكثر الروايات تداوال، اسم ”احلقيبة“، وذلك 
نظير بثها، ابتـــداًء من عام 1954، في برنامج 

إذاعي بعنوان ”حقيبة الفن“.
وهذه األغاني، املُكّرسة لتمجيد الفروسية، 
كان لهـــا الفضل في تغذية الـــروح الوطنية، 
ملناهضة املســـتعمر اإلنكليزي، حتى خروجه 

من البالد العام 1956.
وتاريخيـــا لم تكتـــف ”احلقيبـــة“ بالدور 
السياســـي فقط بل دّعمت قضايـــا مجتمعية 
ملحة، مثل االهتمام بالتعليم الذي كان وقتها 

محدودا، من حيث شـــكله احلديث املُهيكل في 
مدارس وجامعات.

أيامها، كانت ”اخلالوي“(مدارس تقليدية 
لتحفيظ القرآن الكرمي واللغة العربية) مصدر 
التعليـــم الرئيـــس، ويديرها شـــيوخ الطرق 

الصوفيـــة الذين يدين لهم غالبية الســـكان 
بالوالء.

وألن عـــددا مقـــّدرا مـــن فنانـــي هذا 
الضرب كانوا مـــن خريجي ”اخلالوي“، 

امتـــدت أعمالهـــم للمدائـــح 
واحلّض  الشـــريفة  النبوية 

على مكارم األخالق.
ومن تأثيرات مدارس 

”اخلالوي“ على أغاني 
احلقيبة، أن كثيًرا منها 
ُأقرض من اللغة العربية 

الفصحى بجانب العامية.
ويقول الباحث ومغني 

احلقيبة محمد حسن اجلقر إن 
”هذه األغاني كانت حتاول 
تثبيت قيم مجتمع زعزعه 
االستعمار، لذلك لم تنزلق 

إلى تقدمي فن متدن“.
وحتى األغاني التي 
بها جوانب من الغزل، 

يضيف اجلقر أنها ”لم تكن 
تخرج عن حدود العرف 

السائد، مع وجود البعض 
من االستثناءات“.

ويعتقـــد الباحث الســـوداني أن الســـمة 
األهـــم ألغانـــي ”احلقيبـــة“ هي ”املســـاهمة 
الكبيرة في تكوين النسيج االجتماعي بدمج 

املكونيني العربي واألفريقي“.
ويستشـــهد اجلقـــر بـــأن هـــذه األغانـــي 
”اعتمـــدت على إيقـــاع الطبل والـــرق (الدف) 
وهـــذا مكّون رئيس فـــي اللحن 

األفريقي، مع كلمـــات عربية فصيحة أقربإلى 
العامية، لذلك حظيت بالقبول عند الثقافتني“.
األغنيـــة  روافـــد  بقيـــة  شـــأن  وشـــأنها 
الســـودانية، ُتعـــزف ”احلقيبة“ على الســـلم 

اخلماسي.
ومـــع أن هذه األغانـــي التراثية كانت وال 
تزال في موضع زخم، إال أن وتيرتها ارتفعت، 
خالل األيام املاضية، من خالل مهرجان يوثق 

لها، هو األول من نوعه.
وقـــال الســـمؤال خلف اللـــه، األمني 
للثقافـــة  ”أروقـــة  ملؤسســـة  العـــام 
والعلـــوم“، غيـــر احلكوميـــة، والتي 
نظمت املهرجـــان، بالتعاون مع وزارة 
اخلرطوم  مبحافظـــة  الثقافـــة 
لفت انتباه  أن هدفهـــم “ 

األجيال اجلديدة“.
وأضاف 
أّن األغاني ُقّدمت 
خالل املهرجان 
بآالت حديثة وذلك 
لـ“محاصرة أغان 
شبابية رديئة 
تتصدر املشهد 
الغنائي، وتفتقد 
لرصانة الكلمة 

واللحن“.
وشارك في الفعالية 
التي ُأطلق عليها 
”روائع احلقيبة“ 120 
فنانا مع 400 عازف 
تغنوا بـ144 عمال، 
من جملة أغاني 
”احلقيبة“ املُقدرة 

بنحو 1000 مقطوعة.

ومقابـــل هـــذا االحتفـــاء ينتقد الشـــاعر 
الســـوداني صالح الدين مصطفـــى ”إصرار 
األغنيـــة  روافـــد  كل  إلغـــاء  علـــى  البعـــض 
الســـودانية، وجعل احلقيبة أساســـا وحيدا 

لها“.
”غنيـــة“  روافـــد  إلـــى  مصطفـــى  ونّبـــه 
مثـــل أغانـــي ”الطمبـــور“ وهـــو آلـــة وترية 
شعبية منتشرة شـــمالي البالد، و“الدوبيت“ 
وهو ضرب مـــن الغناء دون آالت موســـيقية 
منتشـــر وســـط مجموعـــات رعويـــة شـــرقي 

البالد.
ويدعو الشاعر السوداني أيضا، إلى عدم 
جتاهل روافد حديثة، مثل موســـيقى اجليش 
واألوركسترا، لكنه ال يقلل كليا من ”احلقيبة“ 
بوصفها ”مثل غيرها من الفنون حتتوي على 

أغان جيدة وعادية وضعيفة“.
أمـــا بالنســـبة إلى خلـــف الله، فـــإن هذه 
األغاني ســـتحتفظ بشـــعبيتها، كما كان عليه 
احلال في املئة عام املنصرمة، ملا تتمتع به من 

”رصانة الكلمة وجزالة اللحن“.

ضجيـــج  عـــن  مبنـــأى   - ســيوة (مــرص)   {
العاصمـــة املصريـــة ومدنهـــا، حتتـــل واحة 
ســـيوة غربي مصر مركز الصـــدارة في إنتاج 
التمور على مســـتوى العالم، لكن هذا املنتوج 
الوفير يبقى رهني جناح آليات تصدير تنعش 

مبيعاته خارج مصر.
وكانـــت منظمة األغذيـــة والزراعة التابعة 
لألمم املتحدة ”فاو“، قالـــت في بيان، مؤخرا، 
إن مصـــر حتتل حاليًا املركـــز األول في إنتاج 
التمـــور علـــى املســـتوى العاملي قبـــل إيران 
والسعودية، ويقّدر إنتاجها السنوي بحوالي 
1.5 مليون طن ما يعـــادل 20 باملئة من اإلنتاج 

العاملـــي املقدر بـ7.5 مليون طن. وتعّد ســـيوة 
املنتـــج األول للتمور في مصر، حيث تشـــتهر 
بزراعة النخيل، وارتفاع درجات احلرارة فيها، 

حيث يعيش سكانها على عائد التمور.
وســـيوة هي واحة ومحميـــة طبيعية في 
الصحـــراء الغربية املصرية تبعد أكثر من 800 
كم، من القاهرة وتتبع إداريا محافظة مطروح 
غربي البالد، ويبلغ عدد سكانها حوالي 7 آالف 

نسمة.
وُيـــزرع نخيـــل التمر في املناطـــق احلارة 
اجلافة وشبة احلارة، حيث تعتبر زراعة نخيل 
التمـــر بها أهم زراعات الفاكهة وأكثرها تكّيفًا 
مع البيئة الصحراوية، نظرًا لتحملها درجات 

مرتفعة من احلرارة واجلفاف وامللوحة.
ويعّد التمـــر (البلح أو الرطب) أحد الثمار 
الشـــهيرة بقيمتها الغذائيـــة العالية وهو من 
أكثر الفواكه التي تشـــهد إقبـــاال كبيرا خالل 

شهر رمضان في البلدان العربية.
وتختلف تســـميات التمر فـــي احملافظات 
(التمر  املصريـــة، حيـــث يوجـــد ”الفريحـــي“ 
اجلاف)، الذي يسمى في االسكندرية ”أغزال“، 
وفي سيوة ”الكاك“، ويستحوذ هذا النوع من 
التمور على نسبة 20 باملئة من إنتاج سيوة. 

وميثـــل مهرجـــان التمور الدولـــي بواحة 
سيوة جســـرا لعبور هذا املنتوج املصري إلى 

الســـوق العاملية، وقد أقيمـــت فعاليات دورته 
الثانيـــة في اكتوبر املاضـــي بتنظيم من دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وتتبنى منظمة األغذيـــة والزراعة العاملية 
”فاو“ برنامجـــا لتطوير قطاع النخيل والتمور 
في مصر أطلقته خالل هذا املهرجان بالتنسيق 
مـــع وزارتي الزراعـــة واســـتصالح األراضي 

والصناعة والتجارة املصريتني.
ويزرع بواحة سيوة وحدها نحو 700 ألف 
نخلة تنتج نحو 84 ألف طن من التمور، مبعدل 
120 كغ للنخلة الواحدة، وهي معدالت إنتاجية 
تعظم الصـــادرات املصرية مـــن التمور، وفق 
تصريحات ســـابقة لوزير الزراعة واستصالح 

األراضي عبداملنعم البنا.
وأعلن حســـني جادين، ممثل منظمة ”فاو“ 
في مصر، توســـيع نطاق استراتيجية تطوير 
قطـــاع النخيل والتمور لتشـــمل مناطق إنتاج 
أخـــرى، حيـــث مت ضـــم الواحـــات البحريـــة 

والوادي اجلديد، إضافة إلى واحة سيوة.
ويتوقـــع وزير الزراعـــة أن يصبح مزارعو 
النخيـــل ومنتجو ومصنعـــو التمور في مصر 
بنهاية املشروع الذي تتبناه الـ“الفاو“  قادرين 
على إنتاج متـــور ذات جودة عالية قادرة على 

املنافسة في األسواق احمللية والعاملية.
وتســـعى احلكومـــة إلى جـــذب املزيد من 
االســـتثمار والترويـــج الســـياحي حملافظـــة 
مطروح غرب، والتي تعّد ثاني أكبر محافظات 

مصر من حيث املساحة بعد الوادي اجلديد.

وقال أســـتاذ االقتصـــاد الزراعي بجامعة 
القاهـــرة جمال صيـــام، إن محصول التمر في 
مصـــر يعتبـــر محصـــوال اســـتراتيجيا، وفي 
صدارة االنتاج عامليا بالفعل. غير أنه يكشـــف 
أن هذه االنتاجية األولـــى عامليا من التمور ال 

يقابلهـــا صدارة في التصدير. وأرجع ذلك إلى 
أن صناعة التمور في مصر ”تعاني من ضعف 
جودة املنتج، وتواجـــه حتديات في التصدير 
إلى الســـوق العاملي وآليـــات الرقابة وإهمال 

تطوير قطاع النخيل“.
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كان لألغاني {الحقيبة} املكرســـة لتمجيد الفروســـية في السودان، فضل كبير في تغذية الروح 

الوطنية للسودانيني الذين كانوا يتغنون بها ملناهضة املستعمر اإلنكليزي.

تحتل  مصر حاليا املركز األول في إنتاج التمور على املســـتوى العاملي قبل إيران والســـعودية، 

ويقدر إنتاجها السنوي بحوالي 1.5 مليون طن، ما يعادل 20 باملئة من اإلنتاج العاملي. تحقيق

ال تزال أغاني ”احلقيبة“ التراثية والتي يعود ظهورها إلى أكثر من مئة عام، تتمتع بشعبية 
كبيرة في الســــــودان، حيث حتتفظ هذه األيقونة املوســــــيقية بأســــــرار التراث الســــــوداني 

وتاريخه الثقافي املتنوع.

مع اقتراب شــــــهر رمضان الكرمي، تتجه األنظار وتتركز على واحة سيوة التي تعّد مبثابة 
خزينة متور مصرية فهي تتصدر خطوط إنتاج هذه الثمرة في العالم.

