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} بــريوت – تدافعـــت التطورات السياســـية 
مســـاء أمس فـــي لبنان بعـــد أن أعلن الرئيس 
اللبناني ميشـــال عون عن قـــراره تعليق عمل 
البرملان اللبناني ملدة شـــهر وفق ما تسمح به 

املادة 59 من الدستور اللبناني. 
وبـــرر عـــون قـــراره بأنـــه إلعطـــاء املجال 
للتوافـــق حول قانون انتخـــاب في هذه الفترة 
متهيـــدا لفترة متديد تقني بعـــد حتديد موعد 

االنتخابات.
ويســـاهم القرار في ســـحب فتيـــل التوتر 
وخيار الركون الى الشـــارع الذي ال يرغب فيه 
أحد في هذه الفترة، ومينع حتول املشـــهد إلى 

صراع إسالمي مسيحي.
واعلـــن نبيه بـــري رئيس مجلـــس النواب 
عن تأجيل اجللســـة إلـــى منتصف مايو املقبل 
اســـتجابة ملوقف رئيس اجلمهورية، كما أعلن 
حزب القوات ســـحب الدعـــوات إلى اإلضراب 

العام وتبعه في ذلك حزب الكتائب.
وتكثفـــت اجلهود السياســـية فـــي بيروت 
للوصول إلى مخرج للتوصل على اتفاق حول 
قانـــون انتخابات جديد وإبعـــاد قرار التمديد 
للبرملان. وســـعت االتصاالت إلى تأجيل جلسة 
مجلـــس النواب التـــي كان من املزمـــع عقدها 
اليـــوم إلقرار مشـــروع التمديـــد لواليته حتى 

مايو 2018.
وتعتبـــر القـــوى املســـيحية أن القوانـــني 
املقترحـــة ورفض القوانني التـــي اقترحت من 
قبـــل الثنائية املســـيحية تهـــدف إلى ترويض 
احلضور السياسي املسيحي وجعله منقوصا 
وتابعا للقوى السياســـية اإلســـالمية الكبرى. 
فيما دعـــا الثنائي املســـيحي إلـــى مظاهرات 
اليوم احتجاجا على التمديد للبرملان ومطالبة 

لالنتخابات. بإقرار ”قانون عادل“ 
ويعبـــر املشـــهد احلالـــي عـــن توتـــر بني 
الثنائية املســـيحية والثنائية الشـــيعية حول 

القانون االنتخابي األنسب.
ودرج حـــزب اللـــه على تذكير املســـيحيني 
مقارنـــة  الدميوغرافـــي  حضورهـــم  بضآلـــة 
بالوجود اإلسالمي، حيث تعمد وسائل إعالمه 
إلى نشـــر إحصائيات تفيد بأن املســـيحيني ال 
يشـــكلون ســـوى 34 باملئة من عـــدد اللبنانيني 
عموما. لكن الثنائية املسيحية أبرزت باملقابل 
وجود نزعة إقصائية تطال املسيحيني الذين ال 
يدورون في فلكها مباشرة، كما كشف التنافس 
احلاد بـــني التيار والقوات عن مدى هشاشـــة 

هذا التحالف.
وترتســـم معالم مشهد مســـيحي قامت مع 
احللـــف بني التيار الوطنـــي احلر وحزب الله، 
ألن هـــذا احللـــف أفقد املســـيحيني حضورهم 
وخصوصيتهـــم في املـــزاج الغربـــي، كما أن 
املواقف املســـيحية املؤيدة للرئيس الســـوري 
بشـــار األســـد أدرجتهم في إطار حلف أقليات 
يعتبره الرأي العام الســـني موجها ضده. وما 
يســـاهم في تعميق أزمة الوجود املسيحي في 

هـــذه املنطقة مـــن العالم أن حزمـــة العقوبات 
األميركية اجلديدة على املصارف واملؤسسات 
املالية اللبنانية قد تشمل كما يرجح شخصيات 

مسيحية مقربة من التيار الوطني احلر.
ويعتبـــر النائب عن حزب القوات اللبنانية 
فـــادي كـــرم أن عمليـــة التمديـــد التـــي يـــراد 
متريرها ”ال تتضمن إقصاء للتمثيل املسيحي 
وحسب ولكنها تشير إلى وجود نوايا بضرب 
التمثيل الصحيح للشـــعب اللبنانـــي بأكمله، 
وهـــي محاولة إلبقاء األمـــور على ما هي عليه 
في انتظـــار اللحظة التي يرى حزب الله فيهــا 
أن املناخ بات مناسبا لالنقضاض على اجلميع 

من خـالل فرض قانون النسبية الكاملة“.
وظهر خالف حزب الله وحليفه املســـيحي 
والـــذي يتزعمـــه تاريخيا رئيـــس اجلمهورية 
اللبنانية ميشـــال عون إلـــى العلن. فاحلزب ال 
يوافق على مقترحـــات وزير اخلارجية جبران 
باســـيل التي تتأســـس علـــى اخللـــط ما بني 
النسبي واألكثري على أساس مذهبي ما يتيح 
توسيع التمثيل املســـيحي املنتخب بأصوات 
املســـيحيني، فيمـــا يطالب احلزب بالنســـبية 
الشـــاملة التي تتيح له اختراق الطوائف غير 
الشـــيعية مبؤيديـــن له، ما يوســـع من حصته 

داخل البرملان.
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عون يعلق مجلس النواب اللبناني ويؤجل األزمة

إبراهيم الزبيدي عديد نصار إبراهيم بن مراد خالد عمر بن ققه أمني بن مســـعود مروى متولي عبدالله مكســـور وارد بدر الســـالم أبوبكر العيادي حنان عقيل ســـارة محمد خلود شـــرف

} لندن  – ضم التسارع في توغل التكنولوجيا 
عمالقة األجهزة الكهربائية واملنزلية توشـــيبا 
إلـــى صفوف الشـــركات التي تعانـــي انهيارا 
منـــذ التغير اجلـــذري في مفهـــوم رقمي حّيد 
كثيرا منتجات شـــكلت العمود الفقري لسوق 

التكنولوجيا التقليدية لعقود. 
ودخلت شـــركة توشـــيبا على ما يبدو مرحلة 
انهيار وسط خسائر غير مسبوقة أعلنت عنها 
في بيان إيراداتها خالل الربع األخير من العام 
املاضي، ولكـــن دون موافقة جهـــات املراجعة 

وبعد إرجاء إعالنه مرتني. 
ويتضمن التقرير صافي خسائر يقدر بـ647.8 
مليـــار ين (86.5 مليـــار دوالر) خالل هذا الربع 
بســـبب اخلســـائر الكبيرة ألعمالهـــا املتعلقة 

بالطاقة النووية في الواليات املتحدة. 
وانخفضـــت املبيعـــات خالل نفـــس الربع من 
العـــام بنســـبة 9.3 باملئـــة مقارنة بعـــام 2015 

لتصـــل إلى 27.1 تريليون ين. وتدفع توشـــيبا 
اليـــوم ثمـــن عدم قدرتهـــا على التجـــاوب مع 
متغيـــرات التكنولوجيـــا. وتـــرددت الشـــركة 
لعقـــود في إجـــراء حتـــوالت كبيـــرة باجتاه 
ضخ اســـتثمارات في شـــركات فرعيـــة تابعة 
لها إلنتـــاج هواتف ذكية وأجهـــزة كومبيوتر 
لوحي وأجهزة تلفزيـــون ذكي جتاري، حتقق 
التقدم الذي حققته شـــركتا سامســـونغ وأبل 
اللتان تتمتعان ببيئة اســـتثمارية تدعم وادي 

السيليكون املزدهر.
وبـــدأت مالمح تغير في ثقافة االســـتثمار 
اليابانية تظهر مـــع الوقت. وضخت مصارف 
كبـــرى ورجال أعمال اســـتثمارات فـــي النمو 
املتســـارع الذي حتققه شـــركات التكنولوجيا 
املغامرة. وقفز حاجز االستثمارات في شركات 
التكنولوجيـــا الصغيرة إلـــى 2.5 مليار دوالر، 

من 450 مليون دوالر منذ عام 2010.

ومتكنت الطفرة في شـــركات التكنولوجيا 
االســـتهالكية فـــي اليابـــان مـــن الضغط على 
عمالقة شـــركات اإللكترونيات مثل توشـــيبا، 
التـــي ضخت املليارات لالســـتثمار في الطاقة 
النوويـــة منذ عام 2006 بدال من االنتباه لطفرة 
الهواتف الذكية التي حلقت ذلك بعامني. ونتج 

عن قرار الشركة تكبدها خسائر فادحة.
وتقول أكيرا كيتامورا، رئيسة مركز أبحاث 
رؤوس األمـــوال فـــي اليابان، إن ”الشـــركات 
تســـتثمر في االبتكارات التكنولوجية ألنها ال 
تريد أن ينتهي بها احلال كتوشـــيبا وشارب“، 
اللتني تكبدتا خســـائر كبيرة خالل الســـنوات 

األخيرة.
ومتر شركة توشـــيبا مبرحلة من التراجع 
مماثلـــة ملرحلة ســـابقة مرت بها شـــركة ”أي 
التي حققت جناحـــا كبيرا في صناعة  بي إم“ 

الكومبيوتر الشخصي.

وكان الســـبب وراء هـــذا التراجع إصرار 
نوكيـــا على اســـتهداف الفقراء الذين ليســـت 
لديهم القدرة على شـــراء الهاتـــف الذكي. لكن 
أبل وسامســـونغ باغتتا السوق عندما طرحتا 
منتجاتهمـــا بأســـعار أرخـــص مـــن املتوقع، 

ومتكنتا من إخراج نوكيا من املنافسة.
وفهمت سامســـونغ على وجه اخلصوص 
أبعـــاد الســـوق اجلديـــدة التي تعتمـــد على 
االســـتثمار في األفـــكار، وانتقلت ســـريعا من 
التركيـــز علـــى االســـتثمار فـــي اإللكترونيات 
التكنولوجيـــا  إلـــى  املنزليـــة  واألجهـــزة 
التي ســـاهمت فـــي صعود تاريخـــي في قيمة 

الشركة.
وأنقـــذت هـــذه اخلطـــط سامســـونغ مـــن 
اجلمود الـــذي ضرب عمالقـــة آخرين لم تفهم 
قياداتهـــم الفائـــدة من أخـــذ االســـتثمار في 
والبرمجيات  للتكنولوجيا  الصلبـــة  املكونات 

والتطبيقات الذكية، على محمل اجلد. ويظهر 
هذا التراجع اليوم خصوصا في اليابان التي 
مازالت حتكم سوق االستثمار الرئيسية فيها 
عقليـــة محلية، يصعب عليهـــا فهم احتياجات 

السوق العاملية.
ويقـــول يســـوكي أســـاكورا الـــذي يقـــود 
مجلســـا يضم شركات تكنولوجية في طوكيو، 
إن ”عقلية األعمال اليابانية حتتاج إلى تغيير 

عاجل“.
وأضاف أســـاكورا الذي قاد حتوال جذريا 
وهي خدمة  كمدير تنفيذي لشـــركة ”ميكسي“ 
تواصل اجتماعي فـــي اليابان، إن ”اليابانيني 
يقدرون جيدا العمل الشـــاق لســـاعات طويلة، 
لكن ما يخلق اإلبداع ليس التمسك بهذا العمل 
الشـــاق، ولكن التفكير فيه باعتباره شاقا أكثر 
مـــن الالزم، بحيـــث نتمكن من إيجاد وســـائل 

بديلة جتعلنا ننتج أكثر وبجهد أقل“.

[ االستثمارات النووية للشركة تسحبها إلى مصير نوكيا و{أي بي إم} [ ثقافة االستثمار في األفكار تجبر اليابان على دعم صعود شركات التكنولوجيا
توشيبا.. غرق عمالق آخر لم يتجاوب مع تغيرات التكنولوجيا

} لندن – دفع شيخ قطري مليوني دوالر إلحدى 
الشـــركات األميركية للتأكد من ســـالمة أقارب 
له، اختطفوا في العراق على يدي ميليشـــيات 
شـــيعية في محافظة املثنى جنوب العراق عام 

2015، أثناء قيامهم برحلة صيد.
وذكـــر تقريـــر لوكالة أسوشـــيتد برس أن 
عملية دفع املال مت الكشـــف عنهـــا عبر وثائق 
لـــوزارة العـــدل األميركيـــة. وســـلطت الوكالة 
الضوء على عالم املفاوضات الســـرية املتعلق 
بالرهائن في الشرق األوسط، في قضية تشمل 
قراصنـــة واتصاالت مشـــفرة عبـــر اإلنترنت، 
ووعود بدفـــع املاليني من الدوالرات على هيئة 

فديات.
وكشـــفت الوثائق محـــاوالت قطـــر لتبدو 
أكثر شـــفافية مع حليفتهـــا الواليات املتحدة، 
خصوصـــا بعـــد تغاضيهـــا عن منـــع وصول 
األمـــوال إلـــى أيـــدي املتطرفني اإلســـالميني 
مبن فيهـــم الذين يقاتلون إلـــى جانب فصائل 

املعارضة في سوريا.
وعبر كريســـتوفر دافيدســـون، أستاذ علم 
السياســـة في الشرق األوسط بجامعة دورهام 
فـــي بريطانيا، عن اعتقاده بـــأن ذلك يدفع إلى 
لـــي ذراع قطر لقطـــع متويالتهـــا وإمداداتها 
لتلـــك اجلماعات. مؤكـــدا أن عملية االختطاف 

للقطريني في العراق ال تتعلق باملال فقط.
ووفقا للوثائق املودعـــة لدى الوزارة، وقع 
الشـــيخ خليفـــة بن فهد بـــن محمـــد آل ثاني، 
أحـــد أفـــراد األســـرة احلاكمة في قطـــر، عقدا 
بتاريـــخ الثامن من مارس مع شـــركة ”غلوبال 
ســـتراتيجيز كاونســـيل“ مقرها ســـان دييغو 
بكاليفورنيا، يدفع مبوجبه مبلغ مليوني دوالر 

مقدما.
وأكـــدت الوكالة أنه من النادر أن ُيدفع مثل 
ذلـــك املبلغ الكبير بني املنظمـــات األخرى التي 
تقدم هذه اخلدمات، حيث ينّص العقد على أن 
يقـــدم اخلاطفون دليال علـــى حياة املختطفني، 
وبعدهـــا يتـــم التفـــاوض مع أســـرهم إلطالق 

سراحهم.
وذكرت السلطات القطرية في بيان حصلت 
وكالة أسوشـــيتد برس على نســـخة منه يؤكد 
قيـــام الشـــركة األميركية بالتفـــاوض لصالح 
مواطن قطري يعمل بصفته الشخصية. وأنها 
تواصل العمل الـــدؤوب من أجل تأمني إطالق 

سراح القطريني املختطفني في العراق.
ويقـــول مســـؤولون عراقيون إنه ليســـت 
لديهـــم أي معلومـــات جديـــدة حـــول عمليـــة 
حـــول  يحـــوم  االشـــتباه  لكـــن  االختطـــاف، 
امليليشـــيات الشـــيعية. واملثنى هـــي محافظة 
ذات أغلبية شيعية وليست منطقة ينشط فيها 

متطرفو داعش.
وارتفعـــت عمليات اخلطف مـــن أجل طلب 
فدية في العـــراق، بعد اإلطاحة بنظام الرئيس 
العراقي صدام حسني بعد الغزو األميركي عام 

.2003

وقال ديفيد أندرو واينبرغ، الباحث البارز 
في مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات ومقرها 
واشنطن، إن قطر شاركت في تسهيل دفع فدية 
لتحرير الغربيني الذين مت احتجازهم كرهائن 

في سوريا على يدي تنظيم القاعدة.
وأضاف واينبرغ الذي أدلى بشهادته أمام 
الكونغرس األميركي حول قضية دفع الفديات 
لتحريـــر الرهائـــن ”أضعفت قطر مـــن موقفها 
السياسي بشـــكل واضح حينما جنحت بشكل 
كبير في املســـاعدة بدفع فدية إلطالق ســـراح 
الغربيـــني املختطفني، في الوقـــت الذي ظهرت 
فيه غير قادرة على ممارسة نفس العمل إلطالق 

سراح احملتجزين القطريني في العراق“.
وتظـــل الدوحة حليفا مهما لـــدول الغرب، 
حيـــث تســـتضيف نحـــو عشـــرة آالف جندي 
أميركي وتعتبـــر أيضا مقرا رئيســـيا للقيادة 
املركزيـــة للجيش األميركي. لكـــن قطر اُتهمت 
من قبل مســـؤولني غربيني بأنهـــا تلعب دورا 
في متويل متطرفي السنة، مثل تنظيم القاعدة 
في سوريا الذي كان ُيعرف سابقا باسم جبهة 

النصرة.
وتســـتضيف قطـــر مجموعـــة مـــن الدعاة 
وقيادات في التنظيم الدولي لإلخوان املسلمني 
الذين يدعون الناس في املساجد إلى التصدق 

من أجل اجلهاد.
وقـــال ديفيدســـون ”نعلـــم أن الســـلطات 
القطرية تغض الطرف وال تريد التدخل في تلك 
األفعال، وهي على علـــم كبير بتعاطف العديد 

من مواطنيها مع تلك الدعوات“.
وظل أمر اتصال الشـــيخ خليفة بن فهد بن 
محمد آل ثانـــي مبركز ”غلوبال ســـتراتيجيز 
كاونســـيل“، وتعاقـــده مع رئيســـها التنفيذي 

ميليتوس غودامانيس مبهما.
ويحمـــل املواطـــن اليونانـــّي غودامانيس 
اجلنســـية األميركيـــة ويعمل كمديـــر مبيعات 
دولي لشركة ”هاوس أوف براندز“، وهي شركة 
أحذية في منطقة سان دييغو بكاليفورنيا، وهو 
أيضا شريك مبوقع بيع األحذية النسائية على 
شبكة اإلنترنت املعروف باسم ”نوتي مونكي“.
وفـــي األســـابيع األخيرة، اســـتعان املركز 
مبجموعة من قراصنة شبكات اإلنترنت الذين 
قامـــوا بدورهـــم بإطـــالق حملة على وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي وأنشـــأوا موقعا على 
شـــبكة اإلنترنت للحصول علـــى معلومات عن 
القطريـــني املختطفني من خالل شـــبكة ”دارك 
نت“ املشـــفرة التـــي يتم االتصـــال عبرها بني 
األطـــراف عن طريق إخفاء الهوية وعبر ميثاق 
اتصاالت ومنافذ غير قياســـية. ويســـأل موقع 
دارك نت، ”هل لديك نصيحة قيمتها 25 مليون 

يورو؟“.
وصرح منشـــور آخر عبر وسائل التواصل 
االجتماعي ”نتفهم جيـــدا أن املال ميثل دائما 
جزءا رئيســـيا في تســـوية أي صراع، ونطرح 

دائما مجاال للتفاوض حول أي تفاصيل“.

شيخ قطري يدفع مليوني دوالر 
لتحرير أقاربه المختطفين في العراق

انتهى الخالف على عون وبدأ الخالف على الوجود
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القوات السودانية ظهير مهم للتحالف العربي باليمن
ص ١٠ص ٢

املوازنة املصرية: تناقضات األهداف والتوقعات االقتراب الحذر
ص ٥



 

} صنعاء – تشـــكل القوات الســـودانية ظهيرا 
مهما لدعـــم جهـــود التحالف العربـــي بقيادة 
المملكة العربية السعودية في دحر المتمّردين 

الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وتؤكـــد مصادر عســـكرية يمنية أن الجنود 
الســـودانيين يشـــاركون فـــي أهـــم الجبهـــات 
المشـــتعلة في هـــذا البلد، ما يعكـــس في واقع 
األمر حرص السودان على تثبيت موقعه كفاعل 

في المنظومة العربية ومدافع عنها.
وأعلـــن األربعـــاء متحـــدث باســـم القوات 
المسلحة الســـودانية أن ضابطا وأربعة جنود 
ســـودانيين قتلـــوا أثنـــاء القتال فـــي صفوف 

التحالف العربي في اليمن.
وقال العميد أحمد خليفة الشامي المتحدث 
باســـم الجيـــش إن القوات الســـودانية ”كّبدت 
العدو خسائر كبيرة في األرواح وأسرت أعدادا 
كثيرة منهم واحتســـبت قواتنا خمسة شهداء 

بينهم ضابط و22 جريحا“.
ولـــم يذكر الجيش المزيد من التفاصيل عن 
الواقعة ومكانها، ولكن مصادر عسكرية يمنية 
ذكـــرت أن الجنود الســـودانيين ُقتلـــوا عندما 
ســـيطرت قوات يمنيـــة مدعومة مـــن التحالف 
علـــى جبـــل بركانـــي علـــى طريق يـــؤدي إلى 
قاعـــدة خالد بن الوليد العســـكرية وهي معقل 
رئيســـي للمتمردين في محافظـــة تعز (جنوب 

صنعاء).
ونـــادرا ما تعلن الخرطوم عن خســـائر في 
اليمن، حيث كان آخـــر إعالن لها في يناير من 
العـــام الماضي حين صّرحت بمقتل جندي لها 

في حادث عرضي.
وبعـــث الرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور 
هادي، فـــي وقت الحق، برقية عزاء ومواســـاة 
إلى نظيره الســـوداني عمر البشـــير في مقتل 
الجنود. وأشـــاد الرئيس اليمني حسب وكالة 
األنبـــاء اليمنيـــة الرســـمية ســـبأ ”بمواقـــف 
الســـودان مـــع اليمن وشـــرعيته الدســـتورية 
ووقـــف األطمـــاع والتدخـــالت اإليرانيـــة، مع 
أشـــقائه فـــي دول التحالـــف العربـــي ليعـــود 
اليمن إلى أحضان محيطه القومي والعربي“. 

وكانت الخارجية السودانية قد أكدت في وقت 
ســـابق أن مشاركة الخرطوم في التحالف، ضد 
ميليشـــيات الحوثـــي والرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح فـــي اليمن، تأتي مـــن منطلق 
الحـــرص على عـــودة الشـــرعية اليمنية وأمن 

المنطقة.
وتشارك القوات السودانية منذ العام 2015 
في القتال إلى جانب قـــوات التحالف العربي، 
وقـــد أعرب الرئيس الســـوداني عمر البشـــير 
مؤخـــرا عن اســـتعداده للمشـــاركة بقواته في 
جبهـــات أخـــرى مثل ســـوريا إن تطّلـــب األمر 
ذلـــك لحماية األمن القومـــي العربي الذي بات 
مهّددا مـــن قبل التنظيمات اإلرهابية واألطماع 

اإليرانية.
وتشـــهد العالقـــة بيـــن الســـودان ومعظم 
الدول العربية وبخاصة الخليجية تطّورا الفتا 
في الســـنتين األخيرتين، بعـــد المراجعة التي 
أقدم عليها الرئيس عمر البشـــير والتي انتهت 

بخالصة أن اســـتمرار التذبذب فـــي المواقف 
بيـــن إيران والـــدول العربية ليـــس في صالح 
بالده، حيث تبين أن طهران التي تمتلك أجندة 
توسعية في المنطقة ال يمكن اعتمادها كحليف 

ألنها في األخير ستنقلب عليه.
وقبل خوض غمـــار المعركة في اليمن كان 
الرئيس الســـوداني قد أعلن نيته إرسال ستة 
آالف جنـــدي إلى هناك، في عـــدد يعكس رغبة 
جديـــة للبشـــير في تثبيـــت الشـــرعية وإعادة 

االستقرار لليمنيين.
ويتوّقع خبراء عسكريون يمنيون أن يكون 
لتلك القـــوات دور هـــام في معركة اســـتكمال 
تحرير الشريط الساحل الغربي لليمن، بما في 
ذلك محافظة الحديدة بمينائها االســـتراتيجي 
الـــذي سيشـــّكل انتزاعه من أيـــدي المتمّردين 
منعطفـــا هامـــا في مســـار الحرب فـــي اليمن، 
حيث ســـيقطع على الحوثييـــن وحليفهم علي 
عبدالله صالح، آخر شرايين إمدادها بالسالح 

اإليرانـــي المهّرب عبر البحر األحمر.  ومؤخرا 
جّسدت الرياض والخرطوم مجددا تضامنهما 
في مجال حفـــظ األمن واالســـتقرار بمناورات 
الـــدرع األزرق التي امتدت على مـــدار 10 أيام 
وشارك فيها سالح الجو السوداني بـ29 طائرة 
ومقاتلـــة من طـــراز ميغ وســـوخوي 24، بينما 
شـــارك سالح الجو الســـعودي بـ18 مقاتلة من 

طراز إف 15 وهوك.
واعتبـــر الرئيـــس عمـــر البشـــير أن تلـــك 
المناورات تظهـــر تطور العالقـــات بين بالده 
والســـعودية، وأوضح البشـــير الـــذي ارتدى 
بزة عســـكرية أثناء حضـــوره ختام المناورات 
إن ”القوات المســـلحة الســـودانية لعبت دورا 
محوريا فـــي تحســـين عالقات الســـودان مع 
المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج“، 
مضيفـــا أّن ”أمن الســـودان ال ينفصل عن أمن 
دول اإلقليم لذلك ســـعينا إلى بناء تعاون أمني 

وعسكري مع دول الجوار“.