{الحقيبة} أيقونة الغناء السوداني تقاوم األغاني الشبابية الهابطة

واحة سيوة خزينة للتمور المصرية تتوق إلى العالمية

[ موسيقى شعبية ملتزمة ذات طابع روحاني  [ أغان تراثية تجمع األصول العربية باألفريقية

مهرجان جديد خاص بالحقيبة 

استخدم المشاركون فيه آالت 

حديثة بهدف محاصرة األغاني 

الشبابية الرديئة التي أصبحت 

تتصدر المشهد الغنائي في السودان

صنفت منظمة األغذية والزراعة 

التابعة لألمم المتحدة {فاو} مصر 

كأول بلد منتج للتمور عالميا، وقد 

أطلقت برنامجا لتطوير قطاع 

النخيل والتمور في عدد من واحاتها

رصانة الكلمة وجزالة اللحن في مواجهة األغاني الشبابية الحديثة

خطوات حثيثة داخل معامل التمور في سيوة استعدادا لشهر رمضان

له احلديث املُهيكل في
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ويستشـــهد اجلقـــر بـــأن هـــذه األغانـــي
”اعتمـــدت على إيقـــاع الطبل والـــرق (الدف)
ووهـــذا مكّون رئيس فـــي اللحن

اخلماسي.
ومـــع أن هذه األغانــ
تزال في موضع زخم، إال
خالل األيام املاضية، من
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أمحد حافظ

} مشـــكلة اغتصاب األطفال فـــي بعض الدول 
العربية أن اجلميع أصبح شريًكا فيها، األقارب 
واجليران واألصدقـــاء وغيرهم، فلم يعد غريبا 
أن جتد أًبا اغتصب طفلته أو صغيرة تعرضت 
العتداء جنســـي على يـــد عمها أو أحـــد أفراد 
أسرتها، ما حدا بالبعض أن يعتبر احلديث عن 

تعرض الصغار لالغتصاب أمرا طبيعيا.
صحيح أن حوادث انتهـــاك براءة الصغار 
ليســـت متســـاوية في البلدان العربيـــة، لكنها 
واقع تقره حتقيقات النيابات وأقســـام الشرطة 
بسيناريوهات تصل إلى حد اخليال وال يتقبلها 
العقـــل، واجلاني في كل مـــرة يقر بتفاصيل ما 
جرى دون شـــعور بالذنب جتـــاه ما ارتكبه في 

حق الصغير.
أي  أن  املراقبـــني  مـــن  البعـــض  ويـــرى 
إحصائيات تتحدث عن نسب اغتصاب األطفال 
تبـــدو غيـــر واقعيـــة، إمـــا لتجنـــب الفضيحة 
بالســـكوت علـــى األمر حتـــى ال تكـــون واقعة 
االغتصاب وصمة مشـــينة فـــي تاريخ الصغير 
عندما يكبر، أو ألن بعض احلاالت يكون املتهم 
فيهـــا أحد أقـــارب الضحية، ما يشـــكل اإلعالن 
عنهـــا فضيحـــة للعائلة كلها وقد يتســـبب في 

انهيار األسرة بكاملها.
ويقـــول هـــؤالء، إن الصمت علـــى مثل هذه 
احلـــوادث وعدم اللجوء إلى محاســـبة اجلناة، 
كانا سببا في أن تتوسع من مجرد حاالت فردية 
إلى ظاهـــرة مجتمعية تقف كل اجلهات عاجزة 
عـــن التصدي لهـــا، ال ســـيما وأن البعض ممن 
يفكرون في اإلقدام على هذه اخلطوة يعتقدون 
أن املجتمـــع قد يكون متقبـــًال لها أو ال يعيرها 

اهتماما.
مثـــال ذلـــك، ما شـــهدته مصـــر مؤخرا من 
واقعـــة اغتصاب عامل يبلـــغ من العمر 45 عاما 
لطفلة لم تتجاوز ســـنها 18 شهرا، بإحدى قرى 

محافظـــة الدقهلية شـــمال القاهـــرة، وتبني من 
حتقيقات النيابة العامة أن املتهم كان قد ارتكب 
جرمية مماثلة قبل 3 أعـــوام مع طفلة عمرها 6 
ســـنوات ورفضت أســـرتها أن تقاضيه حتى ال 
تضر بســـمعتها. تسببت واقعة اغتصاب طفلة 
العام ونصف العام، في أن ينتفض الرأي العام 
املصـــري مبختلف فئاته لبشـــاعة القصة التي 
رواها املغتصب حـــول طريقة اختطاف الطفلة 
واالعتداء عليها حتى نزفت دماؤها ولم يتركها 

إال بعد أن استكمل جرميته.
وحتدث متابعون عن هذه القضية وغيرها، 
وقالـــوا إن الكثيـــر مـــن األســـر ال تتحدث عن 
االنتهـــاك  لالغتصـــاب أو  صغارهـــا  تعـــرض 
اجلســـدي، إال إذا حدثت كارثة جســـدية أثناء 
االعتداء اجلنســـي، وهو ما يفاقم وقوع املزيد 
من احلاالت، ويتفادى املتهم ترك أّي آثار سلبية 
تدينـــه، وبعضهم يدرك أن أســـرة الضحية لن 

تتحدث في األمر.
ثمة مشـــكلة أخرى تعرقل جهـــود مواجهة 
الظاهـــرة والقضـــاء عليها بشـــكل جذري، هي 
أن بعض القوانني اجلنائيـــة في دول عربية ال 
تضع عقوبات صارمة للجناة في هذه القضايا، 
فضال عن وجود ثغرات في بعض مواد القانون 
تســـتغلها هيئات الدفـــاع في احملاكـــم لتبرئة 

اجلناة أو التخفيف من العقوبة عليهم.
وبرغـــم الغضـــب في مصر علـــى اغتصاب 
الطفلـــة املعروفـــة إعالميا بـ”طفلـــة البامبرز“، 
حتـــدث قانونيـــون عن أنـــه ال ميكـــن للقاضي 
معاقبـــة املتهـــم بأكثر من الســـجن ملدة ســـبع 
سنوات، ال سيما وأن املادة اخلاصة باالغتصاب 
في القانون اجلنائي املصري تعاقب مغتصبي 

األطفال بالسجن من 3 إلى 7 سنوات فقط.
أمام هذه املعادلـــة الصعبة، بني القصاص 
ألســـرة الضحية وااللتزام بعقوبة بعينها، جتد 
احملكمة نفســـها مكبلة مبـــواد قانونية أدرجت 
فـــي حقبـــة زمنية لم تكـــن فيها هـــذه القضايا 
موجودة، حيث لم تعرف الكثير من املجتمعات 
وقائـــع اغتصـــاب األطفـــال إال في الســـنوات 
األخيرة، بينما يصـــل عمر بعض القوانني إلى 

أكثر من 50 عاما دون تعديل.
وطالب حقوقيون معنيون بقضايا الطفولة، 
بضـــرورة أن تكـــون القوانني مواكبـــة ملا طرأ 
علـــى املجتمعـــات من حـــوادث وقضايا تتعلق 

بانتهاك براءات الصغار واالعتداء عليهم، وفق 
متطلبات العصر وما اســـتجد فـــي الواقع من 
وقائـــع لم تكن مألوفة أو حتدث من قبل، لتكون 
هذه القوانني إحدى أدوات حتصني الصغار من 

انتهاكهم جسديا.
وقبل أيام، تقدم نواب داخل البرملان املصري 
بطلب عاجل لســـن تعديل تشريعي على قانون 
اإلجـــراءات اجلنائية لتغليظ عقوبة االغتصاب 
والوصول بها إلى حد اإلعدام شنقا، وقالوا في 
وثيقة قدموها إلى جلنة الشـــؤون الدســـتورية 
والتشـــريعية إن بنود القانون احلالي ليســـت 
كافيـــة لردع املغتصبني وهنـــاك ثغرات فّجة قد 

تستغل في تبرئة املتهمني.
قـــال احملامـــي املصري محمد ســـيد أحمد، 
إن البعض من هيئـــات الدفاع عن املتهمني في 
قضايـــا اغتصـــاب األطفال يلجـــأون إلى حيلة 
إصابـــة املتهم مبرض نفســـي دفعه إلى اإلقدام 
علـــى خطـــوة اغتصـــاب الصغيـــر، ومنهم من 
يلجأ إلى تزوير شـــهادة صحية من أحد املراكز 
الطبيـــة تفيد بأن املتهم معـــاق ذهنيا، وحينها 

ينتهي األمر إلى تبرئته من القضية.

أن الكثير من القوانني  وأضاف لـ”العـــرب“ 
اجلنائيـــة فـــي بلـــدان عربية ال تتطـــرق حتى 
اآلن إلى عقوبة محددة بشـــأن وقائع اغتصاب 
األطفـــال، لكنها تتحـــدث فقط عـــن االغتصاب 
بشـــكل عـــام، برغـــم أن عقوبـــة انتهاك جســـد 
الصغير ُيفترض أنها أشـــد لكنها غير موجودة 
من األساس ألن احملاكم أصبحت تصدر أحكاًما 

بقوانني عفا عليها الزمن.
وأوضح أن األخطر من ذلك، أن يكون املتهم 
أحد أفراد األسرة، وبالتالي فإن إثبات ذلك أمام 
احملكمة يحتاج إلى شـــهود، وقد يدفع األب أو 
االبن املغتصب أو حتـــى العم، إلى االدعاء بأن 
هناك مشـــكالت عائلية دفعت األســـرة التهامه 
بارتكاب هذا الفعل، وال ســـيما إذا لم تكن هناك 
عالمـــات علـــى وجـــود اغتصاب كامـــل، وهذا 
يســـمى ”االغتصـــاب الصامت“، وهو منتشـــر 

بشكل كارثي.
ويـــرى خبـــراء اجتمـــاع أن غيـــاب ثقافـــة 
التوعيـــة األســـرية للصغـــار لتجنيبهـــم خطر 
الوقوع فريســـة لالغتصاب، يظل أحد األسباب 
الرئيســـية في تنامـــي الظاهرة لـــدى كثير من 

املجتمعات، ويرى بعض اآلباء أن اخلوض في 
قضايا جنســـية مع الصغار من شأنه أن يفتح 
عقولهم على أمور يتم توظيفها بشـــكل ســـلبي 
والبعض اآلخر يخجل مـــن التحدث مع أبنائه 

في مثل هذه األمور.
وقال خبـــراء إن تقـــدمي النصيحة لألطفال 
بشـــأن طبيعـــة التعامـــل مـــع األقـــارب وحتى 
الغرباء ومنعهم من االقتراب منهم بطرق مريبة 
أو الذهـــاب معهم إلى أماكـــن خالية من الناس 
يعرضهم لألذى، وهذا من شأنه أن يحميهم من 
االنتهاك اجلسدي مستقبال، فضال عن ضرورة 
التحـــاور مـــع هـــؤالء الصغـــار حول وســـائل 

احلماية من املتحرشني.
حتدث البعض عن حتمية اســـتخدام البيئة 
املدرســـية لتكون بديلة لألسرة في هذا الشأن، 
من خالل تخصيص حصص دراســـية عن آلية 
وطريقة مواجهة املتحرشني واملعتدين جنسًيا 
وآلية اكتشـــافهم والتعامل معهم، بحيث يكون 
ذلك من خالل متخصصني في هذا املجال، ويتم 
تبني اســـتراتيجية ملواجهة اغتصاب األطفال 

وحتميل املجتمع املسؤولية مبختلف فئاته.
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ــــــم تعد قضية اغتصاب األطفال قاصرة على مجتمع عربي بعينه، وقاربت أن تتحول إلى  ل
ظاهرة مجتمعية خطيرة، بعدما فشــــــلت جهود كثيرة في القضاء عليها وحتصني الصغار 
من أن يقعوا فريســــــة ملن يستهدفون حديثي السن ويعتدون عليهم جنسًيا، وباتت الوقائع 
ــــــت درجة حفاظه على  املتكــــــررة تشــــــكل صداًعا مزمًنا لألســــــرة في أي مجتمع مهما كان

العادات والتقاليد.

أسرة
[ غياب ثقافة التوعية األسرية ينمي االغتصاب الصامت  [ القوانين لم تعد قادرة على تحصين الصغار من انتهاكهم جسديا

صمت األسر وغياب العقوبات الصارمة يفاقمان ظاهرة اغتصاب األطفال

اغتصاب األطفال جريمة الجميع أصبح شريكا فيها

  

} ما هو التكافؤ المطلوب بين الزوجين 
وأي تكافؤ يرتضيه المجتمع واألهل 

واألصدقاء، هل هو التكافؤ االجتماعي 
بمعنى أن يتقدم الخاطب إلى أسرة من نفس 

مستواه العائلي والقبلي والعشائري وال 
يحيد عنه في المجتمعات العربية القبلية، 
أم تكافؤ المال في المجتمعات المدنية فال 

العروس،  يضع نصب عينيه غير ”ثروة“ 
وبالطبع ال يوافق أهلها إال على من يرتضون 
”ثروته ورأس ماله“، أم توافق فكري، وعقلي، 

وثقافي، ونفسي، تالقي روحين ارتضيا 
العيش سويًا في كل األحوال وكافة الظروف.

ارتضيا بقبول كّل منهما للطرف اآلخر 
كليا؛ جسديًا ونفسيًا وعقليا، ارتباط قلوب 

وليس ارتباط مصالح. ولكن تظل لكل 
أسرة آليـة تفكير وأيديولوجيا مختلفة في 
التعـاطي مع مثل هذه القرارات المصيرية 
يترتب عليها اندماج بين عائلتين ال بد أن 

يمتزجا في بوتقة اجتماعية واحدة. حاولت 
زميلتي الصحافية إثناء عقل ابنتها المراهقة 

عن االرتباط بزميلها الجامعي الساكن 
بإحدى المناطق الشعبية الفقيرة، فلم يشفع 

له تفوقـه الدراسي وال عشقه المجنـون 
للفتاة، ولكن سبقته المقارنة بين عائلته 

الفقيرة المكونة من أب عامل حرفي مكافح، 
وأم ربة منزل ال تعرف وال تهتم بأسعار 

العملة ومعضالت االقتصاد، بقدر اهتمامها 
بأسعار ”الطماطم“، وأخوات إناث أكبرهن 

طفلة.
وأسرة الفتاة المكونة من أب أستاذ 

قانون بالجامعة وأم صحافية، وأخ طبيب 
جراح، وفيال فارهة في إحدى المدن الجديدة، 

تلك المعطيات لم تكن أبدًا لمصلحة الفتى 
ولم تصب في كفته لترجحها مطلقًا.

فشلت األم في إقناع ابنتها بما أطلقت 
عليه عدم تكافؤ، وكذلك لم تتقبل الفتاة 
تلك الفكرة ذات الطرف المادي البحت، 
لم يطربها الحديث عن حبيبها بصيغة 

استنكارية وأسئلة من نوعية: من يكون؟ وما 
هى عائلته؟ هل سيوفر لك مستوى معيشيا 

مساويا لما أنت عليه اآلن؟ وكذلك تاهت 
كلمات الفتاة من عينة سنبني بيتنا بالحب 
والعرق، طوبة ذهب وطوبة فضة، اعتبرتها 
األم مهاترات وكالم أفالم ال يغني وال يسمن 

من جوع.
استعانت بي إلقناع الفتاة بما أنكره أنا 
شخصيًا، ولكن يبدو أن مقتضيات األمومة 
ومتطلباتها لها فرضيات تختلف عما كنا 

نؤمن به في مرحلة الشباب، كنا ننادي 
بالحب واالستمتاع به حد الثمالة، التيه في 

دنيا الحب بال هدف يختلف تمامًا عن الواقع 
الفعلي المعيش، اختيار شريك الحياة لعمر 
قادم أمر بالغ األهمية ال ينبغي التعامل معه 

بقوانين الحب التي تشبه الجواد الجامح 
وإغفال نداء العقل الواعي.

لساعتين ظللت أتحدث مع الفتاة بصوت 
أحرص بصعوبة أن يظل هادئًا رصينًا، كلما 

خانتني نبراته علوًا أجبرتها على االنخفاض 
ثانية والعودة إلى هدوئها، استفزتني الفتاة 

أكثر من مرة كطفلة متشبثة بلعبة جديدة، 
مناقشات عقيمة مع عقل متحيز آلرائه 

ومنحاز لحبه فقط. في ما يشبه رش الماء 

على وجه النائم اعتدلت الفتاة في جلستها 
موجهة حديثها إلّي إلى أمها، متسائلة 

ومجيبة عن أسئلتها في آن، قائلة: هل أنتما 
من تدافعان عن الفقراء والمهمشين في 

كتاباتكما وتحقيقاتكما الصحافية، أم أن 
الكتابة بعيدة عن قدسية البيت واسم العائلة 

من الكالم المباح؟ ولكن أن يقفز أحد هؤالء 
المهمشين إلى أسوار مدينتكما فهذا هو 

القبح والمحظور بعينه.
بعين اإلنصاف رأيتني وزميلتي 

متناقضتين بالفعل، إذ نكتب شيئًا ونحاول 
إقناع اآلخرين به، وتسويقه، ثم نمارس في 
حياتنا الشخصية طقوسًا مغايرة لما ندعو 

إليه، نختلف مع أنفسنا في الخفاء، نتشاجر 
معها، نمارس انقسام أفكارنا وانفصامها 

عن واقعنا.
حقًا ما نطقت به الفتاة، فإن كنا نتحدث 
عن الحب علينا دعمه بكل قوتنا والتضحية 
بأفكار بالية عن التكافؤ المادي والوجاهة 

االجتماعية واالكتفاء بتقييم الشخص 
لذاته وعلمه وثقافته، وما قدمه هو لمجاله 

ومجتمعه.

الحب أم املال

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ر

الصغيـــر  جســـد  انتهـــاك  عقوبـــة 

يفترض أنها أشد لكنها غير موجودة 

ألن املحاكم أصبحت تصدر أحكاما 

بقوانني عفا عليها الزمن

◄

تعـــد التونـــة من أفضل مصـــادر فيتامني {ب 3} و{ب 6}، ويدخـــل هذان الفيتامينان في تركيب الســـيروتونني 

والنورأدرينالني، وهي النواقل العصبية التي تستهدفها األدوية املضادة لالكتئاب.

جمال

لماذا تهاجم الجراثيم 

بشرة المسنين خاصة

} قـــال اختصاصي األمـــراض اجللدية 
أولريـــش كالين إن البشـــرة تصبح أكثر 
نحافة وجفافا مع التقدم في العمر، ومن 
ثم ال جتد اجلراثيم صعوبة في مهاجمة 

البشرة.
أن  األملانـــي  الطبيـــب  وأضـــاف 
االســـتحمام يـــؤدي إلى فقدان البشـــرة 
للدهون، كما أن املـــاء يؤدي إلى انتفاخ 
اجللد، وبالتالـــي يصبح حاجز احلماية 
الطبيعي بالبشرة أكثر ُعرضة للجراثيم.
ولتجنب ذلك، ينصح كالين املُســـّنني 
باستعمال زيوت االستحمام والكرميات 
احملتوية  املستحضرات  خاصة  املرطبة، 
علـــى اليوريـــا أو الســـيراميد من أجل 
ترطيـــب البشـــرة، مع مراعـــاة أن تكون 
املستحضرات خالية من املواد احلافظة 
والبارابـــني، وذلـــك  العطريـــة  واملـــواد 
للحيلولة دون تعرض البشـــرة للجفاف 

أو التهيج.
 وأكـــد مختصـــون أن االنتقـــال إلى 
ســـن الـ٥٠ ال يعنـــي أن املـــرأة أصبحت 
ذات بشـــرة جافة، ولذلـــك يجب التوجه 
إلى استخدام منتجات العناية بالبشرة 
اخلاصة بالفئة العمرية فوق ســـن الـ٥٠، 
املـــزودة بتركيبة غنية لترطيب البشـــرة 
اجلافـــة ال غيـــر، وال تختلـــف كثيرا عن 
غيرها مـــن املنتجات األخـــرى اخلاصة 
بالعنايـــة بالبشـــرة اجلافة. وبالنســـبة 
إلى الكثير من الســـيدات فوق سن الـ٥٠ 
فـــإن هذه املنتجات ال تعني القضاء على 

املشاكل اجللدية بشكل تام.

} أوســلو - مما ال شك فيه أن بقاء الطفل دون 
الثالث ســـنوات في املنزل رفقة والديه يساهم 
فـــي منحه التـــوازن النفســـي، إال أن اضطرار 
األم إلى اخلـــروج للعمل يجعلهـــا تتنازل عن 
أهـــم واجباتها جتـــاه صغيرهـــا ويضطرها 
إلـــى تركه في إحدى ريـــاض األطفال لفترة قد 
تتجاوز الثماني ســـاعات في ســـن مبكرة، من 
سنة ونصف السنة إلى ســـنتني، هذا ما أكده 
علماء باحثون من اجلامعة النرويجية للعلوم 

والتكنولوجيا.
وأوضح العلمـــاء أن رياض األطفال تلحق 
الكثيـــر مـــن الضرر بصحـــة الطفل النفســـية 
واجلســـدية، خاصة من كان دون سن الثالثة، 
وحذروا من إرسال األطفال في سنٍّ مبكرة تقل 
عن ثالث ســـنوات إلى رياض األطفال ألسباب 

عديدة.

ويتســـبب ذهـــاب األطفـــال دون الثـــالث 
ســـنوات إلى رياض األطفـــال في توليد ضغط 
لديهم، ومن املمكن أن تالحظ األم ذلك بسهولة 
من خالل تصرفات طفلها في الفترات القصيرة 

التي تقضيها معه.
وأفـاد اخلبراء أن ذلك يعود أساسا لشعور 
واحلاجــــة إلـــى اهتمـام  الطفــــل باإلهمــــال 
والـديـــه، ولذلـــك يؤثـــر قضاء الطفــــل معظم 
وقته في ريـاض األطفال على منوه اجلســـدي 

والعقلي.
وتوصلـــوا إلى هـــذه النتائج بعـــد إجراء 
حتاليـــل لدم األطفـــال للتعرف على مســـتوى 
هرمون التوتر لديهـــم، وظهر من التحاليل أن 
هرمونات التوتر لـــدى األطفال الذين يقضون 
أوقاتهم فـــي رياض األطفـــال مرتفعة، مقارنة 
باألطفـــال مـــن نفـــس الفئـــة العمريـــة، الذين 

يتمتعـــون باهتمام عائالتهم، ويقضون أوقاتًا 
أطول فـــي منازلهم. ويربط اخلبراء ذلك بعجز 
الطفل عن تكوين مهارات لغوية أو عدم قدرته 
على التواصـــل مع الغرباء، نظرًا حلاجته إلى 
الكثير من الوقت للتعود على شـــخص غريب 
والتواصـــل معـــه، باإلضافة إلى ذلـــك، يؤدي 
غيـــاب األم اليومي ملدة 8 ســـاعات إلى إجهاد 

الطفل وشعوره بالتوتر.
ونبه العلمـــاء إلى أنه يكون لألمر خطورة 
أكبر، إذ إّن مشاعر الضغط وهرمونات التوتر 
لدى الطفل تؤثر حتمـــًا على مزاجه، وبالتالي 
على شهيته للطعام، ما يترتب عنه التأثير على 
األجهزة الداخلية جلسم الطفل، وقد يؤدي ذلك 

إلى السمنة أو اإلصابة مبرض السكري.
وطرحت إشكالية: ما الذي يجب على اآلباء 
واألمهـــات فعله إذا كانـــوا بحاجة إلى العمل، 

وليســـت لديهم إمكانيـــات مادية الســـتئجار 
مربية منزلية؟

يعتقـــد العلماء في هذه احلالـــة أنه يجب 
على أولياء األمـــور محاولة تعويض أطفالهم 
قـــدر املســـتطاع أثنـــاء وجودهم فـــي املنزل، 
كمـــا ينبغي عليهـــم أن يحاولـــوا التعبير عن 

اهتمامهم وعطفهم جتاههم.
وأشار املختصون إلى أن العديد من اآلباء 
واألمهـــات في املجتمع احلديـــث يعتقدون أن 
األهم بالنسبة إلى الطفل هو اكتساب املهارات 
الدراسية مبكرا، واحلفاظ على نظافته، وتلبية 
احتياجاتـــه اليومية، وكل هـــذه األمور تكون 
ريـــاض األطفال وحدها كفيلـــة بضمانها، لكن 
يجـــب على األولياء أال يغفلوا عن دورهم املهم 
في حياة أطفالهم، الذي من غير املمكن إهماله، 

خاصة في السنوات األولى من حياة الطفل.