تحـــول قطـــاع غـــزة إلـــى ســـاحة  } غــزة – 
لتصفية حســـابات بين حركة حماس والسلطة 
الفلسطينية، وســـط مخاوف من أن يؤدي هذا 
الوضع المتأزم إلى انفجار شعبي، خاصة وأن 
الصراع بين الطرفان بات يهدد بشـــكل مباشر 

جيب المواطن الفلسطيني.
واتخذ الصراع بين الحركة اإلسالمية التي 
تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ عشر سنوات 
وبين الرئيس محمود عباس منحى خطيرا في 
اآلونة األخيـــرة ترجم بإعـــالن حكومة الوفاق 
برئاســـة رامي الحمد الله قرارا ذا بعد سياسي 
بخصم 30 بالمئة من رواتب موظفي غزة، وسط 
معطيـــات عن إجراءات جديدة ســـيتم اتخاذها 

في الفترة المقبلة قد تشمل الطاقة والكهرباء.
وجـــاء القـــرار، بعـــد إعالن حركـــة حماس 
تشكيل لجنة إلدارة شـــؤون القطاع، هي أشبه 
بحكومة موازيـــة لحكومة الوفـــاق التي تنظر 
الحركـــة إلـــى دورهـــا مـــن زاويـــة ”انتهازية“ 
حيث أنها توكل إليها مســـؤولية دفع الرواتب 
ومصاريف القطاع، فيمـــا تتولى لجنتها باقي 
الجوانـــب الحياتيـــة واإلداريـــة، لتبقـــى هي 
المتحكـــم الفعلي في غزة، وهو ما لم تُعد تقبل 

باستمراره السلطة.
وحكومة الوفاق تشـــكلت فـــي يونيو 2014 
باتفـــاق بيـــن فتح وحمـــاس، بيـــد أن األخيرة 
رفضت على أرض الواقع السماح لها بممارسة 
مهامها الطبيعية في غزة، ال بل أنها لم تســـمح 
حتى لوزراء الحكومة بالقيام بزيارات ميدانية 

لإلطالع على أوضاع الغزيين.
ويعتبـــر قرار حماس باعتمـــاد لجنة إلدارة 
القطـــاع والتي تقـــول مصادر مقربـــة إنها من 
”بنات أفكار“ قائد غزة الجديد يحيى الســـنوار 
النقطة التـــي افاضت الكأس ودفعت الســـلطة 
نحـــو التصعيد، وهـــي على ما يبـــدو ال تنوي 
التراجـــع عـــن تصعيدها ما لـــم توقف حماس 
احتكارها للشـــأن الغزي. وقـــال عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح جمال محيســـن األربعاء، 

إن ”وفدا من حركة فتح ســـيتوجه قريبا لقطاع 
غـــزة ســـتكون مهمته إيصـــال رســـالة لحركة 
حمـــاس مفادها أنه إن لم تتراجع عن خطواتها 
األخيـــرة والمتمثلة في تشـــكيل لجنـــة إدارية 
للقطاع، فإن هناك خطوات ستقوم بها السلطة 

لن تكون متوقعة“.
وأكد محيســـن علـــى أهميـــة التراجع عن 
االنفصـــال، خاصة بعدما شـــكلت حماس لجنة 
إداريـــة لقطـــاع غـــزة، حيث اعتبـــر األمر خطة 

النفصال قيد التنفيذ.
وشـــّدد علـــى أّن وفد فتح ســـيطالب حركة 
حماس بتسليم حكومة الوفاق التي تم االتفاق 
عليهـــا قطـــاع غزة بشـــكل فعلي، مهـــددا ”وإال 
ســـتكون هناك خطوات سياسية من القيادة لن 

تتوقعها حماس“ .
وكان رئيـــس الـــوزراء رامي الحمـــد الله، 
قد قـــال الثالثاء إن حكومته ســـتصرف رواتب 

الموظفيـــن بغـــزة، كاملـــة، فـــي حـــال ”توفـــر 
الموازنات، واســـتجابة حركة حماس لمبادرة 

الرئيس محمود عباس“ .
وســـبق للجنـــة المركزية لحركـــة فتح، أن 
أعلنـــت في ختـــام اجتماعها برئاســـة عباس، 
األســـبوع الماضي عن رفضهـــا ”كل الخطوات 
األخيرة التي اتخذتهـــا حركة حماس مؤخرا“، 

في إشارة إلى تشكيل لجنة إدارية في غزة.
واألزمة بين الســـلطة الفلســـطينية ليست 
وليـــدة األيـــام الماضيـــة بـــل تعود إلـــى عام 
2007 حينمـــا ســـيطرت حمـــاس علـــى القطاع 
بقوة الســـالح، علـــى خلفية أزمـــة االنتخابات 
التشـــريعية التـــي وقعـــت أنـــذاك، وتراكمـــت 
منـــذ حينها الخالفـــات بين الطرفيـــن تغذيها 

الحسابات السياسية الضيقة، لكال الجانبين.
وحصلـــت عـــدة محـــاوالت للمصالحة بين 
الطرفين ولكنها باءت بالفشـــل في ظل تمترس 
كل منهمـــا خلف موقفه، وتحميل المســـؤولية 
للجانب اآلخر، واليوم يسعى الطرفان إلى إلقاء 

وزر مسعى فصل غزة عن الضفة إلى اآلخر.
واتهمـــت حركة حماس األربعـــاء، الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس والحكومة بالعمل 

علـــى فصل قطـــاع غزة عـــن الضفـــة الغربية. 
وقال حـــازم قاســـم، المتحدث باســـم الحركة، 
إن علـــى ”كافة القوى والفصائل الفلســـطينية 
التكاتف لمنع الحكومة الفلســـطينية والرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس من تمرير المخطط 

الرامي إلى فصل غزة عن الضفة“.
وأضاف ”يجب عدم السماح لرئيس السلطة 
محمـــود عباس، بمواصلة منطقه االنتقامي من 

سكان القطاع“.
ويـــرى مراقبون أن التصعيد بين الجانبين 
الطـــرف األساســـي المتأذي منه هـــو المواطن 

الفلسطيني الذي بات مهددا في قوت يومه.
ويرّجـــح المراقبـــون أن عملية لـــّي الذراع 
اليوم التي تمارس بين عباس وحماس، لفرض 
كل منهما كلمته على غزة ستنهي لصالح األول 
في ظـــل المناخ الدولـــي الجديـــد الذي يصب 
فـــي صالحه، مشـــيرين إلـــى أن تعّنت حماس 
وتجاهلهـــا هذه الجزئية المهمـــة لن يؤدي إال 
إلى انفالت الوضع الفلســـطيني برمته، في ظل 

التحديات الكبيرة التي تتربص بالقضية.
ويلفت هؤالء إلى أن هناك إشـــارات توحي 
برغبـــة عدد مهم من قيادات حماس في ”النزول 
من على الشـــجرة“ من بينهـــا تصريح القيادي 
صـــالح البردويـــل، األربعاء عقـــب اجتماع مع 
الفصائل في غزة (باســـتثناء فتح)، بأن حركته 
ترحـــب بوصول أي وفـــد من فتح مـــن الضفة 

الغربية إلى غزة لبحث تحقيق المصالحة.
وأكد البردويـــل أن حكومة الوفاق الوطني 
التي تشـــكلت منتصف عـــام 2014 ”مرحب بها 

للعمل بكامل المسؤولية في قطاع غزة“.
وحـــاول القيـــادي الحمســـاوي تبرير قرار 
تشـــكيل اللجنـــة إلدارة قطاع غـــزة بقوله إنها 
”مؤقتة وهي ليســـت حكومة بديلـــة هدفها فقط 
التنسيق بين الوزارات وستنتهي حال باشرت 

الحكومة أعمالها في قطاع غزة“.

القوات السودانية ظهير مهم للتحالف العربي باليمن
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[ الجيش السوداني يعلن مقتل ضابط و4 جنود بإحدى الجبهات اليمنية 

  [ حماس تبحث النزول من على الشجرة إلدراكها أن المناخ الدولي ال يخدمها

تقدم القوات السودانية دعما مهما للتحالف 
العربي في مسار استعادة االستقرار إلى 
اليمن، وأحملت القيادة السودانية، مؤخرا 
إلى استعدادها إلرسال املزيد من القوات 
ــــــؤر الصراع األخــــــرى إذا كان ذلك  إلى ب
ــــــد حلماية األمــــــن القومي  الســــــبيل الوحي

العربي.

ــــــة لّي ذراع متــــــارس هذه األيام بني حركة حماس والســــــلطة الفلســــــطينية واملواطن  عملي
في غــــــزة أكبر املتضررين منها، ويرّجح مراقبون أن ترمــــــي احلركة في النهاية ”املنديل“ 
خاصة وأن املناخ الدولي ال يخدمها ويبدو أن قيادات حمســــــاوية تعي جيد هذه اجلزئية 

احلاسمة.

الخرطوم والقاهرة 

على طريق التهدئة

} القاهــرة – قـــال وزير الخارجيـــة المصري 
ســـامح شـــكري، إنه تم الترتيـــب لزيارته إلى 
الســـودان األســـبوع المقبل لعقـــد جولة حوار 
سياســـي يتم خاللها إثارة جميع الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك وإزالة أي ”سوء فهم“.
وكان وزير الخارجية المصري قد أجل هذه 
الزيارة التي كانت مقررة السبت الماضي، وبرر 

السودان هذا التأجيل بسوء األحوال الجوية.
وقال شـــكري إن ”الســـودان هـــو االمتداد 
الطبيعـــي لألمـــن المصـــري، والعالقـــات بين 
الدولتيـــن ممتـــدة عبـــر التاريـــخ، وللدولتين 

مصلحة مشتركة“.
وشـــّدد على ضرورة أن تكـــون العالقة بين 
الجانبيـــن ”مبنية علـــى االحتـــرام المتبادل“، 
وعلى استمرار التواصل على كافة المستويات 
بين الجانبين“، مضيفا ”يجب أن يكون الجهد 
المبـــذول لتنـــاول القضايا موضوعيـــا ويعّزز 
اإليجابيات حتى ال ننساق ألي منزلق من سوء 

الفهم يؤثر على العالقة“.
وحول أســـباب إلغاء الزيـــارة األخيرة، قال 
شـــكري إنه كان يتطلع إلى الذهـــاب للخرطوم 
السبت الماضي غير أن الظروف الجوية حالت 
دون ذلك، إذ اضطر قائد الطائرة إللغاء الرحلة 

بسبب عدم وضوح الرؤية في الخرطوم.
وعـــن العالقـــات بيـــن البلديـــن، أوضـــح 
”بالطبـــع، هناك إجـــراءات تتخذ من الســـودان 
فيهـــا تغّيـــر عـــن الســـابق ولكـــن كل دولة لها 
الحق وفقا لما تتمتع به من ســـيادة في اتخاذ 

اإلجراءات المناسبة“.
واتخـــذت الخرطـــوم مؤخـــرا جملـــة مـــن 
الخطـــوات أثـــارت حساســـية لـــدى الجانـــب 
المصري من بينها فرض التأشيرة على دخول 
المصرييـــن إلـــى الســـودان، وقبلهـــا حضور 
الرئيس عمر البشير احتفاالت إلثيوبيا بالذكرى 
السادسة للشـــروع في بناء سد النهضة، الذي 

يثير قلق القاهرة.
وشـــّدد شـــكري علـــى حـــرص مصـــر على 
تعزيز العالقة المهمة التي تربطها بالسودان، 
وتوضيـــح األمور، قائال ”نأمل أن تكون الزيارة 
القادمـــة مثمرة، وفـــي إطار من الشـــفافية بما 

يخدم العالقات بين الجانبين“.
ويأتي حديث الوزير المصري بعد ساعات 
مـــن اتصال الرئيس الســـوداني عمر البشـــير 
بنظيره المصري عبدالفتاح السيســـي، مســـاء 
الثالثاء، أكد خالله ”تضامن الســـودان حكومة 
وشـــعبًا مع مصر ضد الحوادث اإلرهابية، في 
ضوء ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ووحدة 
المصير“. وقّدم البشـــير ”خالص التعازي“ في 
ضحايا تفجيري طنطا واإلســـكندرية (شـــمال) 

األحد الماضي، وفق بيان للرئاسة المصرية.

غزة ساحة لتصفية حسابات سياسية بني عباس وحماس
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◄ أظهر استطالع للرأي أن أكثر من 
60 بالمئة من المصريين موافقون على 

فرض حالة الطوارئ.

◄ صّرح قائد عسكري األربعاء بأن 
”قوات سوريا الديمقراطية“ تمّكنت من 
السيطرة على مفرق مدينة الطبقة على 

أوتوستراد دمشق الرقة بشكل كامل.

◄ قررت الكنيسة القبطية حصر 
احتفاالت عيد الفصح بالقداديس 
عبر أنحاء البالد، الغية بذلك أّي 

مظاهر احتفالية أو استقبال للمهنئين 
وخصصت األحد الستقبال المعزين 
بعد اعتداءين داميين ضد كنيستين 

في مدينتي طنطا واإلسكندرية األحد 
الماضي أوقعا 45 قتيال.

◄ قال معتقلون فلسطينيون في 
السجون اإلسرائيلية ينتمون لحركة 
فتح إنهم قرروا الدخول في إضراب 

مفتوح عن الطعام في الـ17 من الشهر 
الجاري للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

◄ تسبب المتحدث باسم البيت 
األبيض شون سبايسر في ضجة بقوله 

إن أدولف هتلر لم يستخدم األسلحة 
الكيماوية. واعتذر بعدما أثارت 

تصريحاته انتقادات يهودية فورية.

◄ اعتبرت صحيفة ”هوفينج بوست“ 
اإليطالية، أن إعادة السفير اإليطالي 

إلى مصر أمرا ملحا اآلن في إطار 
وجود تعاون بين البلدين في الفترة 

األخيرة بعدة مجاالت.

◄ أصدرت محكمة أمن الدولة األردنية، 
األربعاء حكما بالسجن 15 عاما بحق 
3 أردنيين أدينوا بتشكيل خلية تابعة 

لتنظيم القاعدة، والتخطيط لتفجير 
نقطة أمنية بوسط العاصمة عّمان.

باختصار

«ال بد من وقف الجنون القاتل المستمر لبشار األسد، وأنا مسرور ألن أسمع اليوم وزير خارجيتنا أخبار

(ريكس تيلرسون) يقول إن على الروس النأي بالنفس عن سلوك األسد».

جون ماكني
سناتور أميركي

{إن مجموعـــة من المحامين ســـيتم اختيارهم طبقـــا لخبرتهم في القوانيـــن الدولية، لمقاضاة 

الدول التي تساند الجماعات اإلرهابية».

نبيل اجلمل
وكيل جلنة الشؤون التشريعية بالبرملان املصري

مصير مشترك

المواطن المتضرر رقم واحد

صالح البردويل:

لجنة إدارة القطاع مؤقتة 

وستنتهي حال باشرت 

الحكومة أعمالها في غزة



} الكويت - قطعت عالقة السلطتني التنفيذية 
والتشريعية في الكويت، خطوة جديدة باجتاه 
مزيد من التوّتر بتقدمي ثالثة من نواب مجلس 
األّمة (البرملان) طلبا باستجواب رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ جابر املبارك احلمد الصباح، 
تقـــرر أن يـــدرج على جـــدول أعمال اجللســـة 
البرملانية التي ســـتعقد فـــي 25 أبريل اجلاري 

وذلك لتحديد موعد ملناقشته.
وُتســـقط اخلطوة التي أقـــدم عليها هؤالء 
النـــواب، محاوالت ومســـاعَي بذلتهـــا مؤخرا 
شـــخصيات كويتيـــة للتهدئـــة حفاظـــا علـــى 
االستقرار السياسي، واستجابت لها احلكومة 
بتقـــدمي بعض التنـــازالت اجلزئية مـــن بينها 
القبول مبراجعة الزيادة في األســـعار، وإعادة 
النظر حالة بحالة في ملفات بعض املســـحوبة 
جنســـياتهم مثـــل ســـعد العجمـــي الـــذي ّمت 
متكينه من جواز ســـفر للعودة إلى الكويت من 
السعودية التي كان رّحل إليها بعد أن سحبت 

منه اجلنسية الكويتية قبل نحو عامني.
وجاء طلب االســـتجواب بعـــد خالف حاّد 
نشـــب مؤخرا حول موضوع ســـحب اجلنسية 
من بعض األفراد، وسعي بعض النواب جلعله 
من اختصاص السلطة القضائية، لكن متابعني 
للشـــأن الكويتي اعتبروا أن هـــذه القضية لم 
تكن سوى القادح املباشر لصدام متوّقع أصال 
بـــني حكومة تواجه حتديات أمنية واقتصادية 
تضطرهـــا التخاذ قـــرارات ”غير شـــعبية“ من 
قبيل رفع األسعار وسحب اجلنسيات، وبرملان 
مهّيأ أصـــال للصـــدام بفعل تركيبتـــه وذهاب 
حوالـــي نصـــف مقاعـــده إلى املعارضـــة التي 

تضم في صفوفها عددا من النواب اإلسالميني 
واملتحالفني معهم من تيارات أخرى.

ونتج البرملان احلالي عن انتخابات مبكرة 
جـــرت في نوفمبـــر املاضي، بعد حـــّل البرملان 
السابق بســـبب خالفات مع احلكومة وتلويح 

نوابه باستجواب وزرائها.
وتقدمي طلب اســـتجواب لرئيـــس الوزراء 
أمـــر نادر احلدوث في البرملان الكويتي وغالبا 
مـــا يـــؤدي إلى توتـــر العالقة بني الســـلطتني 

التشريعية والتنفيذية.
ويعتبـــر منصب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
محوريـــا في النظام القائم بالكويت، فضال عن 
أّن من يشـــغل املنصب له مكانة اعتبارية كونه 
أحد أعضاء األسرة احلاكمة، األمر الذي يجعل 
من اســـتجوابه خطوة تصعيديـــة من البرملان 

جتاه احلكومة.
وجاء طلب االســـتجواب مباشرة بعد فشل 
عدد مـــن النواب في مترير تعديـــالت قانونية 
جتعل عملية ســـحب اجلنســـية وإسقاطها من 
اختصـــاص القضـــاء اإلداري. ووصفت دوائر 
سياسية وإعالمية كويتية عدم موافقة البرملان 

على تلك التعديالت باالنتصار احلكومي.
ورفـــض مجلس األمة الكويتي في جلســـة 
االثنـــني تقريـــر جلنـــة الشـــؤون التشـــريعية 
والقانونية البرملانية اخلـــاص بتعديل قانون 
احملكمـــة اإلدارية لبســـط ســـلطة القضاء على 
قرارات ســـحب اجلنســـية. ورفض التقرير 36 
نائبا بينما وافق عليه 27، ليكون بذلك متوافقا 
مـــع املوقـــف احلكومـــي الرافض أيضـــا لهذه 

التعديالت.
وقالـــت احلكومة أثناء جلســـة اإلثنني، إن 
اجلنسية من أعمال الســـيادة، وال بد أن تكون 
بيد الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية ومبنأى 

عن القضاء.
بينمـــا يـــرى املؤيـــدون للتعديـــل أن حق 
التقاضـــي مكفـــول لـــكل مواطن حســـب نص 
الدســـتور، وشـــددوا علـــى ضـــرورة إخضاع 

القـــرارات اإلداريـــة الصادرة بشـــأن مســـائل 
اجلنسية لرقابة القضاء.

وتضّمـــن طلـــب االســـتجواب الـــذي قّدمه 
النـــواب وليـــد الطبطبائي ومـــرزوق اخلليفة 
ومحمد املطير لألمانة العامة للمجلس خمسة 
محاور هي، مخالفة القانون وســـوء استعمال 
السلطة بشأن ما أصدرته احلكومة من مراسيم 
أو قـــرارات بســـحب اجلنســـية الكويتيـــة عن 
بعض حامليها، ومخالفة املعاهدات واملواثيق 
الدوليـــة، وتفّشـــي الفســـاد والتفريط بأصول 
استراتيجية للدولة، واإلخالل مببدأ املساواة.

وكانـــت احلكومة الكويتية قـــد أعلنت عام 
2014 ســـحب اجلنســـية مـــن عدة شـــخصيات 
أغلبهـــا مـــن املعارضة مـــن أبرزهـــم عبدالله 
البرغـــش، وعائلتـــه ورئيـــس صحيفـــة وقناة 
”اليـــوم“ املعارضـــة أحمـــد اجلبـــر الشـــمري، 

واإلعالمـــي ســـعد العجمـــي، والداعيـــة نبيل 
العوضي، ألســـباب تتعلق بكيفيـــة حصولهم 
عليهـــا أو بســـبب حفظ األمـــن القومي للبالد، 

وتعريض املصالح العليا للبالد للخطر.
لكـــن املعارضة تـــرى أن هذا اإلجـــراء هو 
ألســـباب سياســـية بحتـــة، ال صلـــة لها مبدى 

أحقية هؤالء للجنسية الكويتية من عدمه.
مجـــّددا  اللجـــوء  محّللـــون  يســـتبعد  وال 
إلـــى إبطـــال مجلس األّمـــة احلالي فـــي بداية 
شـــهر مايو املقبل حيث مـــن املنتظر أن حتكم 
احملكمة الدستورية في الطعون التي قدمها 63 
كويتيا بشـــأن وجود خطأ إجرائي في الدعوة 
لالنتخابات التي انتجت املجلس احلالي، علما 
أنه ال يجوز االســـتئناف أو التمييز على حكم 
احملكمة الدستورية. وتعّرض البرملان الكويتي 
للحل في الكثير من املرات، وذلك منذ تشـــكيله 

ألول مـــرة عـــام 1963 عقب االســـتقالل وإعالن 
الدســـتور، ويكون احلل إما مبرسوم أميري أو 

بقرارات قضائية.
وتنّص املـــادة 102 من الدســـتور الكويتي 
الصـــادر عام 1962 على أنـــه ”ملجلس األمة في 
حـــال عدم متّكنه من التعاون مع رئيس مجلس 
الـــوزراء أن يرفع األمر إلـــى األمير الذي له أن 
يعفي مجلس الوزراء أو يحل املجلس، فإذا ما 
حل املجلس وصوت املجلس اجلديد باألغلبية 
على عـــدم التعاون مـــع نفس رئيـــس مجلس 

الوزراء اعتبر معزوال وتشكل وزارة جديدة“.
ومبوجـــب هذه املادة يجـــوز ألمير الكويت 
أن يحـــل البرملان فـــي حالة عـــدم التعاون مع 
احلكومة أو العكس، ويعني حل البرملان إنهاء 
فترة املجلس النيابي قبل موعدها، فهو مبثابة 

إقالة جماعية لكافة أعضاء البرملان.

ملف سحب الجنسية أرضية لجولة صراع جديدة بين الحكومة والبرلمان الكويتيين

[ نواب يقدمون طلبا باستجواب رئيس مجلس الوزراء  [ خيار حل مجلس األمة يلوح من جديد
ملف سحب اجلنســــــية الذي استند إليه عدد من نواب البرملان الكويتي في تقدميهم طلبا 
باســــــتجواب رئيس مجلس الوزراء ليس سوى القادح املباشر خلالفات متوّقعة أصال بني 
حكومة كويتية واقعة حتت ضغوط حتّديات املرحلة، وبرملان حتوز املعارضة على جزء هام 
من مقاعده وال يشــــــبع نوابه من الضغط على الســــــلطة التشريعية، دون النظر إلى تبعات 

ذلك على االستقرار السياسي في البلد.

تيار التهدئة يواجه معسكر التوتير 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، 
أنها ضبطت سفينة محملة بشحنة 
أسلحة بصدد التهريب إلى جماعة 

الحوثي وقوات الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح قبالة سواحل محافظة 

المهرة بأقصى شرق اليمن.

◄ أجرى وزير الدفاع الموريتاني 
جالو مامادو، والسفير السعودي لدى 
نواكشوط، هزاع بن ضاوي المطيري، 

األربعاء في العاصمة الموريتانية، 
مباحثات ”لتعزيز التعاون بين البلدين 

في مجال الدفاع“، وفق ما أوردته وكالة 
األنباء الموريتانية الرسمية.

◄ كشف ناشط حقوقي عراقي، 
األربعاء، عن وقوع أعمال نهب واسعة 

النطاق بمحالت تجارية في األحياء 
المستعادة من تنظيم داعش بالجانب 

الغربي من مدينة الموصل. وتنسب 
السلطات تلك األعمال للصوص، بينما 

يتهم السكان ”ميليشيات مسلحة 
مساندة للحكومة بالقيام بأعمال 

النهب“.

◄ وافق مجلس األمة الكويتي باإلجماع 
وفي المداولتين األولى والثانية في 

جلسته العادية التكميلية ليوم األربعاء 
على مشروع قانون بالموافقة على 

اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة 
الكويت والمملكة المتحدة.

◄ اختتم أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، األربعاء، زيارته إلى 

بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا آخر 
محطات جولة إفريقية كان بدأها بزيارة 

إثيوبيا، االثنين الماضي، ثم كينيا، 
الثالثاء.

◄ حّذر سفير اليمن بالقاهرة رياض 

الكعبري من ازدياد حاالت العنف ضد 
النساء وشتى حاالت االنتهاك مثل 

المنع من العمل والتعليم واإلجبار على 
التسّول من قبل المتمّردين الحوثيين 

المسيطرين على عدة مناطق يمنية من 
بينها صنعاء عاصمة البالد.

باختصار

3

«الحكومة ال تجزع من السؤال البرملاني الذي هو أداة من أدوات الرقابة، ونسبة اإلنجاز الحكومي أخبار

لألسئلة البرملانية وصلت إلى ما يقارب 82 في املئة}.

فالح العزب
 وزير العدل الكويتي

«حزبا البارزاني والطالباني يستخدمان استفتاء استقالل اإلقليم للتغطية على فشلهما الذريع 

على جميع الصعد والذي جعلهما يوظفان الشعارات القومية الرنانة إللهاء الجماهير}.

هوشيار عبدالله
 نائب كردي بالبرملان العراقي
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طلـــب االســـتجواب جاء بعد فشـــل 

نـــواب فـــي تمريـــر تعديـــالت تمنـــح 

اختصاص معالجة موضوع الجنسية 

للقضاء بدل الحكومة

◄

اإلمارات تضع قدمها 

على الطريق إلى املريخ

أحزاب مجهرية تعبد طريق عودة الوجوه املستهلكة إلى حكم العراق

} ديب - اعتمـــد الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم نائب رئيـــس دولة اإلمـــارات العربية 
املتحدة حاكم دبي، والشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، األربعاء، استراتيجية 
”البرنامـــج الوطنـــي للفضاء“ التـــي تعد أكبر 
خطـــة علمية متكاملـــة في املنطقـــة وتتضمن 
إنشـــاء أول مدينة علمية حملـــاكاة احلياة على 
املريخ، وتضم متحفـــا ومختبرات متخصصة 
إضافة إلـــى مختبر جتارب انعـــدام اجلاذبية 
والبرنامج العربي الستكشاف الفضاء وإطالق 

أكبر منتدى لعلماء املريخ في العالم.
كما أطلقا مجمع تصنيع األقمار الصناعية 
ضمن مركز محمد بن راشـــد للفضـــاء، لتكون 
اإلمارات، بذلك، أول دولة عربية تقوم بتصنيع 
األقمار الصناعية بشكل كامل، سعيا للوصول 
إلى كوكب املريخ عام 2021 وإنشـــاء مستوطنة 
دائمة على الكوكب األحمر بحلول العام 2117.