رياض األطفال قبل سن الثالثة تهدد مهارات الطفل
ّ
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الجزيرة اإلماراتي يتحدى الفتح السعودي في أبطال آسيا
[ صراع شرس على قمة المجموعة الثالثة بين العين اإلماراتي واألهلي السعودي

اإلثنني 2017/04/10 - السنة 39 العدد 10598

«طوينـــا صفحة الوداد ونركز علـــى املواجهات املقبلة. أنا واثق من أننـــا نملك اإلرادة الكافية رياضة

للخروج من هذه الدوامة وتحسني وضعيتنا بالترتيب}.

حسن أجنوي
مدرب النادي القنيطري املغربي

«ســـنعمل بكل قوة من أجل الفوز في املباريات القادمة. أمل الخليج الوحيد في البقاء بالدوري 

الفوز في املواجهات املباشرة مع املنافسني}.

جالل القادري
مدرب فريق اخلليج السعودي

كارانكا يقترب 

من تدريب الجزائر
} اجلزائر - أوضحت تقارير إعالمية جزائرية 
أن اإلســــباني إيتور كارانكا، املدرب الســــابق 
لنــــادي ميدلســــبره اإلنكليزي، بات املرشــــح 
األبرز لتدريــــب املنتخب اجلزائري لكرة القدم 

خالل الفترة املقبلة. 
وكان البلجيكي جورج ليكنز اســــتقال من 
تدريب اخلضر بعد اخلروج املبكر لـ“محاربي 
من الــــدور األول لبطولة كأس أمم  الصحراء“ 
أفريقيا التي استضافتها الغابون مطلع العام 

احلالي.
ولم يشــــرف املــــدرب املقبــــل للجزائر على 
منتخبــــات وطنيــــة فــــي مشــــواره التدريبي 

وتقمص ألوان املنتخب اإلسباني سابقا. 
وذكرت وسائل إعالم أن خيرالدين زطشي، 
رئيس االحتاد اجلزائــــري، توصل إلى اتفاق 
رســــمي مع املدرب اجلديد لـ“اخلضر“، مؤكدا 
أن كارانكا هو املرشــــح األبــــرز خلالفة ليكنز. 
وكان كارنــــكا (43 عامــــا) أقيــــل مــــن تدريــــب 
ميدلسبره منتصف مارس املاضي على خلفية 
ســــوء النتائــــج. ومن املقــــرر أن يعلن االحتاد 
اجلزائري عن اسم املدرب اجلديد قبل الثالثاء 

املقبل.
فــــي  اجلزائــــري  الكــــرة  احتــــاد  ودخــــل 
مفاوضات مع جنم منتخب فرنســــا الســــابق 
ويلي ســــانيول مــــن أجل تولــــي مهمة تدريب 

املنتخب األخضر. 
وأعــــرب الظهير األيســــر الســــابق لبايرن 
ميونيــــخ عن حماســــه خلــــوض جتربــــة مع 
منتخــــب وطنــــي في قــــادم األيــــام، حيث بات 
متحمســــا لتدريب اخلضر وأيضــــا املنتخب 
الغانــــي. ويذكر أن بوردو الفرنســــي هو آخر 

فريق دربه سانيول في العام 2016.
ويبحــــث االحتاد اجلزائري لكرة القدم عن 
مدير فنــــي جديد بعد رحيل ليكنز عن منصبه 
إثر فشله في عبور الدور األول من كأس األمم 
األفريقيــــة األخيــــرة. وبخالف ســــانيول دخل 
مسؤولو االحتاد اجلزائري برئاسة خيرالدين 
زطشــــي فــــي مفاوضات مع عدد مــــن املدربني 

األجانب. 
ويذكــــر أن املنتخــــب اجلزائري ســــيعود 
للمنافســــة الرســــمية في بدايــــة يونيو املقبل 
عندما يســــتضيف نظيره منتخــــب توغو في 
أولى مبارياتــــه بالتصفيات املؤهلة لنهائيات 

بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ واصل نادي الوداد البيضاوي تمديد 
عقود العبيه الذين اقتربت عقودهم من 

نهايتها أو تحصين عقود العبين تألقوا 
مطلع الموسم الحالي، وذلك بالتجديد 

لالعب الشاب بدر كادارين، أحد أهم 
اكتشافات الموسم الحالي في الفريق.

◄ أكد المهندس هاني أبوريدة، رئيس 
االتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس 

إدارة االتحاد مستمر في عمله ألنه 
مجلس منتخب والجمعية العمومية 

للجبالية هي الجهة الوحيدة التي لها 
الحق في سحب الثقة منه.

◄ أعلن نادي سموحة المصري عن 
توقيع مدافعه أيمن أشرف على عقود 

انتقاله لألهلي بداية من الموسم المقبل. 
وبدأ أيمن أشرف (26 عاما) مشواره 

في كرة القدم بقطاع الناشئين بالنادي 
األهلي قبل رحيله إلى سموحة.

◄ قرر مجلس إدارة نادي إنبي تأجيل 
حسم ملف رحيل عمرو مرعي مهاجم 

الفريق إلى نهاية الموسم من أجل 
الحفاظ علي تركيز الالعب. وتلقت 

إدارة إنبي عرضا من النجم الساحلي 
التونسي لضم عمرو مرعي في فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.

◄ أكد سلمان القريني، مدير عام نادي 
النصر السعودي، أن ناديه ال يواجه أي 

خطر بسبب القضايا المرفوعة ضده 
لدى االتحاد الدولي، موضحا أن النادي 
لديه استراتيجية للتعامل مع مثل هذه 

األمور.

◄ وقع نادي اتحاد جدة السعودي لكرة 
القدم عقدا احترافيا مع خالد السميري 

ليمثل صفوف الفريق لمدة 4 سنوات 
مقبلة. وبهذا العقد تحول السميري من 

العب هاو بصفوف الفريق إلى العب 
محترف.

باختصار

◄ بات مقررا أن يلتقي الفلبيني ماني 
باكياو بطل الرابطة العاملية للمالكمة في 

الوزن املتوسط مع األسترالي جيف هورن 
في نزال سيجرى مبدينة بريسنب في 

يوليو املقبل، حيث يعد األكبر في تاريخ 
أستراليا. وأعلنت اللجنة املنظمة 
للمباراة األحد عن موعد املباراة 

لتنهي بذلك كل التكهنات حول 
مصير هذا النزال. وعارض 

معسكر باكياو في 
البداية خوض النزال 

أمام هورن مفضال 
إقامة مباراة ذات 

جائزة مالية سخية في 
مواجهة بطل العالم 

السابق أمير خان في 
الشرق األوسط، لكن 
املفاوضات لم جتر 

على ما يرام.

متفرقات
◄ أحرز البريطاني لويس هاميلتون 

(مرسيدس) املركز األول في سباق جائزة 
الصني الكبرى، املرحلة الثانية من بطولة 

العالم لسباقات الفورموال-1 على حلبة 
شنغهاي. وتقدم هاميلتون على األملاني 

سيباستيان فيتل والهولندي ماكس 
فرشتابن. هذا الفوز هو الـ54 لهاميلتون 

في البطولة التي توج فيها بطال ثالث 
مرات. وكان السائق البريطاني حل 

ثانيا في املرحلة األولى في 
أستراليا خلف فيتل بطل 
العالم أربع مرات مع أنه 

كان أول املنطلقني فيها 
كما حصل في الصني 

وتساوى هاميلتون 
وفيتل في صدارة 

ترتيب بطولة العالم 
برصيد 43 نقطة 

لكل منهما.

◄ أحرز الكيني بول لونيانغاتا املركز 
األول في سباق ماراثون باريس بعد أن 

قطع مسافة 42.195 كلم في زمن قدره 
2.06.10 ساعة األحد. وهو الفوز الثالث 

للونيانغاتا في املاراثون بعد سباقي 
لشبونة 2013 وشنغهاي 2015. 

وتقدم لونيانغاتا على مواطنيه 
ستيفن تشبوغوت (2.06.56) 

وسولومون ييغو (2.07.13). 
وفازت بوريتي ريونوريبو 
زوجة لونيانغاتا باملركز 
األول لسباق السيدات 

بزمن قدره 2.20.50 
ساعة، متقدمة على 

مواطنتها إنييس بارسوسيو 
(2.21.02) واإلثيوبية فلومينا 

تشييش (2.21.23).
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} ديب - دارت الشـــهر املاضي أربع مباريات 
بـــني األنديـــة الســـعودية واإلماراتيـــة ضمن 
منافسات اجلولة الثالثة من دور املجموعات، 
وستتكرر نفس املواجهات في اجلولة الرابعة 
لكن على أرض الفريق اآلخر ضمن منافســـات 
دور املجموعـــات بـــدوري أبطـــال آســـيا لكرة 

القدم. 
وانتهت ثالث مباريات بالتعادل مقابل فوز 
سعودي وحيد لكن املثير أن هذا االنتصار كان 
من نصيب الفتح الذي يحتل املركز 12 بالدوري 
الســـعودي وبنتيجة 3-1 علـــى اجلزيرة الذي 
بات على أعتاب إحراز لقب الدوري اإلماراتي. 
ويتقدم اجلزيرة بـ8 نقاط على أقرب منافســـيه 
فـــي اإلمارات قبل أربع جوالت فقط على نهاية 

املسابقة.
ولذلـــك قـــد يبـــدأ اجلزيـــرة بالتركيز على 
منافســـات دوري األبطال بعدمـــا أراح مدربه 
هينك تني كات العديد من الالعبني األساسيني 
في املباريات السابقة. وميلك الفتح أربع نقاط 
من ثالث مباريـــات باملجموعة الثالثة ويحتل 
املركز الثالـــث وبفارق نقطة واحدة عن خلويا 
القطري وثالث نقاط عن اســـتقالل خوزستان 
اإليرانـــي املتصـــدر، بينما ال ميلـــك اجلزيرة 
أي نقطـــة. وســـيلعب خلويا علـــى أرضه أمام 
استقالل خوزستان في أول مباراة للفريق بعد 
ضمان إحراز لقب الـــدوري القطري اخلميس 
املاضـــي. وقال نـــادي خلويا فـــي موقعه على 
شـــبكة اإلنترنت عقـــب الفـــوز باللقب ”حتت 
شـــعار ال وقت للراحة اســـتأنف خلويا املران 

استعدادا ملواجهة استقالل خوزستان“.
وتســـتعد كرة القـــدم اإلماراتيـــة لتتويج 
اجلزيـــرة بطـــال للـــدوري للمـــرة الثانية في 
تاريخـــه، مع بقـــاء 4 جوالت فقـــط على نهاية 
دوري اخلليـــج العربـــي للمحترفني، واحتياج 
الفريق إلـــى 4 نقاط الحتضان درع املســـابقة 
التـــي لم يحصـــل عليها طوال تاريخه ســـوى 
مرة واحدة وكانت موسم 2010-2011. ويتوقع 
كثيرون أن يكون تتويـــج اجلزيرة في اجلولة 

23 املقبلـــة مـــن دوري اخلليـــج العربي عندما 
يســـتضيف الشـــباب ويخرج األهلي مطارده 
املباشر للقاء مستضيفه الوحدة، وذلك ألن فوز 
اجلزيرة وتعثر األهلي بالتعادل أو باخلسارة 
يعنيان تتويج اجلزيرة مباشـــرة دون انتظار 

نتائج اجلوالت الثالث املتبقية.
ومن ناحية أخرى يترقب عشاق كرة القدم 
العربيـــة صراعا جديدا بني العـــني اإلماراتي 
واألهلي السعودي في ظل تنافسهما على قمة 
املجموعة الثالثة ضمن اجلولة الرابعة من دور 
املجموعات بدوري أبطال آسيا. وتعادل العني، 
الذي بلـــغ نهائي دوري األبطال العام املاضي، 
بنتيجة 2-2 في ضيافة األهلي ليصبح رصيده 
خمس نقاط ويحتفظ بفارق نقطتني عن حامل 