ويتضمـــن برنامج الفضاء اإلماراتي أيضا 
برنامجا جديدا إلعداد رواد فضاء إماراتيني.

وقال الشيخ محمد بن راشد إّن ”برنامجنا 
الوطنـــي للفضاء يشـــكل أرضيـــة صلبة لبناء 
كـــوادر إماراتية تخصصية فـــي علوم الفضاء 
ويهدف إلـــى تأهيـــل أجيال قـــادرة على عمل 
إضافـــات نوعية للمعرفـــة اإلنســـانية“، فيما 
اعتبر الشيخ محمد بن زايد أن ”االستثمار في 
الفضاء هو استثمار في عقول إماراتية وكوادر 
عربية وعلوم تخصصية تصل بدولة اإلمارات 

لنجاحات جديدة“.

} بغداد - تشـــهد الساحة السياسية العراقية 
ســـيال من اإلعالنات عن تشكيل أحزاب جديدة 
اســـتعدادا لالنتخابـــات النيابيـــة املقررة في 
أبريل 2018، واســـتباقا لســـّن قانون يســـمح 
لألحـــزاب الصغيـــرة باملنافســـة الفعلية على 

مقاعد البرملان.
وترتبط غالبية األحزاب املجازة حديثا أو 
التي تنتظـــر اإلجازة بكتل سياســـية تقودها 
شـــخصيات باتت مســـتهلكة بل مرفوضة من 
قبل الشارع الرتباط أسمائها بالفشل في إدارة 

الدولة والتوّرط في قضايا فساد.
مفوضيـــة  مـــن  قريبـــة  مصـــادر  وقالـــت 
االنتخابات املعنية بتسجيل األحزاب في بغداد 
إن غالبية الكتل السياسية  لصحيفة ”العرب“ 

التقليدية عمدت إلى تسجيل حزبني سياسيني 
على األقل، األول يحمل اســـم الكتلة أو احلزب 

املعروف، والثاني يحمل اسما جديدا.
ويســـاعد قانـــون االنتخابـــات القدمي في 
العـــراق األحزاب الكبيرة علـــى احتكار معظم 
مقاعد البرملان، ألنه يعيد توزيع األصوات التي 
يحصل عليها رؤســـاء القوائم على املرشحني 
في القائمة نفسها. ولم يكن املرشح بحاجة اال 
ملئات األصوات كي يفـــوز مبقعد برملاني تبلغ 

أصوات عتبته افتراضا نحو ثالثني ألفا.
وينظـــر البرملان فعليا في مشـــروع قانون 
جديد لالنتخابات اقترحته رئاسة اجلمهورية، 
ويقـــول املدافعون عنـــه إّنه يحقق شـــيئا من 
العدالـــة في التنافـــس بني األحـــزاب الكبيرة 

والصغيرة وهو ما فتح شـــهية الكتل املختلفة 
لتسجيل أحزاب جديدة.

ووفقـــا ملصادر ”العرب“، فقـــد تلقت دائرة 
األحزاب السياســـية في مفوضية االنتخابات 
240 طلبا لتأسيس أحزاب في العراق، أجازت 
منها حتى اآلن 37 حزبـــا، قرابة النصف منها 
معروف على مســـتوى املرجعية السياســـية، 

والنصف اآلخر يعلن عنه للمرة األولى.
ويشترط قانون األحزاب الذي أقره البرملان 
العراقي قبـــل نحو عامـــني، أن يقدم كل حزب 
يرغب في احلصول على إجازة تأسيس قائمة 
تضم أسماء ألفي شخص من أعضائه، على أال 
يكون أحدهم عضوا في حزب آخر. لكن الشرط 
األكثـــر صعوبـــة، هو ذلـــك املتعلـــق بحصول 

األعضاء املؤسســـني لألحزاب علـــى تأييد من 
هيئة املســـاءلة والعدالة تؤكد عـــدم انتمائهم 

إلى حزب البعث سابقا.
ومع هذا، فقد شـــجع قانون األحزاب على 
تشـــكيل أحزاب سياسية، من خالل تخصيص 
منحة مالية ســـنوية لكل حزب. وعلى ســـبيل 
املثال سجل احلزب اإلسالمي، واجهة اإلخوان 
املســـلمني في العراق، حتى اآلن ثالثة أحزاب 
في املفوضية، األول باسمه املعروف، والثاني 
باســـم التجمع املدني لإلصالح والثالث باسم 
جتمع وطـــن. وتعتمد معظم األحـــزاب تكتيك 
احلزب االسالمي في التسجيل، لتنويع فرص 
فوزها في االنتخابات، واالســـتفادة من املنحة 

املالية. 
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«االتفـــاق السياســـي ال قيمة له ما لـــم يضّمن باإلعالن الدســـتوري وكذلك املجلس الرئاســـي أخبار

وحكومته ما لم يناال الثقة من مجلس النواب الجســـم الشـــرعي الوحيد في ليبيا}.

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

«نتائج الجولة األفريقية التي قام بها رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد كانت إيجابية، كما أنها 

مهدت الطريق أمام رجال األعمال لالستثمار في هذه األسواق الواعدة}.

عزيزة حتيرة
مديرة مركز النهوض بالصادرات بتونس

الجيش الليبي ينسحب من محيط قاعدة تمنهنت
[ الدول الست الكبرى تتمسك باالتفاق السياسي وتدعو لوقف التصعيد العسكري

} ســبها (ليبيا) - انســـحبت قوات ”اللواء 12“ 
التابع للجيش الليبي من بلدة ســـمنو القريبة 
من قاعدة متنهنت اجلوية التي تسيطر عليها 
”القـــوة الثالثـــة“، علـــى وقع تصعيـــد داخلي 
ورفض دولي لعمليـــة ”الرمال املتحركة“ التي 

أطلقها اجليش الليبي نهاية الشهر املاضي.
ويشـــير انســـحاب ”اللواء 12“ من مواقعه 
إلى إحبـــاط العمليـــة التي كانـــت تهدف إلى 
اســـترجاع اجلنـــوب من امليليشـــيات املوالية 
حلكومـــة الوفاق. وســـاهمت عـــدة عوامل في 
إحباط العملية، لكن مراقبني يربطونها أساسا 

بالفيتو الدولي الذي صدر ضدها.
وكانـــت عـــدة دول قـــد أحملـــت لرفضهـــا 
للتصعيـــد العســـكري فـــي منطقـــة اجلنوب 
الليبـــي، لكن البيان الصادر عن الدول الســـت 
الكبرى مســـاء الثالثاء أشـــار بوضـــوح إلى 

رفض عملية ”الرمال املتحركة“.
وأصـــدر ســـفراء كل من الصني وفرنســـا 
الشـــمالية  وإيرلنـــدا  وبريطانيـــا  وروســـيا 
والواليات املتحـــدة األميركية لدى ليبيا بيانا 
مشتركا مساء الثالثاء بشأن األحداث األخيرة 
فـــي جنـــوب ليبيـــا، ومحيط قاعـــدة متنهنت 
اجلوية التـــي اعتبروها تنذر بخطر التصعيد 

إلى صراع مسلح جديد.
ودعـــوا األطـــراف الليبيـــة إلـــى تخفيف 
التصعيد الكامل وجتنب األعمال االستفزازية 
والدخول في حوار سياســـي شـــامل، مؤكدين 
على أن هناك فرقا بني األعمال ضد التهديدات 
اإلرهابيـــة واألعمال التـــي ميكن أن تؤدي إلى 

املزيد من التدهور في أوضاع ليبيا.
وأشار الســـفراء إلى قرارات مجلس األمن 
الدولـــي ذات الصلة، معربني عـــن تصميمهم 
علـــى دعم تطبيـــق االتفاق السياســـي الليبي 
لرفـــع املعاناة عـــن الليبيني، كمـــا أعربوا عن 

قلقهم البالغ إزاء التهديد اإلرهابي في ليبيا.
ومـــن املتوقع أن تســـتأنف جوالت احلوار 
الليبـــي خالل األيام القليلة املقبلة، حيث بدأت 
مصر في استقبال مسؤولني في حكومة الوفاق 
على غرار نائب رئيس املجلس الرئاسي أحمد 
امعيتيـــق ووزيـــر الداخلية بحكومـــة الوفاق 
العارف خوجة. والتقى امعيتيق األحد باللواء 

محمود حجازي رئيس اللجنة املعنية مبتابعة 
امللف الليبي.

ويسعى القائد العام للجيش الليبي املشير 
خليفة حفتر من خالل الســـيطرة على اجلنوب 
ومن ثم العاصمـــة طرابلس لضم أكبر قدر من 
املناطق لســـيطرته الســـتعمالها كورقة ضغط 

خالل املفاوضات املرتقبة.
وال يخفـــي مؤيدو حفتر أهمية الســـيطرة 
على األرض، حيث سبق لعضو مجلس النواب 
صالح افحيمة أن أكد أن عملية احلوار القادمة 
ستكون وفقا لتغير املعطيات على األرض، في 
إشارة إلى استرجاع اجليش للموانئ النفطية.
وكانت ميليشيا ما يسمى بـ“سرايا الدفاع 
قد ســـيطرت الشهر املاضي على  عن بنغازي“ 
أكبـــر ميناءين نفطيني، قبل أن يســـترجعهما 
اجليـــش منها في عمليـــة نوعيـــة نفذها بعد 

حوالي عشرة أيام. 
ويتهم أعضاء مجلـــس النواب الرافضون 
التفاق الصخيرات حكومـــة الوفاق واملجلس 

الرئاســـي بالتحالـــف مع ”ســـرايا الدفاع عن 
بنغازي“. وقـــال متابعون حينها إن ســـيطرة 
امليليشـــيات على حقلي الســـدر وراس النوف 
كان الهـــدف منهـــا باألســـاس الضغـــط على 
حفتر للقبول باالتفاق السياســـي وليس لغاية 
الســـيطرة فقط، حيث أن عائدات النفط تصب 
فـــي النهاية في حســـابات الشـــركة الوطنية 

للنفط في طرابلس.
ويطالب أعضاء مجلس النواب الرافضون 
لالتفاق السياســـي بضرورة تعديـــل املادة 8 
املتعلقة باملناصب الســـيادية والعسكرية في 

ليبيا.
وتنص املادة علـــى انتقال جميع املناصب 
السيادية والعسكرية لسلطة املجلس الرئاسي 
مبجرد توقيع اتفاق الصخيـــرات، وهو األمر 
الـــذي يبدو أن القائـــد العام للجيـــش الليبي 

يرفضه.
ويطالب رئيس املجلس الرئاســـي حلكومة 
الوفاق فايز الســـراج بضـــرورة توحيد قوات 

اجليـــش وأن تكـــون قيادتـــه حتت الســـلطة 
السياسية.

ويســـود هـــدوء حـــذر منطقـــة البوانيس 
جنوب ليبيا حيث تقع قاعدة متنهنت اجلوية 
التي شـــهد محيطها اإلثنني اشتباكات عنيفة 
بني القـــوة الثالثـــة املوالية حلكومـــة الوفاق 

وقوات ”اللواء 12“ التابع للجيش الليبي.
وكانـــت وزارة الدفـــاع التابعـــة حلكومـــة 
الوفاق قد أطلقت مساء السبت عملية عسكرية 
تهدف إلى التصدي ملساعي اجليش للسيطرة 
على املناطق الواقعة خارج سيطرته باجلنوب. 
وقال املتحدث باســـم وزارة الدفـــاع بحكومة 
الوفـــاق الليبيـــة محمد الغصـــري إن الوزارة 
شـــكلت غرفة مشـــتركة من عـــدة كتائب تابعة 
للمجلس الرئاسي لتحرير قاعدة براك اجلوية 

(جنوب) الواقعة حتت سيطرة اجليش.

ــــــدو أن العملية العســــــكرية التي أطلقها  يب
اجليش الليبي بقيادة املشير خليفة حفتر 
لتحرير  الشهر املاضي ”الرمال املتحركة“ 
اجلنوب من سيطرة امليليشيات اإلسالمية 
املوالية حلكومة الوفــــــاق، بدأت تتعثر بعد 
الرفض الذي القته من قبل الدول الكبرى.

التصعيد العسكري يهدد العملية السياسية

األزمة الليبية ملف مؤجل 

ص7في األجندة الدولية

} تونس - كثفت احلكومة التونســـية برئاسة 
يوســـف الشـــاهد مـــن جهودها فـــي مكافحة 
الفســـاد والتهريـــب اللذيـــن نخـــرا االقتصاد 
التونســـي. وأكد وزير العـــدل غازي اجلريبي 
الثالثاء، خالل الندوة الدورية للوكالء العامني 
لدى محاكم االســـتئناف، علـــى ”ضرورة إيالء 
األولويـــة القصوى للملفات املتعلقة بالفســـاد 
ســـواء من حيث توفير اإلمكانيات الضرورية 
أو إحكام املتابعة أو حتديد اإلشـــكاليات التي 

تعيق سرعة البحث فيها“.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أدرجت 
مســـألة محاربة ظاهرة الفســـاد في البالد من 
ضمـــن أولوياتها وأعلن عنها الشـــاهد خالل 
خطابه أمام مجلس نواب الشعب، في اجللسة 
التـــي خصصت ملنح حكومته الثقة في شـــهر 

أغسطس املاضي.
كمـــا كثفـــت احلكومـــة مـــن جهودها في 
مكافحة ظاهرة التهريـــب، حيث متكنت قوات 
اجليش والـــدرك من إحباط عـــدد من عمليات 

التهريب على احلدود التونسية-الليبية.
ومتكنـــت األربعاء التشـــكيلة العســـكرية 
العاملة مبنطقة ”بئر زار“ باملنطقة العســـكرية 
العازلة بقطاع رمادة جنوب البالد من إفشـــال 
عمليـــة تهريـــب وحجـــز 97500 علبة ســـجائر 
اضطـــر املهربـــون للتخلي عنها عنـــد اقتراب 

الدورية، والتوغل في التراب الليبي.
وجنحت الثالثاء وحدات احلرس الوطني 
مبنطقة  الســـبيخة مـــن محافظة القيروان من 
ضبط شـــاحنة محّملة بـ27 طنـــا و710 كلغ من 

معدن األليمنيوم املُهّرب.
وأوضحـــت وزارة الداخلية فـــي بالغ لها 
األربعاء، أن قيمة األليمنيـــوم احملجوز ُقّدرت 
بـ554 ألـــف دينـــار (حوالي 250 ألـــف دوالر). 
وأفادت أن ُمرافق سائق الشاحنة حاول تقدمي 
رشـــوة ألفراد الّدورّية، خالل اتخاذ اإلجراءات 
القانونّيـــة، ُمقابل غّض الطـــرف عن البضاعة 

املُهّربة والّسماح لهما باملرور.
وكان رئيس احلكومة قد أقال نهاية الشهر 
املاضـــي ثالثة مســـؤولني محليني فى وســـط 
جنوب البالد، أوقف أحدهم متلبسا فى قضية 
فســـاد. وأفاد بيـــان مقتضـــب للحكومة ”قرر 
رئيس احلكومة إعفـــاء كل من معتمد تطاوين 
اجلنوبيـــة ومعتمد قفصـــة اجلنوبية ومعتمد 

دوز الشمالية من مهامهم“.
وتتهم أطراف سياســـية الشاهد باالكتفاء 
برفع شـــعارات محاربة للفساد، حيث تقتصر 
العمليـــات علـــى مالحقـــة صغـــار املهربـــني. 
ويطالـــب معارضون للحكومة الشـــاهد بفتح 
ملفات الفساد الكبرى التي يقف وراءها رجال 

أعمال ومسؤولون في الدولة.

الحكومة التونسية 

تواصل التصدي للفساد

[ الشارع ينتفض ضد ترشح بهاءالدين طليبة في محافظة عنابة
صابر بليدي

} اجلزائر - تنذر النيران الصديقة املشـــتعلة 
داخـــل أركان حـــزب جبهة التحريـــر الوطني 
احلاكم في اجلزائر بانزالقـــات غير محمودة، 
ترهـــن اســـتقرار أوضاعـــه ونتائجهـــا فـــي 
االســـتحقاق االنتخابي املقرر فـــي الرابع من 
مايو املقبل، حيث بات الشارع في مدينة عنابة 
يهدد بحـــرق كل مـــا ميت بصلة إلى مرشـــح 

احلزب النائب البرملاني بهاءالدين طليبة.
وتعيش مدينة عنابة بأقصى شـــرق البالد 
علـــى صفيح ســـاخن يهـــدد بانـــزالق خطير، 
نتيجـــة احتجاج فئـــات عريضة من الســـكان 
على النائب البرملانـــي احلالي ورجل األعمال 
بهاءالدين طليبة، املرشح ثانيا في قائمة حزب 
جبهـــة التحرير الوطني احلاكـــم، حيث طالب 
هـــؤالء بخروج النائب من املدينة وحرق كل ما 
ميت له بصلة، وما يتعلق باحلملة االنتخابية 

للحزب.
ونفـــذ املئات مـــن احملتجـــني األربعاء في 
مدينـــة عنابـــة مســـيرة واعتصاما أمـــام مقر 
احملافظـــة، للمطالبة بترحيـــل النائب املذكور 
مـــن مدينتهم، وهـــددوا بحرق كل مـــا يتعلق 
به كأمـــالك خاصة أو معلقـــات تابعة حلملته 
االنتخابيـــة، وهـــو األمـــر الذي أربـــك احلزب 

وخلط أوراقه في احملافظة.
أن  وذكـــرت مصـــادر محليـــة لـ“العـــرب“ 
النائب واملرشح بهاءالدين طليبة، الذي اتخذ 
من النـــادي احمللي لكرة القـــدم بوابة لتمرير 
مشروعه السياسي وجتديد الثقة الشعبية في 
شخصه، وجد نفســـه في موقف محرج للغاية 
بعد اندالع الشـــارع ضد تواجـــده، وأن أغلب 

احملتجني من أنصار وأوفياء النادي.
وحتـــول الرجـــل إلى عـــبء حقيقـــي على 
حملـــة احلـــزب فـــي احملافظة. وذكـــرت جلنة 
الوفـــاء لعبدالعزيـــز بلخـــادم، فـــي صفحتها 
على الفيســـبوك، بأن متصـــدر القائمة الوزير 
احلالـــي للنقل بوجمعة طلعـــي اتصل برئيس 
الـــوزراء عبداملالك ســـالل ونقل له ما تعيشـــه 
املدينـــة، نتيجـــة تواجـــد طليبة فـــي القائمة 
االنتخابية. وقالـــت ”إن خلفية االتصال تعود 

إلـــى عتاب من متصـــدر القائمة لســـالل على 
نتائـــج خياراته في ترشـــيح القوائم، مبا أنه 
كان يشرف مباشرة على عملية دراسة امللفات 
وترتيب األســـماء، وأن الوضع في املدينة على 
صفيح ســـاخن، خاصـــة وأن  طليبة لم ميتثل 
لنصائحه باالختفاء عن األنظار واالنســـحاب 
من احلملة وعدم اســـتفزاز الشـــارع بالظهور 

املتعمد أمامه“.
وكانـــت زعيمة حزب العمـــال لويزة حنون 
قد اتهمـــت الرجل بتغلغل أذرعـــه احمللية في 
النـــادي الكـــروي احمللـــي، لتجنيـــد األنصار 
واحملبني لصالح حملته االنتخابية، وممارسة 
ســـلوكات شـــراء الذمم واألصوات بواســـطة 
توزيع اإلكراميات في مدرجات ومحيط امللعب.
كمـــا كان الرجل الذي شـــغل منصب نائب 
رئيس املجلس الشـــعبي الوطنـــي في البرملان 
املنتهية واليتـــه محل انتقادات متكررة لقيادة 
حزب العمال بســـبب مـــا أســـمته بـ“االنتماء 
فـــي  املتغلغـــل  السياســـي  املـــال  للوبيـــات 
الطبقـــة واملؤسســـات السياســـية، وتوظيف 

املال السياســـي في شـــراء الـــذمم واملناصب 
التنفيذية“.

وقالـــت جلنة الوفاء لعبدالعزيز بلخادم إن 
طلعي حذر رئيس الـــوزراء من حالة االحتقان 
الذي تعيشـــه مدينة عنابة واملناطق املجاورة 
لها، بســـبب تواجد طليبة فـــي قائمة احلزب، 
وأن احلزب يعيش مأزقا حقيقيا في احملافظة.

ويعزز االتصال بني الرجلني فرضية الدور 
الفاعـــل الـــذي أداه ســـالل في عمليـــة إصدار 
قوائم احلزب وترتيب املترشحني، التي أثارت 
موجة من الغضب واالستياء لدى قواعد جبهة 

التحرير الوطني.
كمـــا يؤكد حتذيـــرات الطبقة السياســـية 
واملعارضـــة مـــن انحيـــاز اإلدارة واحلكومـــة 
لصالح حزب معني، وهو ما جتلى من امتعاض 
شـــريك السلطة الثاني (حزب التجمع الوطني 
الدميقراطي) من جوالت رئيس الوزراء لبعض 

احملافظات في ذروة احلملة االنتخابية.
القوائـــم  تركيبـــة  عـــن  اإلعـــالن  وكان 
االنتخابيـــة للحـــزب قـــد أثار موجة اســـتياء 

واسعة لدى قواعد احلزب والشارع اجلزائري، 
بالنظـــر إلى طبيعة الوجـــوه التي وصفت من 
طـــرف معارضـــي القيادة احلاليـــة بـ“املخيبة 
واملؤســـفة“، ولـــوح بعضهـــا إلـــى التصويت 
االنتقامـــي بالورقـــة البيضـــاء أو على قوائم 

منافسة.
وشـــهدت مدينة تيارت (غـــرب العاصمة) 
مشادات عنيفة واحتكاكات جسدية أفضت إلى 
وقوع جرحى وسقوط قتيل، بسبب االحتجاج 
علـــى القائمة التـــي يتصدرها وزيـــر التعليم 

العالي احلالي طاهر حجار.
وتعيـــش أغلـــب احملافظـــات علـــى وقـــع 
احتقان، بســـبب تعالي فضائح الرشوة واملال 
الفاســـد في عملية الترشـــيحات، أو استقدام 

وجوه غير مرغوب فيها من طرف الشارع.
وتعـــرض متصـــدر قائمة محافظة تبســـة 
احلدوديـــة، رجـــل األعمـــال محمـــد جميعـــي 
إلى انتكاســـة شـــعبية، بعد مقاطعة الســـكان 
للتجمعـــات التي برمجها هناك، رغم وســـائل 
اإلغراء وشـــراء الذمم والضغـــط على العمال 
الذين يشـــتغلون في ورشـــات املصنع اململوك 

لعائلته.
ورغـــم التفـــاؤل الذي يبديـــه الرجل األول 
فـــي احلزب جمال ولد عبـــاس حول االحتفاظ 
باألغلبية املطلقة في البرملان القادم وتســـجيل 
نســـبة مشاركة تفوق نســـبة اخلمسني باملئة، 
إال أن متابعني للشأن االنتخابي يجزمون بأن 

حظوظ احلزب في خطر.
ويـــرى هـــؤالء أنـــه إذا لم تتدخـــل اإلدارة 
والغـــرف اخلفية لترتيب النتائـــج، فإن جبهة 
التحرير الوطني ستتدحرج إلى مواقع خلفية، 
بالنظر إلى املنافسة الشديدة لشركائها ولسوء 

إدارة االستحقاق من طرف القيادة احلالية. متفائل أكثر من الالزم

النيران الصديقة تستعر في صفوف جبهة التحرير الجزائرية
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◄ فرقت الشرطة الموريتانية األربعاء 
”بالقوة“ مظاهرات طالبية في العاصمة 

نواكشوط تطالب بتحسين ظروف 
الطالب، وترفض تأخر منح عدد من 

الطالب الموريتانيين بالخارج. 

◄ قال وزير الخارجية اإلسباني 
ألفونسو داستيس إّن بالده تدعم 

مبادرة تونس ومصر والجزائر لجمع 
أطراف األزمة الليبية على طاولة 

الحوار، والتوّصل إلى حّل سياسي 
سلمي لألزمة.

◄ تمكنت قوات الجيش الجزائري  
الثالثاء بمنطقة واد الدخيل بمحافظة 

سكيكدة من كشف خمسة مخابئ 
لإلرهابيين تحوي أسلحة وكمية من 

الذخيرة والمواد المتفجرة بحسب بيان 
لوزارة الدفاع الجزائرية األربعاء.

◄ أكد جوزيف دول رئيس الحزب 
الشعبي األوروبي  خالل لقائه وزير 

الخارجية التونسي األربعاء ”اهتمامه 
البالغ بتجربة االنتقال الديمقراطي في 

تونس وحرصه على أهمية دعمها“، 
مبرزا استعداد حزبه لتطوير التعاون 

مع القوى السياسية الوطنية.

◄ طالب عضو لجنة الحوار السياسي 

فضيل األمين الجامعة العربية باعتذار 
واستقالة مبعوثها الخاص إلى ليبيا 

صالح الدين الجمالي، لوصفه العاصمة 
طرابلس بـ“مستنقع للميليشيات“.

◄ بحثت الهيئة الوقتية لمراقبة 
دستورية مشاريع القوانين في تونس،  
الطعن المقدم لها في دستورية مشروع 

القانون األساسي الخاص بتنقيح 
القانون المتعلق بالمجلس األعلى 

للقضاء، وقررت إحالته على الرئيس 
الباجي قايد السبسي.

باختصار

وقع  على  تعيش  املحافظات  أغلب 

احتقان بسبب تعالي فضائح الرشوة، 

أو استقدام وجوه غير مرغوب فيها 

من قبل الناخبني

◄



} طهــران - فاجأ الرئيس المحافظ الســـابق 
محمـــود أحمـــدي نجـــاد اإليرانييـــن األربعاء 
بإعالن ترشـــحه لالنتخابات الرئاســـية في 19 
مايو المقبل، على رغم معارضة المرشد األعلى 

علي خامنئي.
وتوجـــه نجاد الذي يعيـــش متقاعدا بعيدا 
عـــن األنظار منذ انتهاء فترة واليته الرئاســـية 
في 2013، صباح األربعـــاء إلى وزارة الداخلية 

لتسجيل ترشحه بصورة رسمية.
لكنه أوضح بعد خروجه من وزارة الداخلية 
أن هذه المبادرة ال تعني أنه يرغب في استعادة 
المنصب الذي شـــغله ثماني ســـنوات، إال أنها 
تعنـــي كما قـــال دعم ترشـــيح نائـــب الرئيس 

السابق حميد بقائي.
وكان نجـــاد أعلن في ســـبتمبر 2016 أنه لن 
يترشـــح لالنتخابـــات بعد تدخل مـــن خامنئي 
الذي أقنعه بذلك، تجنبا لحصول ”اســـتقطاب 

مسيء“ في البالد.
وأعلن نجاد فـــي تصريح صحافي األربعاء 
أن ”المرشـــد األعلى نصحني بأال أشـــارك في 
االنتخابات وقبلـــت ذلك (…) أنا ملتزم بوعدي. 
إن تســـجيل ترشـــيحي يهـــدف فقـــط إلى دعم 

ترشيح شقيقي بقائي“.
التـــي  ”النصيحـــة“  أن  نجـــاد  وأوضـــح 
عبـــر عنها المرشـــد األعلى ”ليســـت منعا“ من 
المنافســـة. وقد تســـجل بقائي الذي كان يقف 
إلـــى جانبـــه، على لوائـــح المرشـــحين أيضا، 

بعدما أعلن ترشيحه في فبراير.

وفي األسابيع األخيرة، أكد بقائي (47 عاما) 
الموالـــي لنجاد، أنـــه ال ينتمي إلـــى أي فريق 
سياســـي، مميزا نفســـه عن الفريـــق المحافظ. 

وفي 2015، أوقف وسجن ألسباب لم تعرف.
وبدأت الثالثاء عمليات تسجيل المرشحين 
وتستمر حتى السبت. ويحق لجميع اإليرانيين 
الترشـــح، وتســـجل حتى منتصـــف اليوم 197 
شـــخصا منهـــم ثمانـــي نســـاء. لكـــن مجلس 

صيانة الدستور لم يسمح حتى اآلن ألي امرأة 
بالترشح إلى االنتخابات الرئاسية.

وقال الخبير فرزان ســـابت من ”مركز األمن 
الدولـــي والتعاون“ في جامعة ســـتانفورد، إن 

ترشح أحمدي نجاد ”صدمة“.
واعتبـــر أنـــه ”يريد علـــى األرجـــح تهديد 
مجلس صيانة الدســـتور بالبقاء مرشـــحا في 

حال رفض ترشيح حميد بقائي“.

وأضـــاف أنـــه ســـيكون من الصعـــب على 
مجلس صيانة الدستور رفض ترشيح نجاد.

ويفترض أن يوافق المجلس الذي يشـــرف 
عليه محافظون، على الئحة المرشـــحين الذين 

سيسجلون أسماءهم حتى 27 أبريل.
ويعتـــزم الرئيس المعتدل حســـن روحاني 
الـــذي انتخب فـــي 2013 بدعم مـــن المعتدلين 
واإلصالحييـــن، الترشـــح لوالية ثانيـــة مدتها 

أربع سنوات، كما يقول المقربون منه.
واتســـمت رئاســـة نجـــاد بمواجهـــة مـــع 
القوى الكبـــرى حول الملف النـــووي اإليراني 

وتصريحاته النارية ضد إسرائيل والمحرقة.
والبلـــدان  المتحـــدة  الواليـــات  وكانـــت 
األوروبية فرضت مطلع 2012 عقوبات شـــديدة 
على إيران لحملهـــا إلى طاولة المفاوضات من 
أجـــل الحد من برنامجها النـــووي، ما أدى إلى 
أزمـــة اقتصاديـــة خطيرة ترافقـــت مع تضخم 
تجـــاوز الــــ40 بالمئـــة وتراجع قيمـــة العملة 

الوطنية أمام الدوالر.
وخـــالل واليته الثانية، نـــأى أحمدي نجاد 
بنفســـه أيضـــا عـــن المحافظين الذيـــن كانوا 
يدأبـــون على انتقـــاده، وخصوصا سياســـته 

االقتصادية.

} ســتوكهومل - أصدرت الحكومة الســـويدية 
األربعاء تكليفا بإجراء مراجعة ســـريعة لكيفية 
تشـــديد قوانين مكافحة اإلرهـــاب، من بين ذلك 

فرض حظر على االنتماء إلى جماعة إرهابية.
وقـــال وزير العدل مورغان يوهانســـون إن 
في التشريع  بالده تحتاج إلى ”ســـد الثغرات“ 
الحالـــي لمكافحة اإلرهاب، حيث تأتي الخطوة 
بعـــد أيام مـــن هجوم مميت بشـــاحنة وســـط 

ستوكهولم.
وفـــي مقابلـــة صحافية هذا األســـبوع قال 
يوهانســـون ردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كانت 
ســـتوكهولم تعتـــزم تشـــديد قوانيـــن مكافحة 
اإلرهـــاب ”لقد جّرمنـــا المغادرة إلـــى الخارج 

(هامـــش  ووّســـعنا  باإلرهـــاب،  المرتبطـــة 
المالحقات) فـــي تمويل اإلرهـــاب. ثمة هامش 

لتوسيع (القانون) في شكل أكبر“.
وأوضح أنه ”يمكن للمرء أن يكون ناشـــطا 
في تنظيم إرهابي حتى إذا لم يشـــارك في عمل 
محدد. يمكـــن بالتالي تحديد مســـؤولية أفراد 
عـــن طريق البحـــث أكثر والتدخـــل مبكرا لدى 

أشخاص يمكن أن يكونوا خطرين“.
هدفـــا  باتـــت  الســـويد  كانـــت  إذا  وعمـــا 
للجهاديين، أجـــاب يوهانســـون ”من الصعب 
اإلجابـــة. قد يكـــون منفذ االعتـــداء هو الوحيد 
القادر على الرد على هذا الســـؤال بكشـــفه عن 
الدافع وراء فعلته. بانتظار معرفة المالبســـات 

بالتحديد يصعب التكهن بشأن ما إذا كان ذئبا 
منفردا أم ال، أو ما إذا كانت دوافعه شـــخصية 
أو أن تنظيمـــا ما يقف خلفه“، مؤكدا أن الوقت 

”ما زال مبكرا“ للرد على هذا السؤال.
ولفت وزيـــر العدل إلـــى أن الحكومة تفكر 
باعتماد قانون شـــبيه إلى حد ما بذلك المطبق 
في النرويج حيث يمكن للشرطة إن تتحقق مما 
إذا كان العاملـــون في مكان ما لديهم تراخيص 
اإلقامـــة الالزمة حتى وإن لـــم تتوفر لديها أي 
شـــبهات ماديـــة بأن هـــؤالء يمكـــن أن يكونوا 
مخالفين، وهو الشـــرط المطبـــق حاليا والذي 
يعيـــق عمليـــات التحقق من هويـــات األجانب 

المقيمين في البالد.

من ناحية أخرى ذكرت الشرطة أنها تعتزم 
تعزيـــز تواجدها في ســـتوكهولم ومدن أخرى، 

خالل عطلة عيد الفصح.
واعترف المشـــتبه به الرئيسي في االعتداء 
دهســـا بشـــاحنة الـــذي أوقـــع أربعـــة قتلـــى 
بســـتوكهولم رحمـــت عقيلـــوف األوزبكـــي ذو 
”الميـــول“ الجهادية، الثالثاء بأنه ارتكب ”عمال 

إرهابيا“، بحسب ما أعلن محاميه الثالثاء.
وقتل في االعتداء ســـويديتان (11 عاما و69 
عاما) وبلجيكية (31 عاما) وبريطاني (41 عاما). 
وهو االعتداء الثالث في غضون أســـبوعين في 
أوروبا بعد اعتداء لندن (خمســـة قتلى) وسان 

بطرسبورغ (13 قتيال).
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} موســكو - تبـــددت اآلمـــال الروســـية في 
حصول تقارب مع الواليات المتحدة األميركية 
بمجرد تســـلم  دونالد ترامب مقاليد الســـلطة 

في بالده.
ويبـــدو أن األزمة الســـورية واحد من أكثر 
الملفـــات تعكيـــرا للعالقـــات بيـــن القوتيـــن، 
عالوة علـــى ملفات أخرى كالملـــف األوكراني 

والخالفات بين الناتو وموسكو.
وقبـــل لقائه بوزيـــر الخارجيـــة األميركي 
ريكـــس تيليرســـون، أقـــر الرئيس الروســـي 
فالديميـــر بوتيـــن بـــأن مســـتوى الثقـــة بين 
الواليات المتحدة وروسيا تراجع منذ أن تولى 
ترامب منصبه فيما اســـتقبلت موسكو بشكل 
عدائي غير معتاد وزير الخارجية األميركي ما 

يعكس مواجهة بين البلدين بشأن سوريا.
وتضاءلـــت في األســـبوع الماضـــي آمال 
روسيا في أن تكون العالقات مع إدارة ترامب 
أقـــل توترا بعـــد أن أطلق الرئيـــس األميركي 
الجديد صواريخ على ســـوريا حليفة روســـيا 

لمعاقبتها على استخدام سالح كيميائي.
مائـــدة  إلـــى  تيلرســـون  جلـــوس  وفـــور 
المحادثات انتقد مسؤول روسي بارز أسلوب 
الخطـــاب األميركـــي ”الفج والفـــظ“، في إطار 
تراشـــق بالكلمـــات يبـــدو أن توقيتـــه اختير 
لتعميـــق الحرج أثنـــاء أول زيـــارة يقوم بها 

عضو من إدارة ترامب.
وقـــال بوتين في حديـــث تلفزيوني ”يمكن 
القـــول إن درجة الثقـــة على مســـتوى العمل 
وخصوصـــا علـــى المســـتوى العســـكري لم 

تتحسن بل تدهورت“.
وأكد بوتين تأييد روسيا للرئيس السوري 
بشار األسد وكرر نفيه أن تكون حكومة األسد 
وراء هجوم بالغاز األسبوع الماضي، مضيفا 
تصـــورا جديدا لمـــا يمكن أن يكـــون قد حدث 
بقوله إن أعداء األســـد ربمـــا اختلقوا الواقعة 

لتشويه صورة الحكومة السورية.

واستقبل الفروف تيلرسون بعبارات باردة 
بشكل غير معتاد وشجب الضربة الصاروخية 
على ســـوريا باعتبارها غير مشـــروعة واتهم 
واشنطن بالتصرف بشكل ال يمكن التكهن به.

وقـــال الفروف ”لن أخفـــي حقيقة أن لدينا 
الكثيـــر من الشـــكوك، مع األخذ فـــي االعتبار 
األفـــكار الغامضـــة جـــدا والتـــي أحيانـــا ما 
تكـــون متناقضة التي جـــرى التعبير عنها في 
واشـــنطن في ما يتعلـــق بمختلـــف القضايا 

الثنائية والدولية“.
وأضـــاف قائـــال ”وناهيـــك، بالطبـــع، عن 
التصريحـــات، تابعنـــا فـــي الفتـــرة األخيرة 
األفعال المقلقة للغايـــة عندما نفذ هجوم غير 

مشروع على سوريا“.
وتحـــدث أحد نـــواب الفروف بشـــكل أقل 
دبلوماســـية، ونقلت وكالة اإلعالم الروســـية 
الرســـمية عن ســـيرغي ريابكـــوف نائب وزير 
الخارجية قوله للصحافيين ”بشـــكل عام فإن 
الفجاجـــة والفظاظة من الســـمات األساســـية 
ألسلوب الخطاب الصادر حاليا من واشنطن. 
نأمـــل أال يصبـــح هـــذا المكـــون الجوهـــري 

للسياسة األميركية“.
وأضـــاف قائـــال ”بشـــكل عام فـــإن موقف 
اإلدارة (األميركية) من سوريا يبقى لغزا. عدم 
االتساق هو ما يرد على الذهن قبل أي شيء“.

لكن تيلرســـون بدا أكثـــر تدقيقا في انتقاء 
كلماتـــه قائـــال إن هدفه هو ”إلقـــاء المزيد من 
الضوء على الخالفات حتى نتمكن من أن نفهم 
بشكل أفضل ســـبب وجود هذه الخالفات وما 

هي احتماالت تضييق هوة تلك الخالفات“.
وأبلغ الفـــروف ”أتطلع إلى حـــوار مفتوح 
وصريـــح وصـــادق لكـــي نتمكن مـــن تحديد 
العالقات األميركية الروســـية بشكل أفضل من 

اآلن فصاعدا“.
ولم تخل تصريحات بيســـكوف أيضا من 
انتقـــادات، فقال إن مطالبات الغرب لروســـيا 
بالكف عن دعم األســـد تصل إلى حد إطالق يد 

اإلرهابيين.
وأضاف أن طرح مســـألة تخلي روسيا عن 
دعم األســـد أمر ســـخيف يعادل الدعوات إلى 
الســـماح لإلرهابيين بالتقدم ضد الســـلطات 

الشرعية في سوريا.

ويمثـــل الطابـــع العدائي الـــذي تقابل به 
موســـكو شـــخصيات مـــن إدارة ترامب تغيرا 
كبيرا عن موقفها العام الماضي عندما أشـــاد 
بوتين بترامب باعتباره شخصية قوية وأغدق 

التلفزيون الروسي الرسمي في اإلشادة به.
واتهم البيـــت األبيض موســـكو بمحاولة 
التغطيـــة علـــى اســـتخدام األســـد ألســـلحة 
كيميائيـــة بعد أن قتل الهجـــوم في بلدة خان 

شيخون 87 شخصا األسبوع الماضي.
ورد ترامب على الهجوم بالغاز بإطالق 59 
صاروخـــا على قاعدة جوية ســـورية الجمعة. 
وحذرت واشنطن موســـكو والقوات الروسية 

الموجودة في القاعدة قبل الضربة.
ووقفت روســـيا في صف األســـد قائلة إن 
الغاز الســـام كان في مســـتودع ســـالح تابع 
لمقاتلـــي المعارضة قصفته طائرات ســـوريا.
ووصـــل ترامـــب إلى الســـلطة بعـــد تعهدات 

بالســـعي إلقامـــة عالقـــات أوثق مع روســـيا 
والتعاون معهـــا في قتال عدوهما المشـــترك 
في ســـوريا وهو تنظيـــم الدولة اإلســـالمية. 
وتيلرسون رئيس تنفيذي سابق لشركة نفطية 

منحه بوتين وسام الصداقة الروسي.
وأنهـــى الهجوم بالغاز الســـام األســـبوع 
كان  مـــا  عليـــه  واشـــنطن  وردت  الماضـــي 
الكثيـــرون في موســـكو يأملون فـــي أن يكون 
تحـــوال في العالقات بيـــن البلدين التي بلغت 
أدنى مســـتوياتها منذ الحرب الباردة في عهد 

الرئيس األميركي السابق باراك أوباما.
وفرضت واشـــنطن وحلفاؤها األوروبيون 
عقوبات مالية على روســـيا فـــي 2014 بعد أن 

ضم بوتين شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وتقود واشـــنطن حملة جوية في ســـوريا 
ضـــد مقاتلي تنظيم الدولة اإلســـالمية وتدعم 
مقاتلين معارضين يقاتلون األســـد في الحرب 

األهلية الدائرة منذ ســـت ســـنوات. لكن حتى 
األســـبوع الماضـــي كانت الواليـــات المتحدة 
تتجنب اســـتهداف قوات الحكومة الســـورية 

بشكل مباشر.
وتدخلت روسيا في الحرب في صف األسد 
فـــي 2015 ولديها قوات على األرض تقول إنها 
تقدم المشورة لقوات الحكومة. وتقول كل من 
واشـــنطن وموســـكو إن عدوها الرئيسي هو 
تنظيم الدولة اإلســـالمية، رغـــم أن كال منهما 
تدعم طرفـــا مختلفا في الصـــراع الذي أودى 
بحياة أكثر من 400 ألف شـــخص وأثار أسوأ 

أزمة الجئين في العالم.
وقـــال ترامب في مقابلة مع شـــبكة فوكس 
بيزنـــس التلفزيونيـــة إنه لم يكـــن يخطط ألن 
يأمر الجنود األميركيين بدخول ســـوريا ولكن 
كان يتعين عليه الرد على صور األطفال الذين 

قتلوا في هجوم بالغاز.

[ الكرملين: دعوات التخلي عن األسد تعادل دعوات إنهاء الحرب ضد اإلرهاب  [ لقاءات تيلرسون تفشل في الوصول إلى تفاهمات
تضاءلت اآلمال الروســــــية في بناء عالقات أوثق مع اإلدارة األميركية اجلديدة، وذلك على 
خلفية تباعد وجهات النظر حول عدد من امللفات املهمة على غرار امللف السوري الذي لم 

تنجح زيارة وزير اخلارجية األميركية إلى موسكو في تبديد اخلالفات حوله.

تبدد اآلمال الروسية في إقامة عالقات أوثق مع واشنطن في عهد ترامب

ال تقارب في األفق

ال خيار لكم أنا أو هو
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سيناريوهات استبعاد مقرب من نجاد تدفعه إلى الترشح النتخابات الرئاسة

السويد توسع قوانني مكافحة اإلرهاب بعد اعتداء ستوكهولم

«فـــي عالم ينحرف إلى الفوضى مع حكام مســـتبدين يتفاقم صخبهم في أنقرة وموســـكو، نحن أخبار
بحاجة إلى االستقرار ونحتاج أكثر من أي وقت إلى المزيد من التضامن في أوروبا».

غونتر أوتينغر
املفوض األوروبي لشؤون امليزانية

«في حال انتخابي رئيســـا لفرنســـا ســـتكون لي غالبية برلمانية، وهو ما لن يحظـــى به إيمانويل 
ماكرون أو مارين لوبن».

فرانسوا فيون
املرشح الرئاسي لالنتخابات الفرنسية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال السناتور األميركي جون مكين 
األربعاء إن انضمام جمهورية الجبل 

األسود إلى حلف شمال األطلسي مهم 
لالستقرار في المنطقة والمساعي 

المشتركة للحلفاء الغربيين للتصدي 
لمحاوالت روسيا استعادة نفوذها 

السابق.

◄ نقلت وكاالت األنباء الروسية عن 
مصدر أمني أوزبكي األربعاء أن رحمت 

عقيلوف األوزبكي الذي أقر بأنه منفذ 
اعتداء بشاحنة في ستوكهولم، حاول 
االنضمام إلى تنظيم الدولة اإلسالمية 

في سوريا عبر تركيا.

◄ أكدت وكالة أمن الدولة في نيجيريا 
األربعاء أنها أحبطت خططا لجماعة 

بوكو حرام المتشددة ذات الصلة 
بتنظيم الدولة اإلسالمية لمهاجمة 

السفارتين البريطانية واألميركية في 
العاصمة أبوجا.

◄ قتل خمسة أشخاص على األقل 
األربعاء في كابول عندما فجر 

انتحاري نفسه على مقربة من وزارة 
الدفاع كما قال مسؤولون، فيما أعلن 

تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عن 
االعتداء.

◄ دعا معارض الكرملين الكسي 
نافالني إلى التظاهر في جميع أنحاء 
روسيا في 12 يونيو سعيا إلى تعزيز 
التعبئة بعد احتجاجات واسعة ضد 

الفساد في اخر مارس تخللها توقيف 
المئات من األشخاص.

◄ احتشد األلوف في عاصمة جنوب 
أفريقيا األربعاء لالحتجاج على 

الرئيس جاكوب زوما في أعقاب تعديل 
حكومي قوبل بانتقادات كثيرة بعد 

أيام من دعوة المعارضة إلى مسيرات 
في عموم البالد لمطالبة الرئيس 

بالتنحي.

باختصار

فالديمير بوتين:
درجة الثقة على مستوى 

العمل  العسكري خصوصا 
لم تتحسن بل تدهورت

استراتيجية التصدي إليران: تقييد 
االتفاق النووي مع مضاعفة العقوبات
ص ٦



} واشــنطن - يغلب داخل األوساط األميركية، 
ومراكـــز صنع القـــرار والمؤسســـات البحثية 
الداعمـــة لهـــا، الموقـــف المشـــّكك فـــي إيران 
والرافض لسياســـتها في المنطقة. وقال رويل 
غرشـــيت، الزميـــل فـــي مؤسســـة الدفـــاع عن 
الديمقراطيـــات، وراي تقية، الزميل في مجلس 
العالقات الدولية، إن هناك إجماعا في واشنطن 

على اتخاذ ”موقف سلبي“ ضد إيران.
ويؤكد هذا التوجه أكثر من مركز دراســـات 
وأبحـــاث اســـتراتيجية واســـتخباراتية، مـــن 
مختلف التوجهات، عبر نشر تقارير وتحليالت 
تحـــّث علـــى عـــدم التهـــاون فـــي التعامل مع 
خصوصا  المســـتمرة،  اإليرانيـــة  التهديـــدات 
وأن مالمـــح تشـــّدد تلوح في أفـــق االنتخابات 

الرئاسية المقبلة في البالد.
ودق معهد واشـــنطن لسياســـات الشـــرق 
األدنـــى ناقـــوس الخطـــر ممـــا أســـماه ثبات 
اإلنفاقـــات العســـكرية فـــي إيـــران، واعتقاده 
بأنها تعاود االســـتثمار في متطلبات ”الحرب 
المدرعة“ عقب إعالنها عن تصنيع دبابة حديثة 
المنســـوخة  هجينة من طراز ”كرار- مهاجمة“ 
عن أفضل ما لدى الدبابات الروسية من طرازي 
”تـــي- 70“ و“تـــي - 90“، إضافة إلـــى تعديالت 

متطلباتها العسكرية المحلية.
ووصف معهد المشـــروع األميركي ألبحاث 
السياســـة العامـــة إيـــران بأنها ”العـــب دولي 
خطير ومتطـــور“. وحّذر من اســـتمرار طهران 
في بسط نفوذها اإلقليمي عبر ”القوة الناعمة“ 
كإحـــدى الوســـائل المتاحة ضمـــن ”حزمة من 
الخيـــارات في منظومة تعدد االســـتراتيجيات 
التي باســـتطاعتها البناء عليهـــا والمزج بين 

وسائل أخرى لبلوغ نتائج أشد فعالية“.
وأوضح أنه في بعض البلدان ”مثل العراق 
والبحرين تسّخر إيران عامل التضامن الطائفي 
وتعزيز سردية ’نحن مقابل اآلخر‘. وفي بعض 
البلـــدان الضعيفة ُيســـّخر نموذج حـــزب الله 
لتحقيـــق فجوة فـــي فعالية الدولـــة، فضال عن 
استخدام العامل المالي والوسائل اإلعالمية“.

المعادلة الصفرية

حـــث المعهـــد صناع القـــرار علـــى ابتكار 
إليران،  ســـبل أخرى لمواجهة ”القوة الناعمة“ 
التـــي تؤمـــن بفعاليـــة ”المعادلـــة الصفريـــة“ 
والتي ”عادة ال تلقى ردا مناســـبا“. ويدعم هذا 
التحذيـــر ما كتبه رويل جرشـــت فـــي صحيفة 
واشـــنطن بوســـت، مشـــيرا إلى أنه يجب على 
الديمقراطيين والجمهوريين أن يتعلموا جيدا 
من الحرب الباردة ”ال حل وســـطا للمعركة على 
أرضيـــة الخوف من التوصل إلى اتفاق بشـــأن 

الحد من التسلح“.

وشـــدد علـــى ضـــرورة أن تعمل واشـــنطن 
علـــى قصقصـــة أجنحة إيـــران وجيشـــها من 
الميليشـــيات المنتشـــرة فـــي منطقة الشـــرق 
األوســـط، مشـــيرا إلى أنه يتوجب على صناع 
القـــرار في الواليات المتحدة اســـتهداف نقطة 
ضعف النظام اإليراني وهي االشمئزاز الشعبي 
مـــن الثيوقراطيـــة، باإلضافة إلى ضـــرورة أن 
تكون حقوق اإلنســـان من أولويات السياســـة 

األميركية تجاه إيران.
ويأتي التصعيد األميركي ضد إيران بالنظر 
إلى التطورات التـــي تحملها رياح االنتخابات 
الرئاســـية التي ستجرى في شـــهر مايو القادم 
في إيران، وســـط تضييق كبير من المحافظين 
على الرئيس اإليراني الحالي حســـن روحاني. 