لقب الدوري السعودي. 
وقـــال زوران ماميتش مـــدرب العني، الذي 
كان يقود النصر السعودي في وقت سابق من 
املوســـم اجلاري عقب الفـــوز 5-2 على الظفرة 
بالـــدوري، ”فـــي اعتقـــادي مواجهـــة األهلي 
ســـتكون مختلفة متاما عن مبـــاراة الظفرة“. 
وأضاف ”الفريق السعودي أقوى من منافسنا 
وكذلك املســـابقة التي سنخوض فيها التحدي 
املقبل على مســـتوى القارة“. وأخرج ماميتش 
صانع لعبـــه عمر عبدالرحمـــن ”عموري“ بعد 

نهاية الشـــوط األول بعد التقدم 3-1 اخلميس 
املاضي، لكـــن املدرب أكد أنه قـــرر فقط إراحة 

أفضل العب في آسيا العام املاضي.
وقال ماميتش ”عموري خاض أكثر من 40 
مباراة إلـــى جانب مباراتـــني دوليتني مؤخرا 
دون أي توقف مبا في ذلك السفر إلى أستراليا 
(مـــع منتخب اإلمارات) ما يعني أنه في حاجة 
إلى قســـط مـــن الراحـــة“. وســـيكون األهلي 
اإلماراتـــي في ضيافة التعاون الســـعودي في 
مبـــاراة مؤثـــرة شـــعارها التنافـــس من أجل 
التأهل. وتعادل الفريقان دون أهداف الشـــهر 
املاضـــي فـــي دبي ليصبـــح رصيـــد كل فريق 
أربع نقاط مقابل ســـت نقاط الستقالل طهران 

اإليراني.
ومن جانبـــه أكد غـــامن الهاجـــري رئيس 
نـــادي العـــني، أن مبـــاراة الفريق أمـــام أهلي 
جدة الســـعودي ”متثل حتديـــا خاصا“. وقال 
الهاجري في تصريحات صحافية ”فريق العني 
بلغ أعلى درجات الوعي واملســـؤولية والرغبة 
القوية في الظهور املشـــّرف باسم اإلمارات في 
البطولة اآلســـيوية، واملدرب الكرواتي زوران 
ماميتش قـــاد الالعبني للوصـــول إلى مرحلة 
عالية مـــن اجلاهزيـــة الذهنية الســـتحقاقات 
الفريق في مراحل مقبلة على جميع األصعدة“. 

وأضـــاف ”مواجهـــة الثالثـــاء مهمـــة ومتثل 
حتّديا خاصا بني فريقني كبيرين على صدارة 
املجموعـــة الثالثة، وندرك جيـــدا أن مباريات 
دوري أبطـــال آســـيا دائما مـــا تتطلب جهودا 
مضاعفة وتركيزا كبيرا كونها ليست سهلة“.

ويخـــوض فريق الريان القطـــري اختبارا 
صعبـــا ومهما حيـــث يواجه فريـــق بيروزي 
اإليرانـــي على ملعب أزادي الشـــهير بطهران 
وذلـــك فـــي مباريـــات اجلولـــة الرابعـــة مـــن 

املجموعة الرابعة للبطولة. 
ويدخل الريـــان مباراة بيـــروزي متصدرا 
املجموعة الرابعـــة برصيد 6 نقاط جمعها من 
الفـــوز في مباراتيـــه على الوحـــدة اإلماراتي 
وبيـــروزي في الدوحة واخلســـارة من الهالل 
في الريـــاض ويأتي بعده فـــي الترتيب فريق 
الهالل برصيد 5 نقاط الذي ســـيواجه الوحدة 

اإلماراتي ثم بيروزي 4 نقاط. 
ويســـعى فريق الريـــان لتحقيق االنتصار 
في املواجهة اإليرانية للبقاء في قمة املجموعة 
خاصة وأن الفريق امللقب بـ“الرهيب“ جنح في 
لقاء الذهاب في حتقيـــق انتصار عريض عزز 
أداءه املقنـــع وأكد من خاللـــه تفوقه وظهوره 
بشـــكل مغاير فـــي املغامرات اآلســـيوية هذا 

العام.

تتجــــــدد املواجهات بني األندية الســــــعودية 
واإلماراتية بإقامة أربع مباريات جديدة في 
اليومني املقبلني مــــــع بداية النصف الثاني 
من مشــــــوار دور املجموعات بدوري أبطال 

آسيا لكرة القدم االثنني. 

مستعدون لتحد جديد

الريان القطري يخوض اختبارا صعبا 

ومهمـــا يواجه خالله فريـــق بيروزي 

اإليراني ضمـــن الجولـــة الرابعة من 

املجموعة الرابعة

◄

} اختتمت في إمارة عجمان بطولة حجاج لكرة القدم أقامتها قبيلة حجاج اليمنية حتت شـــعار ”عام اخلير في اإلمارات“. وقال جارالله احلجاجي 
الراعـــي الذهبـــي للبطولة بعد تســـليمه كأس البطولة ”حتتفل القبيلة بهذه البطولة وتتقدم بالشـــكر لقيادة دولة اإلمـــارات على رعايتها أبناء اليمن 

املقيمني في الدولة“.

} القاهــرة - يتوق فريـــق الزمالك إلى إيقاف 
سلســـلة من ثالث هزائم فـــي الدوري املصري 
املمتاز لكرة القـــدم عندما يواجه إنبي االثنني 
فـــي أول مبـــاراة للفريـــق حتت قيـــادة مدربه 

اجلديد للبرتغالي أوغوستو إيناسيو. 
وقـــال إيناســـيو فـــي مؤمتـــر صحافـــي 
بعد تعيينـــه ”الالعبـــون ســـيبذلون قصارى 
جهدهم مـــن أجل الفوز على إنبي.. املشـــاركة 
في التشـــكيلة األساســـية قائمة على أســـاس 
العمل واالجتهاد.. جئـــت من أجل العمل فقط 
ليعود الفريق إلى مســـتواه املعهود سريعا“. 
وأضاف ”أعلم أن املنافســـة على لقب الدوري 
صعبة وعلينا الدفاع عن اسم الزمالك. أثق في 
قيمة الالعبني وســـنثبت ذلك االثنني“. ويحتل 
الزمالك املركز اخلامس في الدوري برصيد 40 

نقطة وبفارق املواجهة املباشـــرة مع سموحة 
رابع الترتيب، بينما يتأخر بفارق 18 نقطة عن 

األهلي املتصدر وحامل اللقب. 
وتتبقـــى للزمالك مباراة مؤجلة. وخســـر 
الزمالـــك 0-1 أمـــام مصـــر للمقاصـــة وأعلن 
انســـحابه بعدها من الـــدوري اعتراضا على 
التحكيـــم بداعي التغاضي عن ركلة جزاء، قبل 

أن يتراجـــع ويتعثر 0-2 أمام ســـموحة الذي 
أنهى مشوار املدرب محمد حلمي.

ويتطلع األهلي إلى حتقيق فوزه اخلامس 
على التوالـــي واالقتراب مـــن االحتفاظ بلقب 
املســـابقة عندمـــا يواجه االحتاد اإلســـكندري 
الثالثاء. وقال ســـيد عبداحلفيـــظ، مدير الكرة 
باألهلي، إن املدافع أحمد حجازي سيغيب عن 

مواجهة االحتاد بسبب إصابة في العضلة. 
ومـــن املنتظـــر أن يعتمـــد حســـام البدري 
مدرب األهلي على مهاجمه اجلديد ســـليماني 
كوليبالي مرة أخرى بعدما سجل 3 أهداف في 
أول مباراتني له، رغم تكهنات بفشـــل الصفقة 
إثر غيـــاب الالعب القـــادم من ســـاحل العاج 
عن تشـــكيلة الفريق منذ انضمامـــه في يناير 

املاضي.

مواجهة إنبي أول اختبار إليناسيو مع الزمالك

األهلـــي يتطلـــع إلـــى تحقيـــق فوزه 

الخامس على التوالي واالقتراب من 

االحتفـــاظ بلقب املســـابقة عندما 

يواجه االتحاد اإلسكندري

◄



} لنــدن - أنعـــش مانشســـتر يونايتـــد آماله 
فـــي الصعـــود لبطولـــة دوري أبطـــال أوروبا 
فـــي املوســـم اجلديد، عقـــب تغلبـــه 3-0 على 
مضيفه سندرالند (املتعثر) في املرحلة الثانية 
والثالثني لبطولة الدوري اإلنكليزي لكرة القدم 

(برمييرليغ). 
وارتفـــع رصيد يونايتد إلـــى 57 نقطة في 
املركز اخلامس بفـــارق أربع نقاط خلف جاره 
اللـــدود مانشســـتر ســـيتي، صاحـــب املركـــز 
الرابع، الذي يصعد بصاحبه للدور التمهيدي 
املؤهل ملرحلـــة املجموعات بدوري األبطال في 
املوســـم املقبل، علما بأن يونايتد مازالت لديه 
مباراتان مؤجلتان، فيما ميتلك ســـيتي مباراة 
واحدة مؤجلة. وخاض سيتي مباراة أكثر من 
جـــاره اللدود الذي يتخلـــف بفارق 6 نقاط عن 
ليفربول صاحب املركز الثالث املؤهل مباشرة 
إلى املسابقة القارية األم، إال أن األخير خاض 
مباراتـــني أكثر من رجال مورينيو ما يعني أن 
باب التأهـــل إلى دوري األبطـــال مفتوح على 

مصراعيه.
في املقابل، جتمد رصيد ســـندرالند، الذي 
تكبد خسارته احلادية والعشرين في البطولة 

هذا املوســـم، والسادسة خالل لقاءاته السبعة 
األخيـــرة، عند 20 نقطة في مؤخـــرة الترتيب، 
ليتـــأزم موقفه بشـــدة في صراعـــه للبقاء في 

املسابقة. 
زالتـــان  الســـويدي  النجـــم  وافتتـــح 
إبراهيموفيتش التسجيل ملصلحة يونايتد في 
الدقيقة الـ30، ليواصل هوايته في هز الشـــباك 
للمبـــاراة الثانية على التوالـــي، بعدما أحرز 
هـــدف الفريـــق الوحيد خالل تعادلـــه 1-1 مع 
ضيفه إيفرتون في املرحلة املاضية. ورفع جنم 
باريس سان جرمان الفرنسي السابق رصيده 
إلى 21 هدفا في 51 مباراة خاضها مع يونايتد 
في موســـمه األول معه، في حـــني لم يصل أي 
من زمالئه إلى حاجز العشـــرة أهداف ســـوى 

اإلسباني خوان ماتا (10).
وتضاعفت معاناة سندرالند خالل املباراة 
بعدمـــا اضطر للعب بعشـــرة العبني عقب طرد 
العبه سيباستيان الرســـون في الدقيقة الـ43. 
واســـتغل مانشســـتر يونايتد النقص العددي 
في صفوف منافسه، ليسجل األرميني هنريخ 
مخيتاريـــان وماركـــوس راشـــفورد الهدفـــني 
الثانـــي والثالث فـــي الدقيقتني الــــ46 والـ89. 