وتشـــير تطـــورات األحـــداث إلـــى أن روحاني 
كان األداة التي اســـتفاد منها المرشـــد األعلى 
وحرســـه الثـــوري لتحقيق األجنـــدة اإليرانية 
فـــي المنطقة في عهـــد الرئيس بـــاراك أوباما. 
وكان أوبامـــا يتـــوق إلى عقد االتفـــاق النووي 
مع إيـــران، فيما كان رفع العقوبات وتحســـين 
العالقات األميركية اإليرانية على قائمة الوعود 
االنتخابية لحســـن روحاني وهذه الوعود هي 

التي قادته للفوز بالرئاسة.
اليـــوم، تحقق جزء من وعد روحاني، ُرفعت 
العقوبـــات وتم توقيع االتفاق، لكن لم يســـتفد 
من العوائـــد االقتصادية عمـــوم اإليرانيين بل 
ُتصرف األموال علـــى أذرع إيران التي تحارب 
تحـــت رايتها فـــي العـــراق وســـوريا واليمن 
وخالياها النائمة في البحرين وعموم المنطقة.
وأصبح روحاني مصدر قلق بالنســـبة إلى 
المحافظيـــن الذين يســـعون جاهدين إلى منع 
وصوله للفوز بوالية رئاســـية ثانية. وال يعدو 
اإلعـــالن عن تقديـــم الرئيس اإليراني الســـابق 
محمود أحمدي نجاد طلب ترشحه لالنتخابات، 
بشـــكل مفاجئ، إال جزءا من سياسة التضييق 
على روحانـــي. فكما قال الخبـــراء األميركيون 
إيران لم تعد تلـــق باال للتحذيرات والتهديدات 
الموجهـــة لها بســـبب سياســـتها في الشـــرق 

األوسط.
وأحمـــدي نجـــاد، الذي ســـبق وطلـــب منه 
المرشـــد األعلـــى عـــدم الترشـــح لالنتخابات، 
معـــروف بانتقاداتـــه الصريحـــة والمباشـــرة 
للغـــرب، وهو علـــى النقيض تماما من حســـن 
روحانـــي الهـــادئ والبراغماتـــي الـــذي مازال 
يحظى بشـــعبية هامة لـــدى اإليرانيين تعززها 
رغبتـــه فـــي المزيد مـــن االنفتاح علـــى العالم 
والخروج مـــن دائرة االنغالق الكبـــرى للبالد، 
وهو الخيار الذي يقـــّوي حظوظ روحاني لدى 

طيف واسع من اإليرانيين.
تدفـــع أجـــواء االنتخابات رويل غرشـــيت، 
وراي تقيـــة إلى التذكيـــر بالحركة اإلصالحية 
األشـــهر في تاريخ إيران الحديث، وهي الحركة 
الخضراء، التـــي تجاهل بـــاراك أوباما عندما 
كان منغمســـا في الحوارات مع ممثلي النظام 
اإليراني لتوقيع االتفاق، قادتها الذين يقبعون 

تحت اإلقامة الجبرية أو في السجن.
ويدعو الباحثـــان الرئيـــس دونالد ترامب 
إلـــى عدم ارتكاب ”نفس الخطأ مجددا“، مطالبا 
المســـؤولين األميركيين بضرورة التأكيد على 
إطالق ســـراح جميع الذين يقبعون في السجن 
منذ الثورة الخضـــراء، التي اندلعت إثر إعالن 
فشل مير حسين موسوي لصالح أحمدي نجاد 
فـــي جولة اإلعـــادة لالنتخابات الرئاســـية في 

يونيو 2009. 
ويأتي على رأس هؤالء مير علي موســـوي 
ومهـــدي كروبـــي واألخيـــر يخضـــع لإلقامـــة 
الجبرية على الرغم من التقارير الخاصة بسوء 

حالته الصحية.
وباإلضافـــة إلى قـــادة الحركـــة الخضراء 
اإلدارة  وتقيـــة  عرشـــيت  يذّكـــر  وأنصارهـــا، 
األميركية باألصوات التي سقطت ضحية حملة 
القمـــع التي حدثت بعد توقيع االتفاق النووي. 
فإدارة أوباما لم تنتبه لهؤالء اإليرانيين الذين 
ســـجنوا للتظاهر تعبيرا عن رأيهم بأن االتفاق 

لن يؤدي إلى المزيد من االنفتاح واإلصالح.
ويقوالن ”بقاء النظـــام اإليراني اآلن يعتمد 
علـــى األجهـــزة األمنية غيـــر المســـتقرة وقوة 
التأييـــد الذي يتأرجـــح صعـــودا وهبوطا مع 
ارتفاع ســـعر النفط. واليوم، يشبه هذا النظام 
االتحاد الســـوفييتي في السبعينات من القرن 
الماضي ككيان مســـتنفد غير قادر على إصالح 
نفســـه بينمـــا يغرق في الفســـاد وعـــازم على 

خوض تجربة اإلمبريالية المكلفة“.
ويضيفـــان ”إذا كانـــت واشـــنطن جادة في 
القيـــام بدورها تجـــاه طهران كمـــا كان دورها 
تجاه االتحاد الســـوفييتي، فإنـــه يتعين عليها 
الســـعي إلضعـــاف النظام اإليرانـــي عن طريق 
الضغط عليه على جميع الجبهات وفرض نظام 

عقوبات قاس.
ومن شـــأن هذه الخطوة ليـــس فقط فرض 
عقوبـــات علـــى طهـــران النتهاكهـــا المعاييـــر 
الدوليـــة ولكنها ترســـل إشـــارة إلى الشـــعب 
اإليرانـــي مفادهـــا أن الواليـــات المتحدة تقف 

وراء طموحاته.

استراتيجية التصدي

ما يزيد مـــن قلق الجهات االســـتخباراتية 
والبحثيـــة األميركية من تطـــورات الوضع في 
الواليـــات المتحدة  وانعكاســـاته علـــى  إيران 
ومصالحهـــا وحلفائها فـــي المنطقة، ما يخرج 

بين الوقت واآلخر من أخبار عن صحة المرشد 
األعلى علي خامنئي ومن سيكون نائبه.

ويزيد الغموض الذي يحيط بهذا الموضوع 
من تعقيـــد الوضع أكثر، وأيضا يشـــكل حافزا 
يدفع األذرع اإليرانية فـــي المنطقة، وبدعم من 
الحرس الثوري، إلى الســـعي لتحقيق مكاسب 
أكبر تحســـبا ألي طارئ. وعلـــى ضوء التحدي 
الذي تشـــكله إيران تحتـــاج الواليات المتحدة 
اآلن إلى ”اســـتراتيجية التصدي“ تكون شاملة 

ومتكاملة ومستدامة.
ووضـــع نقاط هـــذه االســـتراتيجية مارتن 
إنديك، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد بروكنغز 
وسفير سابق للواليات المتحدة األميركية لدى 
إسرائيل، خالل شهادته التي أدلى بها الثالثاء 
28 مارس 2017 أمـــام لجنة العالقات الخارجية 

في مجلس الشيوخ األميركي.

أّكـــد إنديك أن إيران تشـــّكل تحديا شـــامال 
لمصالح الواليات المتحدة وحلفائها وشركائها 
في الشـــرق األوسط. وعلى مدى العقود األربعة 
الماضيـــة، تمكنـــت من إنشـــاء ”قـــوس نفوذ“ 
يمتد من لبنان وســـوريا في بالد الشـــام مرورا 
بالعراق والبحرين علـــى الخليج ووصوال إلى 

اليمن على البحر األحمر.
وترتكز اســـتراتيجية المواجهة التي تقدم 
بها الخبير األميركي في شؤون الشرق األوسط 

على ست نقاط رئيسية:
1- تنفيذ االتفاق النووي اإليراني بصرامة. 
مهمـــا كانت عيـــوب خطـــة العمل المشـــتركة 
الشـــاملة، إال أنهـــا نجحـــت فـــي خلـــق نافذة 
ضروريـــة على مدى 10 أعـــوام ال تكون خاللها 
المنطقـــة مهـــددة بإمكانيـــات إيـــران النووية 
وســـباق التسلح النووي الذي كانت ستطلقه ال 
محالة. مقاومة إيران في الشرق األوسط المثقل 
بالصراعات ليســـت باألمر السهل البتة، إال أن 
كل شيء يصبح سهال لو لم نكن نواجه تهديدا 
نوويا إيرانيا يثير قلقنا في الوقت ذاته. وطالما 
يلتزم اإليرانيون التزاما دقيقا باالتفاقية تكون 
الواليـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا اإلقليميون قد 
كسبوا وقتا ضروريا لتطوير العناصر األخرى 

الستراتيجية التصدي وتنفيذها.
2- تقديـــم الدعـــم للحكومـــة العراقية التي 
يرأســـها حيدر العبـــادي والقوات المســـلحة 
العراقيـــة فـــي الحملـــة للقضـــاء علـــى داعش 
واستعادة الســـيطرة على الموصل والمناطق 
السنية في العراق. إن تقويض النفوذ اإليراني 
فـــي العراق ال يعد هدفا قابال للتحقيق أو هدفا 
ضروريا نظـــرا للعالقات التاريخيـــة والدينية 
بين شـــيعة العـــراق وإيـــران. ولكن مـــا يمكن 
تحقيقه هو توازن مضاد فّعال للتأثير اإليراني 
فـــي بغـــداد، ال ســـيما وأن الحكومـــة العراقية 
الحالية ترحـــب بذلك، وهو أمـــر غاب في عهد 

حكومة المالكي السابقة.
صحيـــح أن المملكـــة العربية الســـعودية 
ودول الخليـــج لم ترغب فـــي التعامل فعليا مع 
الحكومة العراقية، إال أن زيارة وزير الخارجية 
السعودي األخيرة إلى بغداد وجهود السعودية 
للتعامل مع العشائر السنية في العراق، بّشرتا 
بنهـــِج جديد ال بـــّد من تشـــجيعه ودعمه. ومن 
الضروري أّال ُيسمح للميليشيات الشيعية التي 
تديرهـــا إيران بملء الفراغ وفي الوقت نفســـه 

المشـــاركة في عملية مد جســـر بري بين إيران 
وسوريا عبر شمال العراق.

3- التشجيع على التوصل إلى حل سياسي 
للحـــرب األهليـــة فـــي اليمـــن. إّن إدارة ترامب 
تدرس حاليا تكثيف الدعم العســـكري للمملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
في حملتهما العســـكرية التي بدأت منذ عامين 

في اليمن. 
وال بـــد أن تؤثـــر االنتصـــارات في ســـاحة 
المعركـــة علـــى الديناميكيـــات علـــى طاولـــة 
المفاوضات. وفي هذا الصدد، قد تؤّثر الجهود 
الناجحة للســـيطرة علـــى مينـــاء الحديدة في 
البحر األحمر على حسابات الحوثيين وتؤدي 
إلـــى المزيد من الجدية والمعقولية من جانبهم 
في المفاوضات. بيد أّن الدعم األميركي يحتاج 
إلى أن يكون مشروطا على حلفائنا السعوديين 

أيضا للسعي إلى حل سياسي.
4- الحـــد من التأثير اإليراني في ســـوريا. 
سيشـــّكل ذلك مهّمة صعبة ومعقدة، وتنفيذه لن 
يكون أســـهل بالحديث عن الهدف غير الواقعي 
المتمثل في ”إخراج إيران من سوريا“. ال بد أن 
ندرك أننا ال نملك، ال نحن وال الروس، اإلرادة أو 
القدرة على تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف 

الحالية بغض النظر عن رغبتنا في ذلك.
وكما يحصل في اليمـــن، علينا أن نبذل كل 
ما بوسعنا لتعزيز حل سياسي للحرب األهلية 
السورية، حل قد يؤدي في نهاية المطاف ولكن 
بـــكل تأكيد إلى رحيل األســـد. ال بد أن يشـــّكل 
رحيـــل كافة القوات األجنبية أحد شـــروط هذه 
التســـوية السياســـية. وقد ورد هذا المبدأ في 
اتفاقيـــة الطائف التـــي أنهت الحـــرب األهلية 
فـــي لبنان وأدت في نهايـــة المطاف إلى رحيل 
ســـلمي للقوات الســـورية من لبنان. وسيرحب 
الســـوريون بهـــذا المبـــدأ، ال ســـيما وأنهم ال 
يريدون أن تســـيطر عليهم ميليشـــيات شيعية 
تحكمهـــا إيران في مرحلة مـــا بعد الحرب. كما 
أنه ســـيوّفر لنا الشـــرعية الضرورية للمطالبة 

برحيلهم في نهاية المطاف.
5- تنســـيق قدرات حلفائنـــا اإلقليميين في 
إطـــار عمل أمنـــي إقليمي من شـــأنه أن يضمن 
جهودا مستدامة تتقاســـمها كافة األطراف. إن 
الواليات المتحدة محظوظة بشـــركاء إقليميين 
يتشـــاركون المصلحـــة نفســـها فـــي مقاومـــة 
الطموحات اإليرانيـــة المهددة. صحيح أن لكل 
منهم منظورا اســـتراتيجيا خاصا إال أن هناك 

استعدادا بدا متوفرا في المنطقة للعمل معا.
6- وضع األســـس الضرورية للتفاوض مع 
إيران بشـــأن طموحها وســـلوكها في المنطقة. 
تبّيـــن االتفاقيـــة النوويـــة اإليرانيـــة أنـــه من 
الممكـــن التوصل إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ مع 
إيران، مع اســـتخدام العقوبات والدبلوماسية 
المتضافـــرة كنفوذ لتحقيق أهدافنا. من شـــأن 
مشـــروع قانـــون العقوبات األميركـــي المقترح 
حديثـــا -يكّمله تنفيذ فعال للعناصر الخمســـة 
األخرى في اســـتراتيجية التصـــدي- أن يوفر 
أساسا إلشراك إيران في مفاوضات. وال ُتعتبر 
المفاوضـــات تنازال إليران وال تدّل على ضعف، 
طالمـــا أنهـــا مدعومـــة بعقوبـــات والعناصر 
األخرى من االستراتيجية، وطالما أنها منسقة 

تماما مع حلفائنا اإلقليميين.
ومما ال شـــّك فيـــه أن التصـــدي لطموحات 
إيـــران بالهيمنـــة إقليميـــا هو عمـــل غاية في 
الجّدية. ومن أجل تحقيق هـــذا الهدف، يتعّين 
أن نكـــون حذريـــن بشـــأن إطالق تهديـــدات ما 
لـــم نكن مســـتعدين لدعمها. كذلـــك ال بد من أن 
نتحّفظ عن اإلعالن عن أهـــداف ال نملك اإلرادة 
لتحقيقها وليســـت لنا مصلحة في ذلك. واألهم 

مـــن ذلك ال بـــد أن نأخذ في االعتبـــار العواقب 
المنطقية الســـتراتيجيتنا وأن نفّكر مليا فيها 
قبل المضي فـــي طريق يمكن أن تكون لها آثار 

معاكسة لما أردنا تحقيقه.
وال بـــد أن تأخـــذ أي اســـتراتيجية من هذا 
النوع في االعتبار كيف أّن كل شيء مترابط في 
الشرق األوســـط. فقد يؤدي الضغط على إيران 
فـــي اليمن إلى تحريك الشـــيعة فـــي البحرين. 
وإن تم الضغط على اإليرانيين في سوريا، فقد 
يستخدمون الميليشـــيات الشيعية في العراق 

لتقويض الجهود للقضاء على داعش هناك. 
ولكـــن، وكمـــا ســـيؤكد مارتـــن إنديـــك في 
نهاية شـــهادته، ال يجب أن تحـــول أّي من هذه 
التحذيرات دون اســـتعداد الواليـــات المتحدة 
والحلفـــاء للتحدي في الوقت الذي تســـنح فيه 

الفرصة للقيام بذلك.

الخميس 2017/04/13 - السنة 39 العدد 610601

استراتيجية التصدي إليران: تقييد االتفاق النووي مع تشديد العقوبات
[ انفتاح روحاني وصحة المرشد األعلى يزيدان خطر الحرس الثوري  [ على واشنطن ابتكار سبل جديدة لمحاصرة نفوذ طهران

يشير معهد ستراتفور األميركي في توقعاته خالل الربع الثاني من هذا العام إلى أنه مع 
اقتراب موعد االنتخابات اإليرانية (19 مايو 2017) ســــــتحرص واشــــــنطن على عدم إثارة 
األعمال العدائية مع طهران من خالل تغيير االتفاق النووي اإليراني (خطة العمل الشاملة 
املشــــــتركة)، خاصة وأّن دول مجلس التعاون اخلليجي تؤيد اإلبقاء على االتفاق بدال من 
ــــــه. لكّن ذلك لن مينع قوات احلرس الثوري اإليراني من االســــــتمرار في  املخاطــــــرة بإلغائ
موقفها الدفاعــــــي املعتاد وإجراء اختبارات صاروخية أو تدريبات عســــــكرية في محاولة 
للبقاء داخل اللعبة. وكما أوضح املشــــــرعون األميركيون، لن يتردد الكونغرس في فرض 

عقوبات إضافية على طهران ردا على أي عدوان قد يحدث.

في 
العمق

{حســـن روحاني يملك حظوظا قوية للفوز بوالية أخرى في االنتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك 

يعود إلى حد كبير إلى التزامه بوالية الفقيه}.
سوزان مالوني
باحثة في معهد بروكينغز

{على الديمقراطيين والجمهوريين أن يتعلموا جيدا من الحرب الباردة: ال حل وســـطا للمعركة 

على أرضية الخوف من التوصل إلى اتفاق بشأن الحد من التسلح}.
رويل جرشت
باحث في مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات

كلما زاد القلق زاد العنف اإليراني في المنطقة

اســـتراتيجية  أي  تأخـــذ  أن  بـــد  ال 

التهديـــدات  لمواجهـــة  أميركيـــة 

اإليرانيـــة في االعتبـــار كيف أن كل 

شيء مترابط في الشرق األوسط

◄

مارتن إنديك: 

إيران تشكل تحديا شامال 

لمصالح الواليات المتحدة 

وحلفائها وشركائها 

تمديد العقوبات 

األوروبية على إيران
} طهــران  - أدانـــت إيران األربعـــاء قرار 
االحتـــاد األوروبـــي التمديد ســـنة إضافية 
للعقوبـــات املفروضـــة عليها بســـبب وضع 

حقوق اإلنسان فيها.
وأعلـــن بهرام قاســـمي، املتحدث باســـم 
وزارة اخلارجيـــة اإليرانيـــة، أن جمهوريـــة 
إيران اإلســـالمية ”تدين املعاييـــر املزدوجة 
واستخدام االحتاد األوروبي حقوق اإلنسان 
ذريعـــة، وخصوصـــا متديـــد العقوبات غير 
املشـــروعة بحجـــة انتهـــاك إيـــران حلقوق 

اإلنسان“.
وأكـــد مجلس االحتـــاد األوروبـــي الذي 
ميثـــل دولـــه األعضـــاء الــــ28 في بيـــان أن 
العقوبـــات التـــي مددها االحتـــاد األوروبي 
الثالثاء، هـــي رد على ”االنتهاكات اخلطيرة 

حلقوق اإلنسان“ في إيران.
قمـــع  علـــى  ردا  العقوبـــات  وفرضـــت 
تظاهـــرات االحتجـــاج على إعـــادة انتخاب 
محمـــود أحمدي جنـــاد املثيـــرة للجدل، من 
يونيـــو إلـــى ديســـمبر 2009، وأســـفرت عن 

العشرات من القتلى واعتقال اآلالف.
ومبوجـــب هـــذه العقوبـــات، مينـــع 82 
شـــخصا منهم ضباط كبار وقضاة ومدعون 
أجهـــزة  أو  الشـــرطة  فـــي  ومســـؤولون 
ومـــدراء  ميليشـــيا  وقـــادة  االســـتخبارات 
ســـجون، من احلصول على تأشيرات دخول 
إلـــى االحتاد األوروبي مع اســـتمرار جتميد 

أرصدتهم في االحتاد.
وهـــذه العقوبـــات، التي متـــدد بصورة 
دوريـــة منذ فرضهـــا فـــي 2011، تختلف عن 
العقوبـــات االقتصاديـــة القاســـية والفردية 
التـــي فرضها االحتاد األوروبـــي على إيران 

بسبب أنشطتها النووية.
ورفعت هـــذه العقوبات فـــي يناير 2016 
بعد ستة أشـــهر من إبرام اتفاق بني طهران 

والقوى الكبرى حول برنامجها النووي.

إذا كانـــت واشـــنطن جـــادة في 

إضعـــاف النظـــام اإليرانـــي فإنه 

يتعين عليهـــا الضغط عليه على 

جميع الجبهات

h



} لنــدن - قبل ســـنة دخل فايز السراج، رئيس 
وزراء حكومـــة الوفاق الوطنـــي المعترف بها 
دوليـــا (صحبـــة ســـبعة أعضاء مـــن المجلس 
الرئاســـي) طرابلس على متـــن فرقاطة بحرية. 
واعتبار مجرد دخول السراج إلى المدينة التي 
هي المقر الرسمي لحكومته نجاحا يعطي فكرة 

واضحة على حجم التحديات التي واجهها.
وبعد مرور اثني عشـــر شـــهرا بالكاد تغير 
شـــيء في حكومة الوفاق الوطني، إنها ال تملك 
إال القليل من السلطة وشرعية محدودة في أعين 
الكثير من الليبيين وهي تعول على مجموعة من 
الميليشيات التابعة لمدينة طرابلس لحمايتها. 
كمـــا أن وجود فراغ مماثل فـــي التعهد الدولي 
ساهم في تصاعد الصراعات بين المجموعات 
المســـلحة ومنح الفرصة لروسيا للتدخل وزاد 
في جـــرأة الجيش الوطني الليبي المنافس في 
الشـــرق. وفي حين أن حكومـــة الوفاق الوطني 
قـــد تصمد فـــي األثناء، فمن الواضـــح أنها في 
شكلها الحالي ال تفعل أكثر من إخفاء الصدوع. 
وكلمـــا طالت مدة الفراغ الدولي زاد حجم خطر 

التصعيد العسكري.

نجاحات قليلة

حققت حكومة الوفـــاق الوطني عددا قليال 
جدا من اإلنجازات التـــي يمكنها التباهي بها. 
في األوســـاط الدولية لقي التخلص من داعش 

بالتأكيد اهتماما جيدا من الصحافة، لكن على 
الصعيد المحلي غلب على مثل هذه النجاحات 
فشـــل حكومـــة الوفـــاق فـــي توفيـــر الخدمات 
األساســـية لشـــعب ضجر ما انفكت خيبة أمله 

تزداد.
يعود الســـبب األساســـي لهذا الوضع إلى 
تشـــنج العالقة بيـــن حكومة الوفـــاق الوطني 
وأهم مؤسسات الدولة. إذ كافحت الحكومة من 
أجل الحصول علـــى الموافقة على الميزانيات 
وخطط اإلنفاق مع البنـــك المركزي الليبي، في 
حيـــن واصلت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط في 
التعامل مع كل من حكومة الوفاق في طرابلس 
ومجلس النواب في المنطقة الشـــرقية من أجل 

تفادي االنحياز إلى طرف معين.
كذلـــك تأثـــرت محـــاوالت حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي بوضعهـــا القانوني المشـــكوك فيه، 
فبالرغـــم من اعتراف المجتمـــع الدولي بها لم 
تحصل على اعتراف مجلـــس النواب، وهو ما 
يعنـــي أن الحكومة لم تحصـــل على المصادقة 
التقنيـــة باعتبارهـــا الجهاز التنفيـــذي للدولة 
الليبيـــة. وفـــي مثـــال واضح علـــى الطعن في 
شـــرعية الحكومة رفضت محكمة في طرابلس 
اتفاقية أمضاها الســـراج مع االتحاد األوروبي 
للحـــد من تدفق المهاجرين إلـــى أوروبا معللة 
ذلك بـــأن حكومـــة الوفاق ليس لهـــا أي وضع 
قانوني. وحاليا تجد ليبيا نفســـها دون جهاز 
تمثيلي يملـــك وضعية قانونية واضحة بما أن 

الفترة النيابية لمجلس النواب قد انقضت.
كان لهـــذه اإلخفاقـــات إلى جانـــب الصراع 
المتواصل في عدة أنحاء من البالد آثارا عميقة 
علـــى االقتصاد الليبي. حيث تفشـــى التضخم 
ويقـــدر بين 30 و40 بالمئة، وفي الوقت نفســـه 
انهـــارت منظومـــة الدعم الحكومـــي للبضائع 

األساسية مثل الخبز واألرز والسكر والدقيق.
وفـــي خضـــم أزمة ســـيولة متفاقمـــة تجد 
الكثيـــر مـــن الليبييـــن يكافحـــون بطريقـــة لم 
يتعودوا عليهـــا في هذا البلـــد الغني بالنفط. 
وزادت المعـــارك بيـــن الميليشـــيات في تعقيد 

الوضع حيث حدث فـــي يناير الماضي انقطاع 
للتيار الكهربائـــي نتيجة للخالفات بين بعض 
الميليشـــيات وامتـــد علـــى طـــول 900 كلم من 

الحدود التونسية غربا إلى أجدابيا شرقا.

التصعيد العسكري

في ســـنة 2017 حدث تصعيد في الصراعات 
بين المجموعات المسلحة. في الشرق يواصل 
خليفة حفتر والجيش الليبي المضي قدما على 
إثر إعادة االستيالء على ميناءي السدر ورأس 
النوف بعد افتكاك الميليشـــيا اإلســـالمية لهما 
لمـــدة قصيرة. ويعـــّد هذان الميناءان مكســـبا 
مهمـــا حيث يتم نقل ســـتين بالمئـــة من النفط 

والغاز في ليبيا عبرهما.
وفـــي مارس وعلى إثر عـــدة أيام من القتال 
العنيف تمكنت ميليشـــيات محلية من طرابلس 
مـــن طـــرد ميليشـــيات مصراتيـــة متحالفة مع 
خليفـــة الغويل. وســـاهم ذلك في صـــراع على 
السلطة داخل مصراتة نفسها بين المتشددين 
الذين يدعون من بين ما يدعون إلى العودة إلى 

طرابلـــس بالقوة إلعادة تنصيب غويل رئيســـا 
للحكومـــة وآخرين يســـاندون حكومـــة الوفاق 
الوطني بشـــكل كبير. إذا شـــنت الميليشـــيات 
المصراتيـــة هجومـــا علـــى طرابلـــس فذلك قد 

يجعل الحياة على حكومة الوفاق مستحيلة.
تحدث هـــذه التطورات المقلقـــة مع ظهور 
فـــراغ داخـــل المجتمع الدولـــي خاصة في ظل 
اقتـــراب نهايـــة التفويـــض الممنـــوح للممثل 
األممي الخاص إلى ليبيـــا مارتين كوبلر وإلى 
اآلن لم يظهر إعالن رســـمي يتعلق بتعويضه، 
وهناك إشـــاعات تقول إن روسيا عارضت آخر 
مترشـــح وهو ريشـــارد ويلكوكس ممـــا يترك 

كوبلر دون خلف له في هذه المهمة.
وتـــم تســـجيل تراجـــع اهتمام السياســـة 
األميركية بليبيا منـــذ تنصيب الرئيس دونالد 
ترامـــب الذي لـــم توضح إدارتـــه وجهة نظرها 
حـــول ما يجري في هذا البلد الشـــمال أفريقي. 
وتجدر اإلشارة إلى أن المبعوث الخاص إلدارة 
أوباما لم يتم تعويضه وكذلك الشـــأن بالنسبة 
إلـــى الكثير من الوظائف الكبـــرى داخل وزارة 
الخارجيـــة. وأدى غيـــاب قيـــادة واضحـــة من 

واشنطن إلى تخليها عن دورها كمنسق لردات 
الفعل الدولية في ليبيا.