ودخل يونايتد إلى اللقاء مع ســـندرالند الذي 
يشـــرف عليه مدربـــه األول بعـــد انتهاء حقبة 
األســـطورة الســـير أليكـــس فيرغســـون، أي 
األسكتلندي اآلخر ديفيد مويز، على خلفية 20 
مباراة متتالية دون هزمية لكنه اختبر في هذه 
السلسلة 10 تعادالت بينها اثنان في املرحلتني 
األخيرتني، ما جعله مهددا بالغياب عن دوري 

أبطال أوروبا املوسم املقبل.
لكن مشـــوار يونايتد ملا تبقى من املوســـم 
ليس سهال على اإلطالق، إذ تنتظره مواجهات 
صعبـــة جدا فـــي مبارياتـــه الســـبع األخيرة، 
أولها األحـــد املقبل على أرضه ضد تشلســـي 
املتصدر، كمـــا يحل ضيفا على جاره ســـيتي 
وأرســـنال الذي يتخلـــف عنه بفـــارق 3 نقاط 
قبـــل مباراته اإلثنني مع كريســـتال باالس، ثم 
توتنهام هوتســـبر صاحب املركز الثاني. وقد 
يكـــون اللعب فـــي املراحل األخيرة احلاســـمة 
خارج قواعده، أفضل من اللعب بني جماهيره 
ألن يونايتـــد متيـــز هـــذا املوســـم بعيـــدا عن 
”أولدترافورد“، خالفا ملبارياته فيه (هزمية و9 
تعـــادالت في 16 مبـــاراة)، إذ حقق األحد فوزه 
الســـابع مقابل تعادلني في مبارياته التســـع 

األخيرة خارج معقله.
وغـــاب عـــن يونايتد فـــي لقاء ســـندرالند 
املتخلـــف بفـــارق 8 نقـــاط عن منطقـــة األمان 
حارســـه اإلســـباني دافيـــد دي خيـــا بســـبب 
”مشـــكلة صغيـــرة“، حســـب مورينيـــو الـــذي 
أكـــد بأنه ”ســـيكون جاهزا للمبـــاراة املقبلة“ 
التـــي جتمع يونايتد مـــع إندرخلت البلجيكي 
اخلميس في ذهاب الدور ربع النهائي ملسابقة 
”يوروبا ليغ“. واســـتفاد األرجنتيني سيرجيو 
روميو من إصابة دي خيا ليقف بني اخلشبات 
الثالث في مباراة شهدت 5 تغييرات في فريق 
”الشـــياطني احلمر“ مقارنة مع مباراة املرحلة 
السابقة ضد إيفرتون (1-1)، إذ لعب الفرنسي 
بول بوغبا واألرميني هنريك مخيتاريان ولوك 

شو واإليطالي ماتيو دارميان منذ البداية.

} برشــلونة - خيمـــت أجـــواء احلـــزن على 
فريق برشـــلونة بعدما أهدر فرصة مقاســـمة 
ريـــال مدريد صـــدارة الدوري اإلســـباني لكرة 
القدم. وذكرت صحف إســـبانية ”األمر ال يقبل 
التســـامح“، مضيفـــة ”برشـــلونة أهدر فرصة 

ذهبية في ملقة“. 
وأشـــارت صحيفة ”ماركا“ إلى أن ”ميتشل 
وضع الدوري على طبق“، في إشارة إلى مدرب 
ملقـــة وجناح ريـــال مدريد الســـابق الذي قاد 
فريقه للفوز على برشـــلونة 0-2. ولدى سؤاله 
حول األسباب الرئيســـية للهزمية، قال لويس 
إنريكـــي مدرب برشـــلونة ”أعتقد أننـــا لعبنا 
بشـــكل جيد لكننا واجهنا صعوبة أمام فريق 

يلعب بشكل دفاعي“. 
وأضاف ”لقد ســـجلوا هدفا من أول هجمة 
لهـــم بعد أن لعبنـــا على مصيدة التســـلل، ثم 
ازدادت األمـــور صعوبـــة، أعتقد أنها ليســـت 
نتيجة عادلـــة“. وأوضح ”الصـــراع على لقب 
الليغـــا أصبح أكثر صعوبة، هناك عدد أقل من 
املباريـــات متبق، لكننا ســـنقاتل حتى املباراة 

األخيرة“.
ويتأخر برشـــلونة بفارق ثـــالث نقاط عن 
ريال مدريـــد املتصدر والذي بقيـــت له مباراة 
مؤجلـــة. وبإمكان برشـــلونة تقليـــص الفارق 
مع الريـــال عندما يلتقي الفريقـــان في مباراة 
الكالسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو بعد 
أسبوعني، ولكن الفريق عليه أن يفعل ذلك دون 

جنمه البرازيلي نيمار. 
وتعـــرض نيمـــار للطرد فـــي الدقيقة الـ68 
وذكـــر احلكم خيســـوس جيل فـــي تقريره أنه 
ســـخر من حكم الرايـــة وبالتالي فـــإن عقوبة 

إيقافه ستتضاعف إلى مباراتني. 
ويغيـــب نيمـــار عن برشـــلونة أمـــام ريال 
سوسيداد وكذلك أمام ريال مدريد. وقال لويس 
إنريكـــي ”من الغريـــب أننا كفريـــق ال نرتكب 
الكثير من األخطـــاء لكننا نحصل على الكثير 
مـــن البطاقـــات.. وعلـــى النقيض فـــإن العبي 
الفرق املنافســـة يتعرضون لنا بالضرب طوال 
املباريات لكنهم ال يحصلون على بطاقات، إنه 

شيء غريب لكننا اعتدنا على ذلك“.

مـــن ناحيـــة ثانيـــة شـــن لويـــس إنريكي 
هجومـــا حادا علـــى التحكيم اإلســـباني، بعد 
طرد العب الفريق البرازيلي نيمار دا ســـيلفا، 
خالل مواجهـــة ملقة، والتي خســـرها الفريق 

الكاتالوني بهدفني دون رد. 
وقال إنريكي“أعتقد أن تفســـير األمر الذي 
يســـتحق إشـــهار البطاقة الصفـــراء في وجه 
الالعـــب، هو أمر خاص جدا“. وأضاف ”علينا 
أن نكون حذرين جدا في بعض املباريات، ألنه 
كانـــت توجد تدخـــالت قوية، ولـــم يتم إظهار 
البطاقـــة الصفـــراء، علـــى الرغم مـــن كونها 
تســـتحق وبشـــكل واضح، ولكن ربـــط أربطة 

احلذاء يجلب لك البطاقة“.

أمر غريب
وواصل ”إنه أمر غريب أن يحصل الفريق 
الذي ال يلعب بخشـــونة على بعض البطاقات 
الصفراء بشكل غامض، وباألخص عندما يقوم 
اخلصـــم بالعديد من األخطاء، ولكن ال يحصل 
العبـــوه علـــى بطاقـــات صفـــراء“. وأمت ”ذلك 
أمـــر غريب، ولكننا اعتدنا علـــى هذه األمور“. 
وجتمد رصيد برشـــلونة عند النقطة الـ69 في 
املركـــز الثانـــي، وبفارق 3 نقاط عـــن املتصدر 

ريال مدريد. 
وفي سياق متصل يتولى احلكم البولندي 
سيمون مارســـينياك حتكيم مباراة يوفنتوس 
وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري األبطال 
األوروبي لكـــرة القدم، التي تقـــام على ملعب 

يوفنتوس آرينا، الثالثاء. 
وأعلـــن االحتـــاد األوروبـــي لكـــرة القـــدم 
”يويفا“ أن مارســـينياك، الـــذي يبلغ من العمر 
36 عامـــا، ويعد من بني احلكام األصغر ســـنا 
فـــي البطولـــة األوروبيـــة العريقة، ســـيحظى 
خالل املبـــاراة مبســـاعدة مواطنيـــه توماش 

ليستكيفيتش وباول سوكولنيكي. 
وســـبق أن أدار احلكـــم البولنـــدي هـــذا 
املوســـم مبـــاراة أتلتيكو مدريد أمـــام بايرن 
ميونيخ (0-1)، وريال مدريد أمام بوروســـيا 
دورمتوند (2-2) فـــي دور املجموعات بدوري 

أبطال أوروبا. 
كما تولى مارسينياك حتكيم مباراة ذهاب 
ثمـــن نهائي دوري األبطال األوروبي، التي فاز 
بها باريس ســـان جرمان برباعية نظيفة على 
ضيفه برشـــلونة على ملعب ”حديقة األمراء“، 
مـــا ميثل فـــأال ســـيئا جلماهير البارســـا قبل 

موقعة تورينو. 

ويدير اإليطالي دانيلي أورســـاتو املباراة 
األخرى التي ســـتقام الثالثـــاء بني دورمتوند 
وســـيحظى  الفرنســـي،  وموناكـــو  األملانـــي 
مبساعدة مواطنيه ماورو تونوليني ولورينزو 

مانانيلي. 
وقلـــل املدير الفنـــي لنادي ملقة خوســـيه 
ميغيـــل غونزاليس ميتشـــل من تأثيـــر الفوز 
الذي حققه أمام برشلونة على املنافسة ما بني 
ريال مدريد وبرشـــلونة على لقـــب الليغا هذا 
املوســـم، مؤكدا أن الريال ذاهب نحو التتويج 

بلقب املسابقة. 
ووصف ميتشـــل الفوز باملســـتحق بسبب 
أفضليـــة فريقـــه على جميـــع فتـــرات املباراة 
تقريبا دون اســـتثناء، مشـــيرا إلى أن التقدم 
املبكر في النتيجة حرر العبيه وساعدهم على 

الظهور بشكل أفضل.
وقـــال ”نحـــن فريق منظـــم، قدمنـــا عمال 
جماعيا رائعا، وكنا نشـــكل خطورة مســـتمرة 
على مرمى البارســـا ولهـــذا أختلف مع لويس 
إنريكـــي الـــذي قال إن فريقه لم يكن يســـتحق 
اخلســـارة“. وعند ســـؤاله عن تقدمي يد العون 

لزيـــن الديـــن زيـــدان خصوصا بعد ســـقوطه 
في فـــخ التعادل أمـــام دييغو ســـيميوني في 
نفس اجلولة، أجاب قائـــال ”بغض النظر عما 
فعلناه أمام برشلونة، ريال مدريد سوف يفوز 
بالليغا، إنه فريق كبير وال يخطىء كثيرا، لقد 
حصـــد نقطة من أتلتيكو مدريد، وبالتالي فهو 

على الطريق الصحيح نحو اللقب“.

التخوف من يوفنتوس
ال يوجد شـــك بأن يوفنتـــوس أحد عمالقة 
القارة العجوز، وال يوجد شـــك بأن برشـــلونة 
والعبيـــه ومدربـــه لويس إنريكـــي وجماهيره 
يعـــون ذلـــك وهـــم لـــن يســـتهينوا بقـــدرات 
منافســـهم على اإلطالق، لكن فـــي ذات الوقت 
هناك عوامل جتعل مواجهة الســـيدة العجوز 
أكثر خطورة على البرســـا ممـــا هو متوقع أو 
يعتقد. من أهم هذه العوامل تذبذب مســـتوى 
برشـــلونة من مبـــاراة إلـــى أخرى؛ مـــرة في 
القمة ومرة أخرى فـــي احلضيض. طبعا هذه 
املعضلة جتعل البارســـا قلقا فـــي العديد من 

املباريات، لكن ضد فريـــق ميلك قدرات مميزة 
هجوميا ودفاعيا وتكتيكيا وقوي على صعيد 
الشـــخصية تصبح هذه الســـلبية قاتلة. هذا 
فضـــال عن ضعف برشـــلونة فـــي التعامل مع 
الهجمـــات املرتدة للمنافســـني فـــي ظل وجود 
مشاكل في خط الوسط الدفاعي خصوصا مع 
غياب بوسكيتس ليلة الثالثاء، ومشاكل أخرى 
في جودة بعض أفراد خط الدفاع. املشـــكلة أن 
األنديـــة اإليطالية تتغلغل فـــي جيناتها أفكار 
بناء الهجمات املرتـــدة بأفضل طريقة ممكنة، 

وتستطيع استحضار ذلك وقت احلاجة.
كذلـــك يبـــدو فريـــق يوفنتوس فتـــاكا في 
اســـتغالل أخطـــاء املنافســـني نظـــرا للنقطة 
الســـابقة، مـــا يجعل البارســـا قلقـــا أكثر من 
مشـــاكله الدفاعية ومشـــاكله فـــي التعامل مع 
الضغط العالي للمنافسني، أن السيدة العجوز 
يعـــرف كيف يحقـــق االنتصار عبر اســـتغالل 
الثغرات واملشاكل في أداء املنافس. اليوفي ال 
يقدم أجمل كرة فـــي إيطاليا لكنه يعرف جيدا 
من أين تـــؤكل الكتف، بل رمبـــا يكون الفريق 

األبرز في أوروبا بهذا املضمار. 

ضربة موجعة لـبرشلونة تقلص آماله في التتويج بالدوري اإلسباني
[ أنريكي: الصراع على لقب الليغا أصبح أكثر صعوبة  [ ميغيل: ريال مدريد ليس في حاجة لمساعدة أحد

تعرض برشلونة لهزمية مفاجئة أمام نظيره ملقة، ضمن منافسات اجلولة الـ31 من الدوري 
اإلسباني. وجاءت هزمية الفريق الكاتالوني مبثابة ضربة موجعة، رمبا تنهي أمل التتويج 

باللقب، بعدما أعطى أتلتيكو مدريد الفرصة للملكي من أجل استعادة الصدارة.
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{برشـــلونة ســـيعاني دفاعيا، فنحن خطيرون في الهجـــوم، نأمل أن نقـــدم مباراتين عظيمتين 
نتأهل بعدهما إلى نصف النهائي. إنها مباراة مختلفة جدا، ولكن ال يمكننا االنتظار}.

ستيفان ليشتستاينر 
ظهير فريق يوفنتوس اإليطالي

{إذا كنت تلعب بهذه الطريقة مع الكثير من العاطفة والرغبة في تحقيق الفوز ضد خصم قوي 
جدا مثل دورتموند، فإنك تحصل على الكثير من المرح والشعور بالرضا}.

آريني روبن 
جنم فريق بايرن ميونيخ األملاني

خطوات واثقة

برشـــلونة بإمكانـــه تقليص الفارق 
مع الريال عندما يلتقي الفريقان في 
الكالســـيكو على ملعب سانتياغو 

برنابيو بعد أسبوعني

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ ذكرت تقارير صحافية إنكليزية أن 
إدارة نادي أرسنال في طريقها لإلبقاء 

على الفرنسي آرسين فينغر، المدير 
الفني للغانرز بتجديد عقده الذي 

ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

◄ يواجه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو نجم فريق ريال مدريد 

اإلسباني شبح الغياب عن مباراة 
الكالسيكو أمام الغريم التقليدي 
برشلونة، في 23 أبريل الجاري. 
وحصل رونالدو مؤخرا على 4 

بطاقات صفراء.

◄ عبر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم 
بايرن ميونيخ عن غضبه من مارك 

بارترا مدافع بوروسيا دورتموند، بعد 
تدخل األخير العنيف خالل المباراة 

التي جمعتهما، السبت، ضمن 
منافسات البوندسليغا.

◄ أعلن نادي شالكه األلماني أن 
مهاجمه الكاميروني إيريك ماكسيم 

تشوبو موتينغ سيغيب لبعض الوقت 
بسبب اإلصابة في الركبة. وتعرض 

موتينغ لإلصابة خالل المباراة التي 
فاز فيها شالكه على فولفسبورغ 1-4.

◄ ضم نادي اليزبيغ ثاني ترتيب 
الدوري األلماني الحارس السويسري 

الشاب إيفون مفوغو (22 عاما) من 
يونغ بويز حتى 2021 دون مقابل. 

وخاض مفوغو الكاميروني األصل 42 
مباراة مع يونغ بويز.

◄ صعد فريق نيولز أولد بويز إلى 
وصافة الدوري األرجنتيني الممتاز 

لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه 
أرسنال ساراندي 1-0 في المرحلة 

التاسعة عشرة من المسابقة. الفوز 
رفع رصيد نيولز أولد بويز إلى 38 

نقطة في المركز الثاني.

باختصار

أرقام مبعثرة

مشـــوار يونايتـــد ملـــا تبقـــى مـــن 
املوسم ليس سهال على اإلطالق، 
إذ تنتظـــره مواجهـــات صعبة جدا 

في مبارياته السبع األخيرة

◄ } لنــدن - انضـــم نـــادي مانشســـتر ســـيتي 
اإلنكليـــزي لســـباق احلصـــول علـــى خدمات 
هداف ليون الفرنسي ألكسندر الكازيتي، الذي 
تقدر قيمته الســـوقية حاليا بـ40 مليون جنيه 

إسترليني. 
ومـــن ناحية أخرى يخطط أرســـنال أيضا 
للحصـــول على توقيع الالعب البالغ من العمر 
25 عاما، والذي ســـجل 30 هدفـــا مع ليون في 
كافة املسابقات هذا املوسم، كما يبرز أتلتيكو 
مدريد أيضا بني األندية التي تنوي اســـتقدام 

الكازيتي. 
ويأتـــي اهتمام أتلتيكـــو مدريد بالكازيتي 
حتســـبا لفشـــله في التعاقد مع جنم أرسنال، 
أليكسيس سانشيز، علما بأن الفريق اإلسباني 
مهدد بخسارة خدمات جنمه الفرنسي أنطوان 
غريزمـــان املرشـــح لالنتقـــال إلى مانشســـتر 
يونايتـــد مقابـــل أكثـــر مـــن 80 مليـــون جنيه 

إسترليني.

} مدريــد - بات نادي ريال مدريد اإلســـباني 
مهتمـــا بالتعاقد مع الدولي الفرنســـي نغولو 
كانتي العب خط وســـط تشيلســـي اإلنكليزي، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. 
وجتهـــز إدارة امليرنغـــي مبلـــغ 50 مليون 
جنيه إســـترليني للظفر بخدمات كانتي، وهو 
مبلغ يزيد 20 مليون جنيه إسترليني عن الذي 
دفعته إدارة تشيلســـي الستقطابه من صفوف 
ليستر ســـيتي الصيف املاضي، بعقد ميتد لـ5 
سنوات.وأكد الفرنسي زين الدين زيدان املدير 
الفني للملكي إعجابه بقـــدرات مواطنه، الذي 
يقـــدم أداء أكثر من رائع في أول مواســـمه مع 
البلوز، حيث ســـاهم في اعتالء فريقه لصدارة 

جدول ترتيب البرمييرليغ. 
ومـــن املتوقع رحيل جيمـــس رودريغيز أو 
إيسكو عن صفوف ريال مدريد الصيف املقبل، 
ولذلك يســـعى زيدان لضم العب نشيط للتحكم 
في خط وسط الفريق. وسيكون من الصعب أن 
يفرط اإليطالي أنطونيـــو كونتي املدير الفني 

للبلوز في خدمات كانتي بكل سهولة.

مانشستر سيتي ينضم 
للصراع على الكازيتي

كانتي يدخل دائرة 
اهتمام ريال مدريد

مانشستر يونايتد ينعش آماله في التأهل ألبطال أوروبا
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} دبي – اجتمع محبو األبطال الخارقين في 
دبي لمدة ثالثة متتالية خالل نهاية األسبوع 
ضمـــن معـــرض الشـــرق األوســـط لألفـــالم 
والقصـــص المصـــورة ”كوميك كـــون“ الذي 
اجتذب العام الماضي أكثر من 60 ألف زائر.

في  وتجول المشاركون في ”كوميك كون“ 
أروقة مركز دبي التجـــاري العالمي بمالبس 
أكثر الشـــخصيات الســـينمائية والكرتونية 
شـــهرة فـــي العالـــم حتـــى يتيحوا للـــزوار 
فرصة أخذ صـــورة تذكارية معهم أو شـــراء 
ألبســـة وإكسســـوارات تحمل صور أشـــهر 

الشخصيات الخارقة.
أفـــالم  أو  الفيديـــو  ألعـــاب  فـــي  وكمـــا 
الشـــخصيات الخارقـــة، اختـــار الكثيـــر من 
المشـــاركين التنكـــر فـــي أزياء شـــخصيات 
شريرة، ألنها أكثر ”إثارة“ على حّد تعبيرهم.

وشـــملت فعاليـــات المهرجان الســـنوي 
لألفالم والقصص المصورة، مسابقة الختيار 
أفضـــل زي تنكـــري وورشـــات عمل ناقشـــت 
مواضيع مثل فنون رســـم المانغا، والرسوم 

المتحركة، وغيرها.
كمـــا اســـتضاف المعرض ممثليـــن أدوا 
عـــدة أدوار في أفالم األبطـــال الخارقين، مثل 
 ،“The Hurt Locker” أنتونـــي ماكي من فيلـــم
 The” مسلســـل  مـــن  ماكديرميـــت  وجـــوش 
Walking Dead“، ومصـــارع ”WWE“ الشـــهير 

.“Kane”
ومـــن العالـــم العربي، كان أبـــرز ضيوف 
الفعالية ملحن أغاني األطفال السوري طارق 

العربي طرقان وابنه محمد.

ولحـــن طـــارق عـــددا كبيرا من شـــارات 
أشهر الرســـوم المتحركة التي ظهرت باللغة 
و“بابار“  و“ِســـمبا“  العربية، مثـــل ”باتمان“ 
وغيرهـــا. وغنـــى ابنه محمد شـــارات الكثير 
منها، إلى جانب كونه الصوت الرئيســـي في 

قناة ”سبيستون“ المخصصة لألطفال.
وكان مجسم شخصية ”الرجل الحديدي“ 
األكبـــر في المعـــرض هذا العـــام، حيث يزيد 
ارتفاعه على ثالثة أمتار، بينما يصل عرضه 
إلى مـــا يقارب ثالثـــة أمتار، وقـــد تم جمعه 
وتركيبه في المعرض كأجزاء بســـبب حجمه 

وثقل وزنه.
وتضمن المعرض الذي انطلق بدبي سنة 
2012، 50 عمـــال فنيا قدمها 50 رســـاما من 10 
دول مختلفة جميعها مســـتوحاة من مسلسل 
الفضاء الشـــهير ”ســـتار تريك“ الذي يحتفي 

منتجوه بمرور 50 عاًما على عرضه األول.
وكان الحـــدث الحصري في المعرض هذا 
العام مشاركة أعضاء من موسوعة ”غينيس“ 
لألرقام القياسية، حيث تم تسجيل أكبر لوحة 

”استينسل“ تبلغ مساحتها 11.13 متر مربع.
وقالـــت ليلى عيســـى، مديرة التســـويق 
لدى موســـوعة ”غينيس“ في الشرق األوسط 
وشـــمال أفريقيـــا ”تفخـــر غينيـــس لألرقام 
القياسية االعتراف بهذا العمل الفني المذهل 
ونحن على اســـتعداد لدعم المواهب الرائعة 
الذين يرغبون في التفوق على أنفســـهم عبر 

عيش تجارب مذهلة وفريدة من نوعها“.
ويعقـــد معـــرض ”كوميك كـــون“ في عدة 
مدن حول العالـــم. وأصبحت مدينة دبي منذ 

ســـنوات أول بلد عربي يحظـــى بتنظيم هذا 
الحدث في الشرق األوسط.

ونظمت تونس العام الماضي أول نسخة 
من مهرجـــان ”كوميك كون“ فيما أقيم الحدث 

في الســـعودية للمرة األولى فـــي مدينة جدة 
خالل فبراير الماضي.

واســـتقطبت النسخة الســـعودية األولى 
للمهرجـــان اآلالف مـــن الشـــبان المولعيـــن 

بأبطـــال القصص المصورة وروايات الخيال 
العلمي والتواقين إلـــى أجواء ”الحرية“، في 
حـــدث يندرج في ســـياق السياســـة الجديدة 

للمملكة لتطوير مجاالت الترفيه في البالد.

عاش زوار معرض الشرق األوسط لألفالم والقصص املصورة ”كوميك كون“ 2017 ملدة 
ثالثة أيام في عالم خيالي يحاكي حياة أبطال األفالم والرســــــوم املتحركة اخلارقني مثل 

”بات مان“ و“سبيدر مان“ و“تومب رايدر“ و“كابنت أميركا“.