ويبدو أن الدول األوروبية ليســـت لها رغبة 
في تسلم المشعل إلى الواليات المتحدة واألمم 
المتحدة بعـــد تخليهما عن المســـؤولية. وفي 
الوقت نفســـه أدى الفشـــل الواضـــح في تقديم 
الـــدول المجـــاورة (مصر والجزائـــر وتونس) 
لمبادرة جدية إلى غياب حوار رســـمي مفتوح 

حاليا بين شرق ليبيا وغربها.
وأتاح هذا الفراغ الفرصة لروســـيا لزيادة 
تدخلها، وهكذا تبدو موسكو أكثر حضورا في 
البالد فهي تعد بمســـاندة سياســـية وعسكرية 
لقوات حفتر في الشرق بينما تسعى في الوقت 
نفســـه إلى الحصول على فرص استثمارية مع 

المؤسسات الحكومية في طرابلس.
ودون تعهـــد ومشـــاركة قوييـــن مـــن قبـــل 
المجتمـــع الدولـــي قـــد يســـتخلص الفاعلون 
األقوياء أيضا بأنه من األفضل محاولة تحسين 
موقعهـــم على األرض بالتوصـــل إلى اتفاق من 
أجل خدمة مصالحهـــم، وهذا طريق يؤدي إلى 

المزيد من العنف وعدم االستقرار.

أحمد حافظ

اإلرهابـــي  الخطـــر  يتشـــابه   - القاهــرة   {
والمحاذيـــر األمنيـــة على الجبهتين الشـــرقية 
والغربية للدولة المصرية. فعند صحراء سيناء 
تخوض السلطات حربا شرسة ضد أنصار بيت 
المقدس وغيره من التنظيمات المتشددة، وفي 
نفس الوقت يشـــكل تنظيم داعش والجماعات 

المسلحة هاجسا على الحدود الليبية.
لكن، هذا التشابه ال يعكس تطابق المعادلة 
األمنيـــة فـــي التعاطي مـــع الجبهتيـــن. تبدو 
المنطقة الغربية أكثر خضوعا لسيطرة الدولة 
وتتميز األوضـــاع األمنية على الحدود الغربية 
لمصر، المتاخمة لليبيا، بالهدوء إلى حد بعيد، 
في مقابل تعقد جهود فرض األمن في ســـيناء، 

التي يتصاعد فيها الخطر اإلرهابي.
منـــذ تصاعد وتيـــرة االنفـــالت األمني في 
ليبيا قبل ســـنوات، لم تســـجل سوى حادثتين 
إرهابيتيـــن ضد عناصر مـــن الجيش المصري 
على الحـــدود الغربيـــة في صحـــراء محافظة 
مرســـى مطروح، شـــمال غرب القاهرة، بعكس 
تكـــرار اســـتهداف العناصـــر األمنية بســـيناء 
(شـــمال شـــرق مصـــر)، مـــا يطـــرح الكثير من 
عالمات االســـتفهام حول أسباب نجاح الخطط 
األمنيـــة في صحـــراء مطروح وعـــدم تحقيقها 

نجاحات ملموسة في صحراء سيناء.
إلى تأثير  يشـــير خبراء أمنيون لـ“العرب“ 
الفوارق الطبيعية والبيئـــة الجغرافية ما بين 
الجبهـــة الغربية ومنطقة ســـيناء ما يجعل من 
الســـيطرة على الحـــدود الغربية أمـــرا ممكنا 
بعكس نظيرتهـــا الشـــرقية، فالمنطقة الواقعة 
على الحـــدود مع ليبيا، وبرغـــم امتدادها على 
نحـــو1200 كيلـــو متـــر لكنهـــا تتميـــز بطبيعة 
مسطحة وشـــبه مســـتوية، وهو ما يسهل من 
عمليـــات المراقبة عن طريـــق الدوريات البرية 
واالســـتطالع عبر الطلعـــات الجوية فضال عن 
أجهزة المراقبة اإللكترونيـــة والرادارات التي 

تؤمن عملية المتابعة على مدار الساعة.

ويرى الخبـــراء أن وجود قاعدة عســـكرية 
متكاملة في منطقة ســـيدي برانـــي بالقرب من 
الحدود الغربية، يضاعف من ســـيطرة الجيش 
المصري على طول الشريط المجاور لألراضي 
الليبيـــة، فضال عن ســـهولة ســـيطرة الزوارق 

البحرية على شاطئ البحر المتوسط هناك.
وعلى العكس من الحـــدود مع ليبيا تمتلئ 
صحراء ســـيناء بالجبال والممـــرات الصعبة، 
فضال عن مســـاحتها الشاســـعة ما يسهل على 
المسلحين االختباء فيها وممارسة نشاطاتهم. 
ويوضـــح الخبراء أن االمتـــدادات الجبلية في 
ســـيناء ووعورة دروبها التي يصعب الوصول 
إليهـــا أو معرفتهـــا، تمثل عائقـــا طبيعيا أمام 
جهود األمـــن في تعقـــب العناصر المتشـــددة 
ومخابئهـــا، وهو ما تســـتغله هـــذه الجماعات 
بفضـــل معرفتهـــا الدقيقة باألماكـــن، وبالتالي 
السيطرة على الكثير من الطرق والمسالك، إلى 
جانـــب القدرة على مراقبة تحركات رجال األمن 

ونصب الكمائن لهم. 
ويشـــدد محمود زاهـــر، الضابط الســـابق 
بجهاز االستخبارات المصري، والذي تخصص 
لسنوات في العمل بالمناطق الحدودية، على أن 
االختالف في التفاصيـــل الجغرافية والطبيعة 
الجبلية في كال المنطقتين (الغربية وســـيناء)، 
يعد عامال محددا في تقييم مستويات السيطرة 
والتأمين، فبينما يســـيطر الجيـــش تماما في 
مطروح مـــا يســـاعده على تحصيـــن المنطقة 
وغلـــق كل ثغـــرات العبـــور، فـــإن التضاريس 
الوعـــرة وكثرة الجبال في ســـيناء تمثل مأوى 

استراتيجيا لإلرهابيين.
المخاطـــر األمنيـــة التـــي خلقهـــا تواجـــد 
اإلرهـــاب والجماعات المتشـــددة على الحدود 
الغربية حديثة العهد، وبدأت إثر ســـقوط نظام 
القذافي، وحاالت االنفالت التي شهدها الداخل 
الليبـــي نتيجـــة غياب االســـتقرار السياســـي 

سهلت على األمن المصري اصطيادها مبكرا.
والسياســـي  ويلعـــب العامـــل االقتصادي 
بحسب المتابعين دورا مهما في إحكام سيطرة 

الســـلطات المصرية على المناطـــق الحدودية 
الغربية انطالقا من كونها المعبر االستراتيجي 
األكبر واألبرز مع ليبيا ونقطة تركز نسق تبادل 
وعبور يومي بين البلدين للســـلع والمسافرين 
وهـــو ما دفع القاهرة إلى إيالئها أهمية خاصة 
في التنمية والمشاريع وتوفير المرافق اإلدارية 
والخدماتيـــة التي تتالءم مع احتياجات منطقة 

عبور ذات ثقل اقتصادي كبير.
منـــذ بدء التوتر في ليبيا حرصت الحكومة 
المصريـــة، علـــى توســـيع الخدمـــات المقدمة 
لســـكان المنطقـــة الحدودية، ســـواء الصحية 
أو التعليميـــة. ووفـــرت مختلـــف المتطلبـــات 
المعيشية لهم، ما أســـبغ أجواء من االستقرار 
االجتماعي جعلت من التعامل مع الجيش أمرا 

طبيعيا ومساندته واجبة.
مقابل ذلك، تعتبر فكرة اإلرهاب مترســـخة 
في سيناء منذ الخمسينات، واليوم، ثم أصبح 
اإلرهاب واقعا قائمـــا، كنتيجة طبيعية للتوتر 
السياسي والمناخ الديني المحافظ الذي يشكل 
تربة خصبة لنمو التطرف، فضال عن األوضاع 

المعيشية واالجتماعية الصعبة.
ونتيجـــة اعتبـــارات وخلفيـــات تاريخيـــة 
وجغرافية، تحول مفهوم المواطنة إلى شـــرخ 
فـــي هويـــة المنطقة وســـكانها، والـــذي عمقه 
البعـــد عـــن اإلدارة المركزية وطبيعة الســـكان 

الـــذي يغلب عليهـــم الطابع القبلـــي والبدوي، 
جاعلة من ســـيناء خارجة منطقـــة خارجة عن 
ســـلطة الدولة وحولتها إلـــى مرتع خصب لكل 
األنشـــطة الخارجة عن القانـــون. ويدعم زاهر 
هذا التحليل بالقول ”في سيناء، سلطة القبيلة 
تغلـــب على مفهوم  الوطن، وشـــعور الســـكان 
بالدولة ضعيف، ألســـباب عديدة، نتيجة غياب 
ســـلطة مركزية ومحدودية الخدمـــات، وهو ما 
يجعل فكرة القبلية تســـيطر عليهم وتكون هي 

الحاكمة“.
وتفســـر هذه الظـــروف تـــورط البعض من 
الســـكان في ســـيناء في التعـــاون المعلوماتي 
مع المســـلحين والمتطرفيـــن، والذين يدفعون 
مقابل ذلك المئات من الدوالرات بشـــكل يومي، 
فالشـــخص الـــذي هدم األمـــن منزلـــه في رفح 
المصريـــة وأغلـــق النفـــق الموجـــود بداخله، 
والذي كان يدر عليه أرباحا كبيرة بشكل يومي، 
لن يتعـــاون مع الحكومة ضد المســـلحين، بل 
قد يحـــدث العكس إذا ما قـــّدم إليه من يحارب 
الحكومة نفس الميزة يوميا، كأن يدفع له راتبا 

شهريا مقابل اإلمداد بالمعلومات.
ويعتبـــر خبراء أمنيـــون، أن أكثر العوائق 
التـــي تواجـــه عناصـــر الجيش والشـــرطة في 
تحقيـــق تقدم ملموس في القضاء على اإلرهاب 
بســـيناء، هي تراجع اإلمـــداد المعلوماتي من 

الســـكان أنفســـهم عن تحركات وأماكن تواجد 
المســـلحين، لخوفهـــم مـــن التعـــرض لإليذاء 
على يـــد هذه العناصر التي أعدمت العشـــرات 

لتعاونهم مع األمن.
ويقول هؤالء إن قبضة القبيلة تراجعت في 
اآلونة األخيرة في فرض سيطرتها على أبنائها 
في سيناء، ما يجعل من إمكانية خروج البعض 
مـــن العناصـــر عـــن طـــوع القبيلة المســـاندة 
لقوات األمن أمرا ســـهال، بعكس استمرار نفوذ 
شـــيوخ قبائل الحدود الغربية على األشخاص 
بالمنطقة الغربية وقيامهم بتســـليم من يخرج 
عن المألـــوف فكريـــا وعقائديا ألجهـــزة األمن 
للتعامل معه، بمعنى أنهم مسؤولون عن أبناء 

قبائلهم أمام الحكومة.
ويكمن حل هذه المشكلة، في نظر زاهر، في 
أن تعمل الحكومة على ترســـيخ أسس عالقات 
جديدة مع سكان سيناء تقوم على الثقة وتدعيم 
روابط االنتمـــاء للوطن بنفس االســـتراتيجية 
التـــي تتعامل بها مع أهالـــي المنطقة الغربية، 
من توفيـــر للخدمات المتكاملة وتعويضهم عن 
الخســـائر وتقديم حوافز ومســـاعدات مختلفة 
لســـد المنافذ التي تدفع بعضهم إلى االنخراط 
مع الجماعـــات التكفيرية لالنتقـــام من أجهزة 
األمـــن التي حرمتهم من مكاســـب مادية كثيرة 

غير شرعية، وأهمها هدم األنفاق.
ويقـــول مراقبـــون إن اللجـــوء إلـــى الحل 
األمني لـــن يكفي وحده للقضـــاء على اإلرهاب 
في ســـيناء، بل يجب أن تكون هناك مســـارات 
أخرى متوازية، مثل تخفيف إجراءات الحصار 
الحالـــي عـــن المنطقـــة، والتوقـــف عـــن قطع 
الكهربـــاء واالتصـــاالت ومنع ســـيارات الدفع 
الرباعـــي من دخـــول بعـــض األماكـــن وحظر 
اســـتخدام الدراجـــات البخاريـــة، مع ســـرعة 
تعويـــض الســـكان المتضررين، ســـواء الذين 
هدمت منازلهـــم أو مزارعهم، حتـــى ال يكونوا 

صيدا سهال للمتشددين.
وأشـــاروا إلـــى أن خســـارة دور القبيلـــة 
وعدم التنســـيق معها في رسم الخطط األمنية 
واســـتمرار وجود اعتقاالت عشـــوائية لبعض 
السكان لمجرد االشتباه قد يمهد ألن تجد قوات 
األمن نفســـها في مواجهة ثنائية مع متطرفين 
مدججين باألسلحة وســـكان محملين بالعداء، 
مـــا يجعل من القضـــاء على اإلرهاب بســـيناء 

مهمة شبه مستحيلة.   
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[ الفراغ في السلطة ينذر بتصاعد فوضى الميليشيات في البالد  [ استقالة الالعبين الدوليين تمنح روسيا الفرصة لزيادة تدخلها
األزمة الليبية ملف مؤجل في األجندة الدولية 

تقــــــف األوضاع في ليبيا عند مفترق حاد قد يهوي باألوضاع إلى أتون الفوضى املطلقة. 
ويرى تقرير للمعهد امللكي البريطاني للشــــــؤون الدولية (تشاتام هاوس) أن فشل حكومة 
الوفــــــاق الوطني املعترف بها دوليا في فرض ســــــلطاتها يؤجج احتدام صراع الشــــــرعية 
مع برملان طبرق وحكومة اإلنقاذ املوازية بالعاصمة طرابلس من ضبابية املشــــــهد خاصة 
مع تصاعد املواجهات املســــــلحة بني امليليشــــــيات والذي يترافق مع تقلص أدوار الفاعلني 

الدوليني على خط األزمة. 

بعكس التوتر املخيم في سيناء يشهد الوضع األمني على احلدود الغربية ملصر حالة من 
ــــــة، في ظل ما يثيره تواجد  ــــــك على الرغم من تواجد نفس التهديدات اإلرهابي الهــــــدوء وذل
اجلماعــــــات التكفيرية وتنظيم داعش بالداخل الليبي من مخاوف أمنية، إال أن مســــــتويات 

املخاطر على اجلبهة الغربية لم تبلغ مستويات ميكنها التأثير على األمن القومي.

في 
العمق

انفجار لم يحن وقت إخماد نيرانه

ممرات صعبة في سيناء

موســـكو تســـاند قـــوات حفتر في 

الشرق وتســـعى في الوقت نفسه 

إلى الحصول على فرص استثمارية 

مع املؤسسات في طرابلس

◄

تيم إيتون
باحث بتشاتام هاوس

{إســـبانيا تدعـــم مبـــادرة تونس ومصـــر والجزائر لجمع أطـــراف األزمـــة الليبية على طاولـــة الحوار 

والتوصل إلى حل سياسي سلمي لألزمة}.
ألفونسو داستيس
وزير اخلارجية اإلسباني

الجيش والشـــرطة في مصر فشال في حصار تنظيم داعش داخل سيناء، حيث وصل التنظيم اآلن 

إلى القاهرة واإلسكندرية، وربما إلى كل املدن الفقيرة على طول وادي النيل}.
روبرت فيسك
كاتب بريطاني

عقدة املواطنة وشروخ الجغرافيا: مصر تحاصر اإلرهاب غربا وتفشل شرقا
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} ليس سهال أن نعتقد ببراءة دعوة 
السياسيني األكراد إلى انفصال إقليم 

كردستان العراق عن الدولة التي فرضوا 
عليها، هم أنفُسهم، عند كتابة دستورها، 

وبكل إصرار، صيغة ”دولة األقاليم الفيدرالية 
املوحدة“.

واألقرب إلى التصديق أنها حاجة مرحلية 
تكتيكية من حاجاتهم احلزبية االنتخابية، 

املواطن  هدفها ابتزاز بغداد، أوال، و”قشمرة“ 
الكردي، ثانيا، وبيُعه عصافير على شجرة 

القومية الكردية ال سبيل إلى اإلمساك بها، ال 
اليوم، وال بعد عمر طويل.

فليس معقوال أن يكون هؤالء السياسيون 
يجهلون هذه احلقيقة، وينكرون وجود غيالن 

ومتاسيح وذئاب في الدول احمليطة بهم من 
جهات كردستانهم األربع، متربصة، متمرسة 

بالتآمر واالحتيال والتخريب واالنتقام، 
ويجن جنونها فقط عند سماع من يتحدث 

عن احلرية والدميقراطية واإلنسانية وحق 
تقرير مصير الشعوب، وترجتف خوفا من 

فكرة قيام أي شكل من أشكال الدولة الكردية 
املستقلة في العراق أو سوريا أو تركيا أو 

إيران.
والظاهر أن أقوى الدوافع إلى إثارة هذه 

البالونات الهوائية، من قبل أحزاب اإلقليم 
وسياسييها ورؤساء عشائرها وُمالك أرضها 

ومائها وهوائها، هو تناقص شعبية هذا 
القائد احلزبي وذاك، واخلالفات احلامية 
التي لم تعد سّرا بني احملاور والتجمعات 
ومراكز القوى اإلقطاعية املافيوية املالية 
والعسكرية حول من يكون الرئيس، ومن 

يكون نائب الرئيس، ومدير املخابرات، ومدير 
البنك املركزي، ووزير النفط، واإلسكان، 

والكهرباء، واملاء. وليس هناك أمضى من 
سالح استثارة املشاعر القومية احملبوسة في 

نفوس الناخبني.
وميكن القول إن عبثية الدعوة إلى 
االستفتاء واالنفصال، وفراَغها من أي 

مضمون حقيقي، نابعان من أمرين. األول أن 
قرار العطس والغطس والرفس في املنطقة 

ليس بيد من يحكم أربيل أو السليمانية، 

وال حتى بغداد وأنقرة وطهران ودمشق، 
بل فقط، نعم فقط، بيد حفنة قليلة جدا من 
الكبار الذين يديرون العالم، ويرسمون له 

حركة سفنه، ويقررون له اجتاهات رياحه، 
ويضبطون ساعات أهله بالدقيقة والثانية. 

ومن ال يعترف بذلك فهو مجنون، أو محتال، 
أو عبد مأمور.

وحتى إذا افترضنا أن أولئك الكبار قد 
أعطوا الضوء األخضر للسياسيني األكراد 

لفصل كردستان العراق، هل وعدوهم بوضع 
جيوشهم اجلرارة، بعد ذلك، على حدودها 

ملنع جيرانها من استخدام أساليب احلروب 
الناعمة التي يتقنون إدارتها واستثمار 

نتائجها دون سالح؟
ثم كيف يتوهم السياسيون األكراد بأن 
حتويل كردستان العراق إلى ”جيب عميل“ 

لقوى خارجية ميكن أن يقاوم احتقار شعوب 
املنطقة وأحقادها، ويأمن تقلبات الزمن 

الدوار؟
أما الثاني فهو أن األغلبية الشعبية 

الكردية، رغم تعلقها بأمل االستقالل، وحبها 
الغريزي العميق لفكرة قيام دولة األكراد 

الواحدة التي جتمع أكراد العراق وتركيا 
وإيـران وسوريا، واعية أكثـر من قادتها 

الذين تعرف أنهم باعة شعارات، وعارفة أن 
األمة العربية الواحدة ذات الرسالة اخلالدة 

دفعت سيوال من دماء رجالها، وبحارا من 
دموع نسائها، من أيام العهد ”العصمللي“، 

ثم اإلنكليزي الفرنسي اإليطالي، ثم 
الناصري، ثم البعثي، ثم األميركي، وأخيرا 
اإليراني، ثمنا حللم الوحدة، ثم تاب عنها 

فالسفتها وكتـابها ومنظروها وماتوا وهم 
في حسرة وندم على ما أنفقوه من أعمارهم 

ومن أعمار أجيال عربية عديدة متعاقبة، 
مقابل سراب.

واألكثر إقناعا بأن السياسيني الذين 
يرفعون شعار االستفتاء واالستقالل غير 
جادين، فعال، في سعيهم لتأسيس دولة 

كردية قابلة للعيش املئات من السنني، وليس 
عاما أو اثنني أو عشرة أعوام، أنهم ُميعنون 
في تخريب عالقات الود القليلة الباقية بني 

أكراد العراق وعربه وتركمانه، ويقلبون 
احملبة عداوة، واحلق باطال، وهم يعلمون أو 

ال يعلمون.
فأي دولة ميكن أن تقام على كره شعوب 

جيرانها قبل حكوماتها؟ وأي دولة تلك 
التي يسعى الداعون إلى إقامتها بالعصا 
والسكني، وبقهر جيرانهم، ليس البعيدين 
عنهم في بغداد واحللة والبصرة وبعقوبة 

وتكريت والرمادي وسامراء، بل أولئك 
املوجودون بني ظهرانيهم في كركوك ونينوى 
وديالى الذين لم يرحلوا عنها، ولن يرحلوا، 
مهما قال أو فعل هذا الزعيم الكردي أو ذاك؟
شيء آخر. إن هناك، وُيعتقد أنها مازالت 

قائمة إلى اليوم، وحدًة حقيقية بني اجلماهير 
العربية والكردية املستقلة البريئة املتطّلعة 
إلى العيش اآلمن الكرمي في دولة موحدة، 

مستقرة وقوية، والغاضبة اليوم على حكامها 
األكراد والعرب، جميعا، والتي تتظاهر 

وتعتصم ضدهم، باستمرار، في البصرة 
والناصرية واحللة والنجف وكربالء وبغداد 

وأربيل والسليمانية، وتقمعها الهراوات 
واملسدسات والسكاكني.

فهل يعقل أن تكون تلك اجلماهير 
الواسعة قد فقدت ذاكرتها، ونسيت أن 
السياسيني الذين َيِعدونها اليوم بجنة 

فردوس جديدة على أرض كردستان 
العراق، هم أنفُسهم الذين اتبعوا أهواءهم 
ومصاحلهم الشخصية واحلزبية والقبلية، 

فأجهضوا حلم الدولة العراقية الدميقراطية 
التي قاتلت تلك اجلماهير أجياال من أجلها، 
وأفسدوا حياتها بتحالفاتهم االنتهازية مع 
أحزاب دينية طائفية يعلمون بأنها متخّلفة 
وفاسدة وبأن والءها ليس لوطنها وأهلها؟
وهل عميت تلك اجلماهير فلم تعد ترى 

ما فعَل وما يفعل أصحاُب احلل والربط 
في اإلقليم، منذ استقاللهم عن مركز 

الدولة العراقية ُبعيد انتفاضة ١٩٩١، وبعد 
أبريل ٢٠٠٣، وحتى اليوم؟ فإن كانوا قد 

نهبوا الدنيا وهم في إقليم تابع لدولة ال 
يستطيعون بيع شيء من نفطه وغازه إال 

بإذنها وحتت أنظارها، فماذا سيفعلون غدا 

لو أصبحوا وحدهم َمن يبيع ويشتري، يدفع 
ويقبض، دون رقيب وال حسيب؟

وحتى لو كانت األغلبية الشعبية 
احلقيقية في اإلقليم تريد االنفصال 

وتأسيس دولة مستقلة ُجتاوُر العراق وتركيا 
وإيران وسوريا، فليكن، ولكن ليس بأولئك 
القادة الفاشلني الفاسدين، وليس بالغرور 
والعنجهية والتعالي واالنتهازية واالبتزاز.

ودولة من النوع الذي يكون شريانها 
ووريدها بأيدي جيرانها األربعة ال بد أن 

يكون أمنها الوطني ومستقبلها بأيدي 
جيرانها األربعة أيضا، دون ريب.

ويتذكر اللبنانيون كيف كان نظام حافظ 
األسد وابنه بشار يغضب، ألي سبب، على 
لبنان فيختلق األعذار، ويغلق حدوده معه، 
فتختنق احلدود بأرتال الشاحنات الذاهبة 
بصادرات الشعب اللبناني، والعائدة إليه 

مبستورداته اخلارجية، أياما وأسابيع، إلى 
أن ينتزع السوري ما يريد، وبال قتال.
هذا من اخلارج. ومن الداخل كان 

النظام السوري، ومازال، يعبث بأمن جارته 
اللبنانية، بوكالئه وعمالئه، ويستثمر 
خالفات أحزابها وتياراتها املتصارعة.

هذا كله إذا لم تشتعل حروُب الداخل بني 
(اإلخوة األعداء) أرباب الدكاكني السياسية 
واحلزبية الكردية على هذه الوزارة وتلك، 

وهذه السفارة وتلك، وتعود قرقعة السالح، 
من جديد، حتى قبل مراسيم إعالن االستقالل.

إال إذا قبلت أربيل بأن تكون محافظة 
تركية، والسليمانية محافظة إيرانية. وال 

َيعتقد إال َمن كانت على قلبه وسمعه وبصره 
غشاوة بأن املواطن الكردي العراقي سيكون 

في أحضان السلطان رجب طيب أردوغان، 
وحتت عباءة الولي الفقيه، أكثر أمنا وقوة 
وكرامة مما هو حتت خيمة العراق القوي 

العزيز الذي سوف حترره وحدة قواه 
الوطنية التحررية الدميقراطية اخليرة مما 

علق به من جراثيم ودود وثعابني.
ثم، هل سيكون التركي والفارسي ألطف 

وأرحم وأكثر إخالصا للمواطن الكردي 
العراقي من إخوته العراقيني؟

دولة كردستان العراق، تكون أم ال تكون؟

{يجـــب على المكونات التي تعيش في كركوك أن تقرر مســـتقبلها، فقط مكونات المدينة من 

أكراد وتركمان وعرب ومسيحيين هم القادرون على إقرار مستقبلها}.

نيجيرفان البارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

{أدعـــو الحكومـــة المحلية في محافظة كركوك إلى احترام دســـتور البالد وعـــدم اتخاذ قرارات 

فردية، رفع علم اإلدارة الكردية كان مفاجئا خاصة وأن العراق يمر بظروف أمنية صعبة}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

} أثارت جرمية خان شيخون الكثير من 
األسئلة حول هدف النظام األسدي من 

ارتكابها في ذلك الوقت حتديدا، في حني 
تستعيد قواته مواقع كثيرة خسرتها في 

األسابيع املاضية من جهة، وبعد تصريحات 
أميركية جتعل من إبعاد بشار األسد عن 
السلطة خارج أولويات اإلدارة األميركية.

لقد ارتكب األسد جرميته املروعة في خان 
شيخون مستخدما غاز السارين القاتل. ولكن 
من هي اجلهة التي اتخذت القرار وما الهدف 

من ورائه؟ وهذا شأن آخر.
أميركيا، فعلها الرئيس دونالد ترامب 

مقرنا القول بالعمل ومنفذا وعيده ضد نظام 
األسد، ولكن اللياقة لم تفته. فأبلغ زميله 

الرئيس الروسي فالدميير بوتني بالضربة 
وباملكان املستهدف، فأخلَي من اجلنود 

الروس وغير الروس ومن الطائرات التي 
توزع املوت على أطفال سوريا.

مت تدمير مطار الشعيرات الذي انطلقت 
منه الهجمات الكيميائية على خان شيخون. 

ال ميكن ملن يتلقى املوت اليومي عبر هذا 
املطار وعبر سواه إال أن يهلل لتتوقف تلك 
الطائرات عن توزيع املوت ولو ليوم واحد 
أو لساعات معدودات، فهل تتقاطع مصالح 

الشعوب وباألخص ثوراتها مع املشاريع 
اإلمبريالية للهيمنة؟

بالتأكيد هذا محال وقد أثبتت الثورة 
السورية استحالة أي تقاطع ولو كان ظرفيا 

بني ثورة ال ميكن إال أن تكون ضد الهيمنة 
اإلمبريالية مهما كانت هويتها، وبني تلك 

اإلمبرياليات. وعليه، ينبغي أال تزدهر 
األوهام من جديد حول تدخل أميركي ينقذ 

الشعب السوري ويسقط النظام الدموي 
لبشار األسد. هذه الضربة ليست مقدمة 

إلسقاط نظام األسد.
أما بخصوص ”املعارضة السعيدة“ بهذه 
الضربات، فعليها أن تعرف أن ما نفذه ترامب 

لم يكن ليهدف إلى تغيير املعادالت على 
الساحة السورية مبا يجعل النظام أقرب إلى 

التداعي والسقوط أو يتيح لها وللمعارضة 
املسلحة أن تستعيدا زمام املبادرة على 

األرض، بقدر ما كان يهدف إلى استعادة دور 
الواليات املتحدة وتضخيمه في سوريا وفي 
املنطقة وأكثر من ذلك، استعادة هيبة ترامب 
نفسه وطاقمه السياسي وإدارته في النظام 

األميركي نفسه بعد أن تعرض لكل تلك 
اخليبات على مدى األشهر الثالثة األولى من 
واليته من خالل إظهار ذلك الفارق بينه وبني 

سياسات سلفه باراك أوباما التي اتسمت 
بالتهاون حيال مجزرة الكيميائي األولى في 
الغوطة الدمشقية قبل سنوات. وهنا يظهر 
الفارق الكبير بني ما يريده دونالد ترامب 

وبني ما يتوهمه بعض املعارضني السوريني.
من جهة أخرى، ليست املطارات احلربية 

السورية وكذلك الطائرات احلربية إال مال 

الشعب السـوري الذي دفع أثمـانها من دمه 
وعرقه. ولكن، بني أن ُتستخدم تلك الطائرات 

واملطارات لقتل أبناء هذا الشعب وتدمير 
مدنه وقـراه، وبني أن يطـالها التدمير 

سيقترع السوريون ملصلحة اخليار األخير 
بغض النظر عن اجلهة التي تنجز هذه 

املهمة.
وبني التهليل للضربات الصاروخية 

األميركية على مطارات األسد احلربية وبني 
التنديد واالستنكار من منطلق ”وطني“ 
وقومي باعتبار ذلك عدوانا على بلد ذي 
سيادة، ينبغي إبداء املالحظات التالية:
املنّددون يتذرعون بخرق السيادة 
الوطنية ويعتبرون ذلك عدوانا سافرا 

يتناقض مع القوانني واألعراف الدولية. 
حسنا. هؤالء ”السياديون“ لم يلحظوا أن 
القوات األميركية تتواجد في عدة قواعد 

عسكرية داخل األراضي السورية منذ 
تخليص عني العرب من تنظيم داعش 

على أيدي قوات كردية مدعومة بقوة من 
األميركيني. وهم أنفسهم لم يلحظوا استمرار 
دعم األميركيني لوحدات حماية الشعب (التي 

يهللون لها) وقوات سوريا الدميقراطية 
باملال والعتاد والتدريب والتوجيه سواء في 

مواجهة داعش أو في مواجهة درع الفرات. 
ولم يلحظوا العلم األميركي الذي رفعه بضع 

عشرات من اجلنود األميركيني في منبج 
إليقاف التمدد التركي هناك.

طبعا هؤالء غير معنيني مبالحظة 
االحتاللْني اإليراني والروسي، وال بالتواجد 

الكاسح مليليشيات فاطميون (أفغانستان) 
وزينبيون (باكستان) والنجباء وعصائب أهل 

احلق وأبوالفضل العباس (العراق) وحزب 
الله اللبناني، باعتبار أنها جاءت إلى سوريا 

التابعة  بدعوة من ”احلكومة الشرعية“ 
للنظام األسدي، وبالتالي ال متثل خرقا 

للسيادة الوطنية مهما كان حجم اجلرائم 
التي ترتكبها.

األميركيون قصفوا قاعدة جوية في 
سوريا، لكنها قاعدة جوية لم تستخدم إال في 

ذبح الشعب السوري. وهذا ما أثار سخط 
املنددين. هؤالء املنددون احلريصون على 
السيادة لم يلحظوا أن طيران التحالف، 
واألميـركي حتديدا، قـد ارتكب في نفـس 

اليـوم مجزرة بحق مـواطنني سوريـني 
مدنيني أبرياء في قـرية متواضعة شـرقي 
الرقة. هذا ال يعنيهم، طاملا ال ميس نظام 

األسد وقواته.

أما املهللون فيمثلون االمتداد الطبيعي 
ألولئك الذين ومنذ األيام األولى للثورة، 

ما برحوا يعولون على التدخل اخلارجي 
إلسقاط األسد ليشكلوا البديل السلطوي 

التابع. وقد استمروا في بيع األوهام 
للسوريني على مدى السنوات الست وبال 
هوادة، وبعضهم راهن حتى على الروس، 

تارة إلبعاد اإليرانيني وطورا الستبعاد األسد 
وأطوارا أخرى إلشراكهم في سلطة ما حتى 
لو استمر بشار األسد في منصبه. وها هم 

اليوم يراهنون على أوهام التدخل األميركي 
إلسقاط األسد.

من يظن أن طائرات األسد احلربية ميكن 
أن تتحرك في سماء سوريا دون إشارة من 

القوات الروسية فهو مخطئ. أما أطفال 
خان شيخون فقد ذهبوا ضحية العجرفة 

البوتينية التي أرادت استدراج دونالد 
ترامب ليكشـف عن حقيقة موقفه بعد تصريح 

مندوبة الواليات املتحدة إلى مجلس األمن 
الذي قالت فيه إن إبعاد بشار األسد لم يعد 

من أولويات الواليات املتحدة، ويبدو أن 
الروس قد حصلوا على اجلواب. ترامب 

ليس أوباما بل يساوي أوباما زائد ضربة 
صاروخية.

من خان شيخون إلى مطار الشعيرات

هناك وحدة حقيقية بين الجماهير 

العربية والكردية المستقلة البريئة 

المتطلعة إلى العيش اآلمن الكريم 

في دولة موحدة مستقرة وقوية، 

والغاضبة اليوم على حكامها األكراد 

والعرب جميعا

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

عديد نصار
كاتب لبناني

المعارضة {السعيدة} بهذه الضربات، 

عليها أن تعرف أن ما نفذه ترامب لم 

يكن يهدف إلى تغيير المعادالت على 

الساحة السورية بما يجعل النظام 

أقرب إلى السقوط، بقدر ما كان يهدف 

إلى استعادة دور الواليات المتحدة في 

المنطقة
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} تعّددت في املدة األخيرة األحداث واملواقف 
السياسية املتشنجة الصادرة عن اإلسالم 

السياسي في تونس، وهي مذكرة مبا كان ُيرى 
وُيسَمُع في فترة حكم الترويكا. هي مشاهد 
قد داخلت حياة التونسي وأصبحت تزعجه 
وتثير قلقه. فقد كان قبل يناير ٢٠١١ يحيى 

حياته الدينية العادية: يقيم صلواته بصفة 
عادية وينتظر شهر الصيام فيصومه ويتقرب 

إلى الله في الشهر املبارك ويتوق إلى أداء 
فريضة احلج فيؤديها إن استطاع؛ كما كانت 
قوانني البالد تسمح ملن ال يريد أن يصلي أو 

أن يصوم إما اختيارا وإما اضطرارا بأال يقوم 
بشعائره. كما كان يحس بأمن روحي إذا فكر 

أو كتب أو خطب فال يحدث له ما حدث للطاهر 
احلداد مثال في بداية السنوات الثالثني من 

القرن املاضي بسبب نشره كتاب ”امرأتنا في 
الشريعة واملجتمع“ من تكفير. على أّن عدم 
قيام التونسي بفرائضه وممارسَته حلريته 
في الكتابة والتعبير ال يدالن على إحلاد أو 

كفر ألنه في أعماقه مسلٌم مؤمن إميانا عميقا. 
وهو يعلم أن جماعة إسالمية ذات مرجعيات 

إخوانية كانت تنشط في البالد وكانت لها 
طقوسها في االستقطاب تشبه الفرق الدينية 

املتطرفة التي عرفها التاريخ اإلسالمي وكانت 
خارجة على إجماع اجلماعة، ولكن هذه 

اجلماعة لم تستطع النفاذ إلى عمق املجتمع 
ألن إسالمه ”الوسطي“- مبا للوسطية من 

مفهوم حقيقي- كان يحميه من االنزالق إلى 
التطّرف. وقد اعتقد بعد ”الثورة“ وخاصة بعد 
كتابة دستور جديد أنه قد خلص من كثير من 
القيود الدينية التي كانت اجلماعة اإلسالمية 
تريد فرضها عليه بعد أن وصلت إلى السلطة 

فمارستها وفشلت فيها وأخرجت منها.
ومما وافقت اجلماعة على إدراجه في 

دستور يناير ٢٠١٤ ”حرية املعتقد والضمير“، 
ولكن موافقتها كانت نتيجة ما يحيط بالفصل 

الذي ذكرت فيه هذه احلرية- وهو الفصل 
السادس من الباب األول- من الغموض الناجت 

عن ”التوافق“ بني اجلماعة واملجتمع املدني 
توافقا أّدى إلى ضرب من التناقض الظاهر: 

فقد جاء فيه ”الدولة راعية للدين، كافلة حلرية 
املعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، 

ضامنة حلياد املساجد وُدوِر العبادة عن 
التوظيف احلزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم 

االعتدال والتسامح وبحماية املقدسات ومنع 
النيل منها، كما تلتزم مبنع دعوات التكفير 

والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي 
لها“. والفصل كما يالحظ إنشائي متداخل 

قائم على ترضية الشقني املتقابلني في املجلس 
التأسيسي، ولكن ترضية الشق الديني كانت 

أقوى. فإن في الفصل عبارتني تكادان تبطالن 
مفعول ما عداهما فيه، هما ”الدولة راعية 

للدين“- بينما يفترض في دولة مدنية أن ال 
يكون لها دخل في املمارسة الدينية- و“تلتزم 

الدولة (…) بحماية املقدسات ومنع النيل 
منها“، ولك أن جتتهد ما شئت في تأويل 

معنى ”املقدسات“ التي تقوم الدولة بحمايتها 
ومنع النيل منها فستجد دائما من ينبهك إلى 
أن مفهومه للمقدسات أعمق من مفهومك لها. 

فإن املقدسات تشمل كل ما ميس املمارسة 
الدينية سواء منها ما ورد في النصوص 

الدينية املرجعية مثل الكتاب والسنة، أو ما 
ورد في كتابات الفقهاء واجتهاداتهم. ويكفي 

أن تكون الدولة راعية للدين حامية للمقدسات 
ومانعة للنيل منها حتى ال يكون لعبارة ”كافلة 

املعنى الذي يَحّمُلُه  حلرية املعتقد والضمير“ 
الشق املدني من املجتمع إّياها.

وقد عرف التونسيون في األيام األخيرة 
أحداثا كثيرة دالة على أن عبارة ”حرية 

الضمير واملعتقد“ كانت مجرد شعار ُمَعّوٍم 
حتت واجبات الدولة نحو الدين. وقد بدأ 

الدفاع عن املقدسات بتنظيم املتشددين من 
أتباع اإلسالم السياسي في شهر فبراير 

املاضي احتجاجات في مدينة جربة- وهي 
مدينة سياحية مشهورة مقصودة- أمام 

مطعم سياحي تقدم فيه اخلمرة واملطالبة 
بغلقه دفاعا عن ”األخالق احلميدة“، ثم 
املطالبة بإغالق حانٍة في محطة اجلرف 

بجربة أيضا، ثم انتقلت االحتجاجات التي 
شهدت مظاهر عنف إلى مدينة اجلّم للمطالبة 

بغلق نقطة لبيع اخلمر في إحدى مغازات 
املدينة كانت السلط قد رخصت لها ببيعها، 

وقد شارك في هذه االحتجاجات العنيفة 
بعض نواب النهضة في البرملان، واحلجة 
هي الدفاع عن املشاعر الدينية للمتدّينني؛ 

ثم انتقلت االحتجاجات إلى صفاقس وكانت 
في البداية ضد ”حرية التعبير“ إذ حّرض 

رضا اجلوادي اإلمام املعزول من جامع 
اللخمي على مسرحية ”ألهاكم التكاثر“ وعلى 
مخرجها جنيب خلف الله بدعوى أن عنوانها 

مستمد من آية قرآنية وأن في ذلك تعديا 
على املقدسات، ثم أخذ املبادرة مجلس اسمه 

”املجلس النقابي الوطني لألئمة وإطارات 
املساجد“ فبعث عدل تنفيذ ومحضر تنبيه 
إلى املسرح الوطني الذي أنتج املسرحّية 

مطالبا إياه بإيقاف املسرحية، ثم كانت خامتة 
القصة باالعتداء على املخرج ذات ليلة في 

الظالم بآالت حادة فأصيب بأضرار جسدية 
بالغة، وال شك أن اإلمام املعزول وأعضاء ما 

يسمى باملجلس النقابي لألئمة يجهالن مئات 
الشواهد القرآنية واحلديثية التي متتلئ بها 

النصوص القدمية الشعرية مثل شعر أبي 
نواس والنثرية مثل مقامات بديع الزمان 

الهمذاني، فضال عن النصوص احلديثة، ولم 
نر في القدمي أو في احلديث من اشتكى من 

اعتداء أصحاب تلك النصوص على املقدسات 
الدينية.

بل إن الدفاع عن ”املقدسات“ قد يشمل 
مختلف مناحي احلياة العامة التي ال تتفق 
وأهواء اجلماعة، وذلك ما نتبينه من هجوم 

بعضهم على ما سماه ”ثقافة االستهتار“ 
في مقال منشور له في األسبوع املاضي في 
جريدة إسالمية، ومن مظاهر االستهتار في 

نظره ”استهتار باحلريات العامة، نتيجة 
الفهم األعرج لها. والناس فيها صنفان: صنف 

احلرية عنده هي أنه ال حدود للتعبير عن كل 
ما يجول في خاطره وباطنه ونشره فضيلة 

كان أو رذيلة (…)، وصنف حاقد على كل ما هو 
مقّدس ومتعارف عليه من دين وقيم وعادات 

وتراث“. وإذا كانت ”حرية الضمير واملعتقد“ 
من احلريات العامة حسب الدستور فإنها 

تصبح حسب هذا املنطق من الرذائل معبرة 
عن حقد ممارسيها على ”كل ما هو مقّدٌس“. 
والغريب أن األحداث التي ذكرناها واملواقف 
التي نقرؤها ونسمعها تقع كلها على مرأى 
ومسمع من السلط ”املدنّية“ التي قد تنساق 
إلى تنفيذ رغبات احملتجني سواء بإغالق ما 
سمحت بفتحه من قبل من نقاط بيع اخلمر 

مثل الذي حدث في مدينة اجلم، أو بالصمت 
على ما حدث ملسرحية ”ألهاكم التكاثر“ 
ومخرجها رغم أن في ذلك قراءة عرجاء 

شْوهاَء للفصل السادس من الباب األول من 
الدستور.

ويختبئ وراء هذه األحداث واملواقف 
كلها اإلسالم السياسي في البالد، وقد 

كان أصحابه منذ تنظيم النهضة ملؤمترها 
العاشر يبشرون بأنهم قد خرجوا من مرحلة 

”اإلسالم السياسي“ إلى مرحلة ”اإلسالم 
الدميقراطي“ الذي يغّلب السلوك السياسي 

الدميقراطي على التوجه الديني الدعوي. 

وقد شّكك أكثر املتابعني للشأن السياسي 
في تونس في هذا التحول ”املفاجئ“. وما 

يحدث هذه األيام من التحركات واالحتجاجات 
دفاعا عن ”املقّدسات“ دليل على أن ”التوجه 
الدعوي“ ما زال مغّلبا. وهو ليس مغّلبا في 
سلوك األتباع واملؤيدين في املجتمع فقط بل 

إننا جند له آثاره في سلوك بعض أعضاء 
احلزب في مجلس النواب مثال. وقد نقلت لنا 

الصحافة املكتوبة في األسبوع املاضي مشاهد 
من مناقشات بعض اللجان في مجلس نواب 

الشعب مثل ”جلنة التحقيق حول شبكات 
التسفير“ إلى بؤر التوّتر التي تسعى إلى 

الكشف عن شبكات التسفير، و“جلنة الصحة 
والشؤون االجتماعية“ التي ناقشت ”مشروع 
قانون محاضن ورياض األطفال“. أما ”جلنة 

التحقيق حول شبكات التسفير“ فلم تبدأ 
أشغالها بعد ألن من أعضائها النهضويني 

من ال يريد لها فيما يبدو أن تشتغل، بل يبدو 
أن رئيستها- حسب ما صرحت به- تلقى 

ضغوطا خارجية قوية لتعطيل أعمال اللجنة. 
وأما اللجنة الثانية فقد اقترحت عليها وزيرة 

املرأة واألسرة والطفولة حذف فصل من 
مشروع القانون يدعو إلى وجوب أن تعمل 

رياض األطفال على ”تأصيل األطفال في 
هويتهم العربية اإلسالمية“، وغاية الوزيرة 

هي حتييد روضات األطفال عن كل معطى 
ذي بعد إيديولوجي، وقد أثار هذا املقترح 

ثائرة اإلسالميني فقام أحدهم يهّدد الوزيرة 
بالعمل على سحب الثقة منها، وطالبت إحدى 

النائبات بالزيادة من تعميق التعليم الديني 
بالروضة ودعت إلى إدخال مادة جتويد 

القرآن الكرمي فيها. ولم تكن الوزيرة على خطإ 
ألن الروضة التي تعمل على تأصيل الهوية 
اإلسالمية في الطفل وهو لم يبلغ السادسة 

من عمره بعد ال تختلف عن الروضات القرآنية 
التي تعمل على تنشئة أجيال من املتشددين 

دينّيا، وقد ظهرت وازدهرت بدعم من اإلسالم 
السياسي في فترة حكم الترويكا التي قادتها 

النهضة لسهولة استقطاب املتخرجني منها 
واسِتْتباعهم.

وليس الطفُل التونسي في مراحل الروضة 
والتعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي في 

حاجة إلى تأصيل الهوية اإلسالمية فيه 
ألنها متأصلة بطبيعتها بحكم وجوده في 
مجتمع مسلم، ولكنه في حـاجة ماسة إلى 

تكوين امللكة النقدية فيه وفتح فكره على آفاق 
الفكر العاملي احلداثي النير الذي يشده إلى 

املستقبل.

في {الدفاع عن المقدسات} وعودة التشدد الديني في تونس

{الفصل األول من الدســـتور التونســـي الذي ينص على أن تونس دولة دينها اإلســـالم ليس له 

علوية على بقية الفصول، والشريعة اإلسالمية ليست مصدرا للقانون}.

منية بن جميع
رئيسة اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات

{على المجتمع الدولي الحفاظ على وحدة ليبيا ويجب أن يتم هذا في إطار عملية تســـوية يتفق 

عليها الليبيون وتكون مظلتها اتفاق المصالحة الموقع برعاية أممية}.
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} ُيِحيُلنا النقاش الدائر في اجلزائر اليوم 
على الصعيدين الديني والسياسي، حول 

اتباع بعض األفراد ملذاهب أخرى غير 
املذهب املالكي، الذي تتبناه الدولة اجلزائرية 

اختيارا فقهيا ضمن اجتهادات فقهاء 
املسلمني في القرون الهجرية األولى، إلى 
التمييز بني تصنيف الدولة اجلزائرية من 

ناحية التنظيم والتسيير والرؤية واألهداف، 
جلهة طرح السؤال التالي: هل اجلزائر دولة 

دينية أم مدنية؟
هي ال شك جتمع بني االثنني من ناحية 

تطبيق القوانني، ولكنها أقرب للدولة الدينية 
منها إلى املدنية أو العلمانية، ورمبا لهذا 

السبب عجزت األحزاب اإلسالمية املعارضة 
جميعها- إذا استثنينا اجلبهة اإلسالمية 

لإلنقاذ- عن فرض برامجها الدينية، أو 
التأسيس ملشاريعها وأطروحاتها احلزبية، 

األمر الذي يرسخ قناعات املجتمع اجلزائري 
من أن الدولة تشرف على الدين في أحكامه 

وتطبيقاته املتعلقة باملعامالت، أما شقه 
اخلاص بالعبادات فهو يخص األفراد، شرط 

أن يتم ذلك خارج االختيار املذهبي للدولة، 
أي ال يكون مناقضا أو معارضا للمذهب 

املالكي، ومن هنا ميكن فهم متابعة أجهزة 
األمن للجزائريني الذين اختاروا مذاهب 

أخرى، التشيع مثال، سواء أكان ذلك سرا أم 
علنا، وكذلك موقف وزارة الشؤون الدينية، 

وباقي املسؤولني في مختلف مواقعهم، 
تساندهم في ذلك معظم األحزاب مبا فيها 
اليسارية والالئكية، وأيضا غالبّية الرأي 

العام.
ورغم هذا هناك مخاوف رسمية وحزبية 

ع بعض األفراد  وشعبية من تداعيات تشّيً
وأيضا من انتشار لألحمدية، قليل لكنه 

منظم، حيث يعتقد أنها ستؤثر على السلم 
االجتماعي العام، وقد تعيد اجلزائر إلى 

سنوات اإلرهاب، خاصة بعد متدد التنظيمات 
السلفية، ومتركزها في املساجد بشكل 

ملحوظ، لدرجة أنها أصبحت متثل قلقا لكل 
مؤسسات الدولة خاصة املؤسستني األمنية 
والعسكرية، ملا ذلك من عالقة بتوتر محتمل 

في املجتمع قد يؤدي إلى انهيار اجلبهة 
الّداخلّية.

اجلزائر اليوم ترى نفسها، على خلفية 
ظهور مذاهب أخرى ليست من مذاهب 

أهل السنة واجلماعة، ومخالفة للمذهب 
املالكي على حافة مواجهة بني الغالبية 
من املواطنني، وبني مترد بعض األفراد 

واجلماعات على اخليار األساسي للمجتمع 
اجلزائري، ذلك ألنها اختارت منذ قرون 

أن تكون ضمن املذاهب اإلسالمية السنية 
األربعة، بعد أن جّربت التشيع أثناء الدولة 

العبيدية (الفاطمية)، وهي بذلك ارتبطت 
بتاريخ الفقه اإلسالمي، الذي يعود إلى 
القرن الثاني الهجري، أي حني تبلورت 

اآلراء الفقهية لإلمام مالك بن أنس في مذهب 
واضح ومستقل، مستندا في اجتهاداته 

وآرائه إلى أعمال ”أهل املدينة“.

من ناحية أخرى، فإن مخاوف الدولة 
اجلزائرية ال تقف عند حدود احتمال انهيار 

اجلبهة الداخلية بتعدد املذاهب، ولكنها 
تتعداه إلى االنتماء التاريخي، واجلغرافي 

خاصة، ذلك ألنها ترى أن ما يتمُّ اآلن من 
متّرد عن مذهب الدولة املالكي أو خروج 

عنه، يؤثر سلبا على قناعتها الدينية، التي 
ترسخت وحتّولت إلى هوية، ثم إلى دولة 
بعد االستقالل، ويؤثر أيضا على موقعها 
اجلغرافي من ناحية التقسيم املذهبي في 
الوطن العربي والعالم اإلسالمي، فهي من 

ناحية أولى تنتمي إلى أغلبية مذهبية 
منتشرة في كل دولة العالم، وهي املذاهب 

السنية األربعة، ومن ناحية ثانية تنتمي إلى 
مذهب يشّكل ٣٥ باملئة من إجمالي املسلمني 

في العالم، ووهي بذلك محتمية بوحدة 
مذهبية هي أقرب إليها من تكتل أو احتاد أو 
حتالف جغرافي وسياسي، يجمعها بكل من 

السودان وتونس واملغرب وليبيا وموريتانيا 
وصعيد مصر، وبعض دول شبه اجلزيرة 
العربية مثل البحرين واإلمارات العربية 
املتحدة والكويت وأجزاء من السعودية 

وُعمان، وبلدان أخرى في الشرق األوسط، 
وُيعّمق امتدادها مع باقي الدول األخرى في 
أفريقيا، مثل إرتريا والسنغال وتشاد ومالي 

والنيجر وشمال نيجيريا، ويعيد تذكيرها 
بأمجاد املسلمني السابقة في األندلس وبعض 

مناطق أوروبا.
غير أن تلك املخاوف ليست مبررة في نظر 
البعض وذلك لسببني: األول أن اختيار بعض 

األفراد أو حتى جماعات ملذهب ديني، أو حتى 
لدين آخر ال يؤثر على املجتمع لدرجة تشن 
فيه الدولة حرب إقصاء وإلغاء وتخويف. 