تنكر ياباني في دبي

} تـــكاد الوجـــوه تتحدث مـــع بعضها عند 
انتظـــار القطـــار، الصمـــت جزء مـــن تقاليد 
االنتظـــار مثلمـــا هـــو معّبـــر عن الكياســـة، 
ألن الثرثـــرة بـــني آخريـــن ال تعرفهـــم درجة 
منحدرة من ســـوء الســـلوك الـــذي أصابتنا 
بـــه الهواتف احملمولة، قـــد يكون مفضال أن 
ُجتامل اآلخرين في جوارك بكلمة أو اثنتني، 
لكن عليك أن تتقن فن االنشغال بنفسك وعدم 

مراقبة اآلخرين إلى حني وصول القطار.
ما حدث بجواري جعلني أعود إلى حكمة 
تعّلم الصمت، فكلنا نتقن الكالم، لكن الصمت 
فن ال يجيده اإلنســـان بسهولة مثلما يصعب 

تعلمه.
َقدمْت ســـيدتان فـــي العقد الســـابع من 
عمريهما وهما تتكلمان، ولسوء احلظ وقفتا 
بجـــواري دون أن تتوقفـــا عن الـــكالم، ومبا 
أنهمـــا تتكلمـــان بصـــوت عـــال تعّرفت على 
كلمات إســـبانية في حديثيهما الذي ال يبدو 
أنه جدل وال أنه ودّي، بل حديث ميكن وصفه 

من دون تردد باملهلك للدماغ!
لـــم تتوقف الســـيدتان عن الـــكالم خالل 
سبع دقائق حتى وصول القطار، وليس هذا 
ذا تأثير إذا ما قيس بأن الســـيدتني تتكلمان 
في وقت واحد من دون توقف! كان أمرا مربكا 
أكبر بكثير من أنـــه مثير لإلزعاج، بل عصّي 
على التفسير، عّم تتكلمان؟ هذا ليس شأننا، 
لكن أن تتكلما في وقت واحد وبشكل مستمر 
وبصوت مسموع للمسافرين املنتظرين قدوم 

القطار، أمر صعب التفسير حقا.
أعتقد أن اجلميع تســـاءل مثلما تساءلت 
مع نفســـي، كيف لهما فهم مـــا توّد إحداهما 
إيصالـــه إلى األخرى إذا كانتـــا تتكلمان في 
وقـــت واحد؟ َمن تتكلم وَمـــن تصغي؟ أهمية 
هـــذا الســـؤال طغى في ذهني علـــى اإلزعاج 
الذي تســـببت به الســـيدتان فـــي حديثيهما 

املفتقر إلى الكياسة املناسبة لعمريهما.
صعوبـــة تعلـــم فن الصمـــت مرتبطة بال 
أدنى شـــك بوعي اإلنســـان وقدرته على فهم 
واحتـــرام احمليط، فال أكثر فظاظة من حتدث 
زوجني أو صديقني بصوت عال وفي مسائل 

شخصية بني آخرين ال يعرفونهم!
وتتجسد الفظاظة في أقصى صورها مبا 
هو شـــائع بيننا اليوم في الشارع واألسواق 
واملســـجد  واملطعـــم  واملقهـــى  واحلافلـــة 
واملضيف… ألشخاص يتحدثون بالهاتف في 

أمورهم الشخصية وبصوت عال.
لقد أضيفت املســـائل اخلاصة في انعدام 
الكياســـة إلـــى احلديـــث بصـــوت عـــال في 
الهواتـــف بني اآلخريـــن، وكأن التكنولوجيا 
كتجربة حية لإلنسانية زادت اإلنسان غباء، 
وفرضـــت على الفالســـفة واحلكمـــاء إعادة 

كتابة مدّونة القيم والسلوك احلميدة.
لـــم أفهـــم كالم الســـيدتني اللجوجتـــني 
باحلديـــث املزعج، لكـــن طريقـــة أن يتحدث 
اثنـــان في وقت واحـــد بدت لي مســـتلة من 
غياب فكـــرة فن احلوار بيننـــا، ألننا ال نريد 
مســـبقا أن نفهم اآلخرين، وهذا ما جســـدته 
برامجنـــا التلفزيونيـــة احلوارية؛ إنها متثل 

الالحوار في أقصى صوره!

صباح العرب

الصمت فن أصعب 
من الكالم

{أحد الشعانين} في مدينة بيت لحم، حيث  طفلة فلسطينية شاركت في احتفاالت خاصة بـ
أقيمت عروض موسيقية لفرق الكشافة الفلسطينية يوم األحد  األخير قبل عيد الفصح.

;

} كابول – بعد سنوات من الحظر في ظل حكم 
حركة طالبان في أفغانســـتان، عادت مصارعة 
الديـــوك والمراهنـــات عليها لتزدهـــر في هذا 
البلد الفقير الذي يعيش على وقع اضطرابات 

متواصلة.
ولدى دخول الديكين إلى حلبة المصارعة 
تطلق الجموع صرخات حماســـية وصافرات 
وهتافات تشـــجع ديكا على خصمه في معركة 
قاسية تنتهي بوقوع أحدهما مضرجا بدمائه.
ويطلـــق األفغان على هـــذه اللعبة الدموية 
وقـــد كانت مـــن أبرز  اســـم ”مـــورغ جانغي“ 
األنشـــطة التي يمارســـونها ويراهنون عليها 
بأموالهـــم، قبل أن تحظرها حركة طالبان لدى 
إمســـاكها بمقاليـــد البالد بيـــن العامين 1996 

و2001.
وتقع كبرى حلبـــات مصارعة الديوك على 
مقربة من أطالل قصـــر دارول أمان، وهو بناء 
تاريخـــي تشـــهد الفجـــوات فـــي جدرانه على 
الحروب والنزاعات المتعاقبة التي عاشـــتها 

أفغانستان في العقود الماضية.
ومع اشـــتداد حمى المعركة بين الديكين، 
تشـــتد حمـــى المراهنـــات بين المشـــاهدين، 
وتســـمع عبـــارات متكـــررة ”أنـــا أراهن على 
الضعف!“، و“أنا أراهن على ثالثة أضعاف!“.

قد يصل ما يجنيه سعيد الحظ في الرهان 
علـــى مباراة واحدة إلى 2800 يورو، وهو مبلغ 

يشكل ثروة في بلد فقير مثل أفغانستان.

ويقـــول محمد هومايون ”الناس ال يجدون 
مـــا يأكلونه، لكنهم يأتون إلـــى هنا للمراهنة. 
رأيـــت أشـــخاصا معدميـــن خرجوا مـــن هذه 

المراهنات وجيوبهم ممتلئة“.
لكن تفســـير اإلقبال على هـــذه المباريات 
ال يقتصـــر علـــى المراهنـــات، بـــل إن األفغان 
يبحثـــون عن أي مصـــدر للترفيه في بلد يرزح 
تحت البطالة والنزاعات، ولو كان ذلك في لعبة 

دموية كصراع الديوك.
ويتواجه فـــي كل مباراة ديكان من الحجم 
نفســـه، مزودان بشفرات متشـــابهة مثبتة إلى 
الســـاق. وبين الجولة واألخرى، يعكف مالكو 
الديـــوك علـــى االعتناء بها تحضيـــرا للجولة 
المقبلة، فيسقونها شرابا منشطا ويمسحون 
الـــدم عنهـــا، وقـــد يضطـــرون إلى شـــيء من 
الجراحـــة مثل معالجة كســـر فـــي المنقار أو 

نزيف تحت الجلد.
وفي هـــذا الوقت يطوف باعـــة متجولون 
على المشـــاركين عارضين البيض المســـلوق 

والبازالء المملحة.
ويلقـــى ديك المبـــارزات عناية قد تزيد عن 

تلك التي يحظى بها أفراد عائلة المالك.
ويقول أحد مربي هذه الديوك وهو شـــاب 
في التاســـعة والعشـــرين من العمر طلب عدم 
الكشف عن اســـمه ”نطعم الديوك ما ال نسمح 
ألنفسنا بأن نأكله، من الرمان واللحم المشوي، 

إلى اللوز والفستق“.

ويبـــدأ تدريب الديك في عمر مبكر، ويظهر 
الشـــاب لمراســـل وكالـــة فرانس بـــرس كيف 
يجعـــل ديوكـــه تجري حـــول قفـــص دجاجة، 
لتعزيـــز قدرتها البدنية. لكـــن يندر أن يعيش 
ديك المصارعة أكثر من ثالث ســـنوات، فغالبا 
ما تصيبها المباريات بعمى أو بجروح تؤدي 

إلى نزيف قاتل.
يعرب جيســـون بايكر مـــن جمعية ”بيتا“ 
للرفق بالحيوان عن سخطه من هذه المباريات 
التي ”منعت في بالد غربية عدة، وينبغي على 

أفغانستان أن تحذو حذوها“.
لكن اللعبـــة ال تبدو على طريق الزوال في 
هذا البلد حيث مازالت ثقافة الرفق بالحيوان 
بعيدة كل البعد عن مجتمع غارق في النزاعات 

واالضطرابات والعنف.
وكثيرا ما ينتهي صـــراع الديكين بصراع 
بيـــن مالكـــي الديكين قـــد يتخلله اســـتخدام 

الســـكاكين أو األســـلحة الناريـــة، وســـط 
حماسة الجمهور البالغة.

ويرى البعض أن صراع الديكة يتصل 
بمعاني االعتزاز بالرجولة. 

ويقـــول أحـــد مالكـــي ديوك 
المبارزة، الذي فـــر من المباراة 
بعيـــد ابتدائهـــا، إنه ســـيذبحه 
ويطبخه، مشددا على أن ”األمر 

ليـــس ماديا بقـــدر ما هو 
يتعلق بالكرامة“.

األفغان يقدمون الفستق واللحم المشوي للديكة حلما بالثروة

} أوتــار براديــش (الهنــد) – تبحث الشـــرطة 
الهنديـــة في قوائم األطفال المفقودين للتعرف 
علـــى هوية ووالـــدي طفلة يعتقـــد أنها كانت 

تعيش مع القرود.
وُعثر على الطفلة، التي يتراوح عمرها بين 
ثمان وعشـــر سنوات، منذ أســـابيع في إحدى 

الغابات بوالية أوتار براديش شمالي الهند.
وقـــال أطباء إنهـــا عاجزة عـــن التخاطب، 

وتتصرف بطريقة ”تشبه القرود“.
وقـــال ضابط رفيع المســـتوى بالشـــرطة 
الهنديـــة إن الفتـــاة كانت تلعـــب مع مجموعة 
من القـــرود، وتتصرف مثلهـــم عندما أنقذتها 
الشرطة. واكتشـــف قرويون الفتاة في محمية 
”كاتارنيغـــات“ للحيـــاة البريـــة بالقـــرب مـــن 

الحدود الهندية مع نيبال.
وقال الضابط، سوريش ياداف، إن القرود 

هاجمت قواته عند وصولها إلنقاذ الفتاة.
وقال أطباء إن الطفلة كانت تعاني من سوء 
التغذيـــة، حينما ُأحضرت مـــن الغابة، وكانت 
كثة الشـــعر طويلة األظافر، ويحمل جســـدها 
جروحـــا. ولم تكن قـــادرة على الـــكالم، لكنها 

كانت تصيح وتمشي على يديها وقدميها.
وأفـــادت تقارير بأن حالة الفتاة تحســـنت 
بشـــكل كبيـــر اآلن، لكـــن على المـــدى الطويل 
يتوقع أن تودع مؤسســـة لرعاية األطفال، وأن 
يعمل أطباء متخصصون على تعليمها الحياة 
البشـــرية بالتدريج. ولم يعرف بعد طول المدة 

التي قضتها الطفلة مع القرود في الغابة.

البحث عن والدي هندية 
تربت مع القرودة

شخصيات خيالية تتواصل مع زوار دبي ثالثة أيام

كرم نعمة

فـــي مدينة جدة 

ســـعودية األولى 
شـــبان المولعيـــن 

الخيال بأبطـــال القصص المصورة وروايات
العلمي والتواقين إلـــى أجواء ”الحرية“، في
حـــدث يندرج في ســـياق السياســـة الجديدة 

للمملكة لتطوير مجاالت الترفيه في البالد.

عمر مبكر، ويظهر  في
ة فرانس بـــرس كيف
ـــول قفـــص دجاجة، 
لكـــن يندر أن يعيش
الث ســـنوات، فغالبا 
عمى أو بجروح تؤدي 

”بيتا“ كر مـــن جمعية
خطه من هذه المباريات 
بية عدة، وينبغي على 

ذوها“.
 على طريق الزوال في 
 ثقافة الرفق بالحيوان 
تمع غارق في النزاعات 

.
صـــراع الديكين بصراع 
قـــد يتخلله اســـتخدام 

حة الناريـــة، وســـط 
غة.

الديكة يتصل  صراع
جولة. 

لكـــي ديوك 
ن المباراة 
ســـيذبحه 
ى أن ”األمر 

ما هو 

ة
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