والسبب الثاني أن الدستور اجلزائري ينص 
على أن حرّية العقيدة والرأي مضمونة، 

وهذا يكفل للمواطنني اختياراتهم وقناعتهم 
املذهبية أو الدينية، بل عليه حمايتهم من 
رد فعل املجتمع، ثم أن الدولة اجلزائرية 

مطالبة في كل وقت بتنفيذ ما جاء في بيان 
ة  أول نوفمبر ١٩٥٤، باعتباره املرجعية النصيَّ

ة التي قامت عليها كل البرامج  والوثائقيَّ
منذ االستقالل إلى اآلن، حيث ذكر البيان أن 
الهدف من الثورة وضمن اخلطوط العريضة 

للبرنامج السياسي هو االستقالل الوطني 
بواسطة ”إقامة الدولة اجلزائرية الدميقراطية 

االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار املبادئ 
ات األساسية  اإلسالمية، واحترام جميع احلريَّ

دون متييز عرقي أو ديني“.
ة ال يعود إليها إال في حال  تلك املرجعيَّ

ت مناقشة قضايا سياسية، ثبت فيها  متَّ
تخلِّي السلطة أو املعارضة على املبادئ التي 
قامت عليها الثورة اجلزائرية، ولكن املشرع 

لم يوضح اجلهات املعنية بعدم التمييز، 
لكن الوقائع الراهنة تبنيِّ أن املقصود هم 

األجانب- أي غير اجلزائريني- الذين ُيدينون 
بعقيدة أخرى، ورمبا كان املقصود في ذلك 
الوقت املسيحيني واليهود بحكم تواجدهم 
في اجلزائر خالل االستعمار الفرنسي. أما 
بالنسبة إلى اجلزائريني، فإن حريتهم في 

ممارسة عقيدتهم مرهونة بإسالمهم، وعبر 
مذهبهم املالكي، ويساند معظم اجلزائريني 

هذا الطرح في ظل وتوافق وتأييد لنظام 
احلكم، قلما يحدث في حاالت أخرى، ما يعني 

أن الدولة اجلزائرية ذات طابع ديني، مغلقة 
على مذهب واحد، صامدة أمام التقلبات 

ورافضة لسياسة االنفتاح في مجال االختيار 
العقائدي، وإن كانت مشّرعة األبواب في كل 

مجاالت احلياة األخرى.

إشكالية االختيار {المذهبي} في الجزائر

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

خالد عمر بن ققه

ُُ

كاتب وصحفي جزائري

} حني تكشف مصادر إعالمية بريطانية 
موثوقة نقال عن مسؤول أميركي بارز حتضير 
إدارة الرئيس دونالد ترامب لسيناريو تقسيم 
ليبيا إلى ثالثة أقاليم مناطقية، وهي اجلنوب 

والشرق والغرب، دون أن تعّقب واشنطن 
بالنفي فهذا دليل على أّن سيناريو تقسيم 

ليبيا قائم بقّوة ويعّد واحدا من بني اخليارات 
املطروحة من قبل اإلدارة األميركّية.

إحياء تاريخ ما قبل الدولة الوطنية من 
أجل ضرب جغرافيا الوطن واملواطنة، قد 

تكون هي العبارة األكثر انسحابا اليوم على 
السياسة األميركية في أكثر من ُقطر عربي 

اكتوى بنار احملافظني اجلدد في عهد جورج 
بوش، وسيكتوي بلهب التجمع الصناعي 

والعسكري واإلعالمي املكّون للطغمة 
السياسية الدائرة بترامب.

لم تترّدد الواليات املتحدة حلظة في 
تسويق فكرة التقسيم بالعراق تأسيسا 

على الفيدرالية الناعمة ومأسسة الطائفية 
واملذهبية دستوريا وسياسّيا وإداريا، 

األمر الذي حّول عراق اليوم إلى مجموعة 
من الكنتونات الطائفية واإلثنية املتناحرة 

واملتنافرة.
وما إعالن أكراد العراق إجراء استفتاء 

تقرير مصير كردستان العراق في نهاية العام 
اجلاري سوى تكريس لفكرة التقسيم الناعم 

واملباشر على حّد السواء.
لم تكن واشنطن أيضا بعيدة عن مشروع 

انفصال جنوب السودان عن اخلرطوم، 
صحيح أّن سياسة الرئيس عمر حسن البشير 
أعجز من استدرار وحدة أو استجالب مواطنة 

أو استقطاب عقد اجتماعي ضامن، إّال أّن 
قرارا دوليا بقيادة واشنطن استفاد من قابلية 

االنفصال ليصادق على خروج اجلغرافيا 
الهجينة من اجلغرافيا التاريخية.

أّما في يوغسالفيا، فكان تدّخل الناتو 
ومن ورائه واشنطن كفيال بإدخال البالد إلى 
مرحلة اجلمهوريات الوليدة واجلديدة على 

وقع سقوط جدار برلني والتوديع النهائّي 
ملشروع لينني في الساحة احلمراء.

اليوم، تلعب واشنطن ورقة األكراد في 
سوريا تأسيسا ملشروع كردستان الكبرى، 

ليس انتصارا لألكراد الذين عانوا من قصور 
في ثنائية املواطنة الثقافية وثقافة املواطنة، 
وإمنا سعيا إلحياء اجلغرافيات االستعمارية 

القدمية في الشام.
ولئن أّمنت الطائفية املقيتة واملذهبية 

الهجينة سبل الشرذمة االجتماعية على وقع 
التباينات الدينية، فإّن تسليح أكراد القامشلي 

واحلسكة كان كفيال بإحياء مشروع الدولة 
القومية الكردية كنقيض استراتيجي للفكرة 

القومية للدولة الرسمّية.
لم تكن ليبيا بدورها بعيدة عن منظومة 

ضرب اجلغرافيا بالتاريخ، فكان املبعوث 
الدولي األّول اللبناني طارق متري يجترح 

لتسوية احلرب الدائرة في البالد حكومة بـ١٠ 
وزراء، ٥ من الغرب ومثلهم من الشرق.

بقيت ثنائية الغرب والشرق مسيطرة على 
متثل ووجدان وتفكير الليبيني، صحيح أّن 
التوازنات واحلسابات في عمقها سياسية 

ولكنها مبنية على أساس من التشرذم 
املناطقي بعد أن عجزت سلطة القذافي عن 

جسر هويته، كما قصرت تداعيات ١٧ فبراير 
عن تقدمي البديل املواطني لكافة أبناء الوطن.

وال أدل من وجود ثالث حكومات في 
ليبيا، واحدة في طبرق بالشرق وأخريان في 
طرابلس، وغرفتان نيابيتان واحدة بعنوان 

مجلس النواب في الشرق، وأخرى باسم 
املؤمتر الوطني املنتهية واليته في الغرب، 

إضافة إلى هياكل عسكرية متمركزة بني 
الغرب والشرق.

قد يجادل البعض بأّن التركيبة 
الدميغرافية للحكومات واملؤسسات العسكرية 

مختلطة جغرافيا، ولكن احلقيقة أّن جزءا 
معتبرا من التشرذم السياسي والعسكري 

يأخذ طابع النفوذ اجلغرافي والتوّسع 
املناطقي ويحيي شواهد تاريخية سابقة.

وطاملا أّن احلّل السياسي في ليبيا يعيش 
حالة من االستعصاء واملكاسرة السياسية 

والعسكرية بني الفرقاء الليبيني، وصل إلى 
حّد إعالن فايز السراج احلرب على املشير 

خليفة حفتر متوعدا بتحرير قاعدة البراك في 
اجلنوب من قوات اجليش الليبي.

وطاملا أيضا أّن املبادرات اإلقليمية 
وآخرها املبادرة التونسية لم تقنع كافة 

األطراف الليبية، فإّن واشنطن املتمركزة في 
جيبوتي والسنغال لن تترّدد في التدّخل 

لفرض التقسيم اجلغرافي قد تكون الفيدرالية 
أحد أشكاله، على أساس االنقسام السياسي 

والعسكري احلاصل واستردادا للجغرافيا 
القدمية التي يحيل إليها العلم الليبي اجلديد.
من الواضح أّن اإلدارة األميركية اجلديدة 
لن تترّدد في االنخراط في املشهدية الليبية، 
وإسقاط مشروعها التقسيمي على الساحة 
الليبية، والذي سينساب صلب جغرافيات 

رخوة في املغرب العربّي وما أكثرها.

ضرب الجغرافيا بالتاريخ

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الدولة الجزائرية ذات طابع ديني، 

مغلقة على مذهب واحد، صامدة أمام 

التقلبات ورافضة لسياسة االنفتاح 

في مجال االختيار العقائدي، وإن 

كانت مشرعة األبواب في كل مجاالت 

الحياة األخرى
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اقتصاد
{بتروتشـــاينا ستدرس المشـــاركة في الطرح العام األولي لشـــركة أرامكو السعودية بناء على 

ظروف السوق بعد أن عرضت أرامكو علينا ذلك}.

وانغ دونغ جني
املدير التنفيذي لشركة بتروتشاينا الصينية

أكد خبـــراء ومحللون أن إحدى  } القاهــرة – 
املشـــكالت الرئيســـية فـــي إدارة املالية العامة 
فـــي مصر هـــي بعد املســـافة بـــني املتوقع أو 
املســـتهدف رســـميا في املوازنة وبني املتحقق 

فعليا في واقع االقتصاد املصري.
وتستهدف مسودة مشروع املوازنة العامة 
للعـــام املالـــي 2017-2018، الـــذي يبـــدأ مطلع 
يوليو املقبـــل رفع معدالت النمـــو االقتصادي 
لتحقيق املزيد من معدالت التشغيل عبر حزمة 
مـــن اإلجـــراءات حلفز النشـــاط االســـتثماري 

والصناعي.
ويأتـــي إعداد مشـــروع املوازنـــة للعام في 
ضوء ما مت التوصل إليه من اتفاق مع صندوق 
النقـــد الدولي للحصول على قـــرض بقيمة 12 
مليار دوالر على مدى 3 ســـنوات. قوقت طبقت 
مصر عددا من شـــروط الصنـــدوق مثل فرض 
ضريبة القيمة املضافة وحترير أسعار الصرف 

وخفض الدعم املوجه للكهرباء والوقود.
وتؤكد مصر أنها تسعى الستكمال حتقيق 
أهداف اإلصالحات االقتصادية وزيادة معدالت 
النمو واحلفاظ على شبكة احلماية االجتماعية 
وتعزيزها فـــي املوازنـــة العامة للعـــام املالي 

املقبل.
وأعلنـــت احلكومـــة في 29 مـــارس املاضي 
املوافقة على مشـــروع املوازنة العامة واخلطة 
وإرســـالها  للعـــام املالي املقبل  االســـتثمارية 

ملجلس النواب ملناقشتها متهيدا إلقرارها.
ويستهدف مشـــروع املوازنة املقبل حتقيق 
معدل منو اقتصادي بنسبة 4.6 باملئة في ضوء 
حتسن النشـــاط االقتصادي خاصة في قطاعي 
النفـــط والصناعـــة، مقابل 4 باملئة فـــي العام 

املالي اجلاري.
وقال احمللل االقتصادي مجدي عبدالهادي 
إن مشـــروع املوازنة العامـــة املصرية يتضمن 
عـــددا مـــن التناقضات بني اإلصالحـــات التي 

تعتـــزم احلكومة القيام بها وبني أهداف زيادة 
النمو واحلماية االجتماعية. 

وأضـــاف لوكالـــة األناضـــول أن التناقض 
األول يتمثـــل فـــي خفـــض العجـــز كسياســـة 
انكماشية ورفع معدل النمو كسياسة توسعية، 
خصوصا أن االنكماش اســـتهدف االســـتهالك 

احمللي أكبر ُمحرك للنمو االقتصادي.
واستبعد ارتفاع معدالت االستثمار من قبل 
القطاع اخلاص احمللي واألجنبي بسبب ارتفاع 
أســـعار الفائدة وتدهور الدخول واالســـتثمار 

العام بسبب تدني الكفاءة والفساد. 
ويســـتهدف املشـــروع حتقيق استثمارات 
بقيمة تصل إلى 36 مليار دوالر في العام املالي 
املقبل، تساهم اجلهات احلكومية والعامة فيها 
بنسبة 45 باملئة في حني يسهم القطاع اخلاص 

بنسبة 55 باملئة. 
ويتوقع املشروع أن يبلغ اإلنفاق اإلجمالي 
نحـــو 66.6 مليـــار دوالر مقارنة بنحو 52 مليار 
دوالر في العام املالي اجلـــاري. ويهدف أيضا 
إلـــى زيادة اإليـــرادات العامة بنحـــو 27 باملئة 

لتصل إلى 46.1 مليار دوالر.
وأشـــار عبدالهـــادي إلـــى وجـــود تناقض 
بني أدوات خفض العجـــز في األجلني القصير 
انكماشـــية  أدوات  ”فاســـتخدام  واملتوســـط 
متعجلـــة تقـــوم أساســـا على خفـــض اإلنفاق 
وزيـــادة الضرائب في ظل ركود وســـوء توزيع 
للدخل، يعني خفـــض إمكانات النمو احلقيقي 
فـــي االقتصـــاد ومـــن ثم خفـــض اإليـــرادات 

الضريبية التي تسعى احلكومة لزيادتها“.
وقال إن احلكومـــة ”مفرطة في التفاؤل في 
ما يتعلـــق بالقـــدرة على حتصيـــل الضرائب 
بســـبب ضعف كفاءة اجلهاز الضريبي، حيث 
افترضـــت حتقيق قفزة تتجاوز 30 باملئة خالل 

عام واحد“. 

وتستهدف القاهرة حصيلة ضريبية بقيمة 
33.5 مليار دوالر فـــي العام املالي املقبل مقابل 
نحو 25.5 مليار دوالر في العام املالي اجلاري.

وأشـــار عبدالهـــادي إلـــى ”التناقض“ بني 
خفض ســـعر صرف العملة مـــن خالل التعومي 
وبنـــاء شـــبكات حماية اجتماعيـــة، ألن املزايا 
املالية املُســـتهدفة من هذه السياســـة تتحقق 

أساسا من خالل خفض االستهالك.
ويســـتهدف املشروع في العام املالي املقبل 
أيضـــا رفع قيمة األجور إلـــى 13.3 مليار دوالر 

مقابل 12.3 مليار دوالر للعام املالي احلالي.
وطالـــب عبدالهـــادي احلكومة بأن تفّســـر 
للدوالر بنحـــو 16 جنيها  تقديرهـــا ”املتفائل“ 
إذ ”ال يوجـــد ما يؤيده فـــي الواقع احلالي وال 
فـــي املعطيات الواقعية في املســـتقبل القريب، 

خصوصـــا مع تأكيـــد اخلبراء أن الـــدوالر لن 
يستقر قبل نوفمبر املقبل“.

ويقدر مشروع املوازنة سعر الدوالر عند 16 
جنيهـــا ومعدل التضخم عند 15 باملئة وســـعر 
فائدة ألذون وســـندات اخلزانة بنحو 18 باملئة 

وسعر برميل النفط عند 55 دوالرا.
وقالت وكالة موديز في أحدث تقاريرها إن 
برنامج صندوق النقد ســـيدعم حدوث حتسن 
تدريجي في الوضـــع املالي واخلارجي للبالد، 
لكن تكاليفه االجتماعية واالقتصادية قد تؤدي 

إلى تباطؤ وتيرة زخم اإلصالح املالي. 
ويرى أســـتاذ االقتصاد كمـــال الوصال إن 
مشـــروع املوازنة العامة للسنة املالية اجلديدة 
يعكس األزمة اخلانقة التي يعيشـــها االقتصاد 

املصري بأكثر مما ميثل محاولة لتجاوزها.

وقال إن إعالن وزير املالية عمرو اجلارحي 
عـــن اســـتهداف خفض نســـبة الديـــن وعجز 
املوازنـــة إلى الناجت احمللـــي اإلجمالي وزيادة 
نســـبة التحصيـــل الضريبي، يظهر مشـــروع 

املوازنة وكأنه معد لبلد غير مصر. 
وانتقد الوصال ”عدم وجود خطة إلصالح 
اإلدارة الضريبية أو زيادة االســـتثمارات التي 
من شـــأنها زيادة معدالت النمـــو االقتصادي، 
ناهيك عن ضبابية املشـــهد السياســـي وتزايد 

الغضب االجتماعي نتيجة جنون األسعار“.
واعتبـــر الوصـــال أن ”مشـــروع املوازنـــة 
يعكس بوضوح أســـباب األزمة وال يقدم حلوال 
لها، ويتسم بغياب الرؤية والتخطيط وتضارب 
األولويات ومعاجلة قشـــور ال جذور املشكالت، 

وتوسع غير مدروس في االقتراض“.

تناقضات المستهدف والمتوقع في مشروع الموازنة المصرية

[ إفراط في التفاؤل بقدرة الحكومة على تحصيل الضرائب  [ أهداف مالية توسعية تتعارض مع سياسات اقتصادية انكماشية

تراجع االستهالك إلى حد الكفاف

تصاعدت التحذيرات من تزايد الســــــخط العام في مصر من تزايد أعباء برامج احلكومة 
ــــــق األهداف لضبط األوضــــــاع املالية العامة، وخفض مســــــتويات الدين العام على  لتحقي

األوضاع املعيشية ملعظم املصريني.

كمال الوصال:

تضارب األولويات ومعالجة 

قشور المشكالت، وتوسع 

غير مدروس في االقتراض

مجدي عبدالهادي:

تناقض بين خفض سعر 

الجنيه المصري وبناء 

شبكات حماية اجتماعية

{موقف إدارة ترامب ال ينســـجم مع موقف الشركات والمستثمرين والمستهلكين األميركيين 

الذين يريدون طاقة نظيفة من أجل الوظائف والناس واألرض}.

أندرو ستير
رئيس معهد املوارد العاملية في واشنطن

} تونــس - حملـــت زيـــارة اللـــورد أنـــدرو 
بارميلـــي، عمدة حي املال فـــي لندن على رأس 
وفـــد يضم 15 من رجال األعمـــال البريطانيني 
إلى تونـــس، أبعادا تعكس اهتمـــام بريطانيا 

بتعزيز استثماراتها في تونس.
وتّوجـــت زيـــارة اللورد بارميلـــي بتوقيع 
اتفاقيـــة لتعزيز التعـــاون في القطـــاع املالي 
بني البلدين، في وقت تســـتعد فيـــه بريطانيا 
لالنفصـــال عـــن االحتـــاد األوروبـــي، وهو ما 
اعتبره البعض فرصـــة مهمة لتونس إلنعاش 

اقتصادها املشلول.
وتشـــمل االتفاقية تعزيـــز التعاون وتبادل 
اخلبرات واملهارات لدعم القطاع املالي وتطوير 

قدرة اخلدمات املالية في تونس خاصة في ما 
يتعلـــق بتأمني املعامالت واخلدمات املصرفية 
عبـــر الهاتـــف ونفـــاذ الشـــركات الصغيـــرة 

واملتوسطة إلى التمويل.
ومتهـــد املذكـــرة الطريق لتحســـني كفاءة 
موظفي البنك املركزي ومسؤولي وزارة املالية 
وهيئـــة الســـوق املالية بتونس فـــي املجاالت 

الفنية.
ويقول اقتصاديـــون إن حتركات بريطانيا 
الرامية لدعم االقتصاد التونسي تأتي لقناعة 
لندن بأهمية دميقراطية تونس الناشـــئة رغم 
أن حكومة تيريزا ماي لم تتخذ قرارا حتى اآلن 

بشأن عودة الرحالت السياحية إلى تونس.

وقال الشـــاذلي العيـــاري، محافـــظ البنك 
املركـــزي التونســـي، إن ”زيارة عمـــدة احلي 
املالـــي بلندن إلى تونس متثـــل حدثا مهّما ملا 

فيه من رسائل ثقة في االقتصاد التونسي“.
وأوضح أن القطاع املالي التونسي يحتاج 
إلى الثقافـــة املالية األنكلوسكســـونية وحتى 
اآلســـيوية من أجل تعزيز قدراتـــه، معربا عن 
أمله في االســـتفادة من التجربـــة البريطانية 

الرائدة في املجال املالي.
وتســـعى تونس إلـــى جذب اســـتثمارات 
بريطانية جديـــدة لدعم برنامج اإلصالح الذي 
بدأته إلنعـــاش اقتصادها املتعثر، لكن ترويج 
احلكومة ملناخ األعمال لم يصل إلى مســـتوى 

الطموحات على ما يبدو.
إن  بلنـــدن  املالـــي  احلـــي  عمـــدة  وقـــال 
”املســـؤولني التونســـيون جادون فـــي تطوير 

اقتصاد بلدهم ونحن سنساعدهم على ذلك“.

وأكد أن هناك اســـتقرارا لنشاط الشركات 
البريطانيـــة فـــي تونس منها بتروفاك وشـــل 
النفطيتـــان ولديهـــا رغبة في التوســـع، نافيا 
وجود نيـــة لتوجه االســـتثمارات البريطانية 

إلى املغرب حاليا.
وهنـــاك مشـــروع تعـــاون بـــني احلكومة 
البريطانيـــة مـــع بورصـــة تونس يهـــدف إلى 
الصغيـــرة  املؤسســـات  حصـــول  تســـهيل 
واملتوســـطة علـــى متويـــالت غيـــر بنكية من 

القطاع اخلاص.
واختـــارت بريطانيـــا مشـــروعان من بني 
املشـــاريع التـــي عرضتها تونس فـــي مؤمتر 
يتعلقـــان ببنـــاء  االســـتثمار ”تونـــس 2020“ 
مستشفيني في كل من محافظتي قابس وباجة.
وكّثفت تونس جهودها في الفترة األخيرة 
الســـتقطاب املزيـــد مـــن االســـتثمارات، حيث 
متكنـــت مـــن إبرام حزمـــة مـــن االتفاقيات مع 

النيجـــر وبوركينافاســـو ومالي خـــالل جولة 
رئيس احلكومة يوســـف الشـــاهد األســـبوع 

املاضي قادته إلى أفريقيا.
ورغـــم أن احلكومـــة فتحت ورشـــة كبرى 
إلصـــالح مختلـــف القطاعات االســـتراتيجية 
واعتمـــدت الدبلوماســـية االقتصاديـــة، إال أن 

عليها اجتياز حزمة من العراقيل.
وتتوقع تونس جذب 1.4 مليار دوالر خالل 
العام احلالي كاستثمارات أجنبية في قطاعات 

اقتصادية متنوعة ومشاريع بنية حتتية.

تلقت تونس دعما جديدا من بريطانيا الساعية لتخفيف آثار انفصالها املرتقب عن االحتاد 
األوروبي، بتعزيز التعاون في القطاع املالي واستكشاف رجال األعمال البريطانيني فرص 

استثمار أخرى في البلد األفريقي الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.

بريطانيا ترمي طوق نجاة للقطاع المالي التونسي

[ حي المال في لندن يبرم اتفاقية مع تونس لتطوير القطاع المالي  [ 15 رجل أعمال بريطاني يستكشفون فرص االستثمار في تونس

أولى خطوات اإلنقاذ

اللورد أندرو بارميلي:

المسؤولون التونسيون جادون 

في تطوير اقتصاد بلدهم 

وسنساعدهم في ذلك

} تونس - قـــال حمدي حروش، املدير العـام 
للوكالة التونسية للتحكم في الطـاقة أمس، إن 
”عجز الطاقة في البـــالد تضاعف ثالث مرات 

في الفترة منذ 2010 وحتى العام املاضي“.
وأرجـــع حـــروش، في تصريـــح صحافي 
خالل ورشـــة إقليمية تعقدها بالده حول فقر 
الطاقة في أفريقيا، تفاقـــم العجز إلى ارتفاع 

الطلب على الطاقة وانخفاض اإلنتاج.
وأشـــار إلى أن الطلب علـــى الطاقة تزايد 
بنســـبة 2 باملئة ســـنويا ما بـــني عامي 2010 
و2016، مقابـــل تقلـــص موارد إنتـــاج الطاقة 

بنسبة 6 باملئة سنويا في نفس الفترة.
ولم يحدد املسؤول التونسي حجم إنتاج 
بالده من الطاقة أو حجـــم العجز املقدر فيها 

وكيفية سد النقص.
وبـــدأت تونس مؤخرا التحـــول تدريجيا 
إلـــى إنتاج الطاقة املتجـــددة، ”من املتوقع أن 
ننتـــج 30 باملئة من حاجتنـــا احمللية بحلول 

2030“، بحسب حروش.
وينظـــم صندوق األوبـــك للتنمية الدولية 
بالتعاون مع وزارة الطاقة واملناجم والطاقات 

املتجددة التونسية ورشـــة إقليمية حول فقر 
الطاقة في الدول األفريقية وسبل معاجلته.

وكشفت احلكومة مطلع العام اجلاري عن 
معالم استراتيجية طويلة املدى إلنتاج الطاقة 
البديلة لتلبية احتياجات البالد املســـتقبلية 
في إطـــار تنويع مصادر الطاقة، بعد توقعات 

ببدء تراجع إنتاج الغاز بالبالد.
وقالت هالة شـــيخ روحـــو، وزيرة الطاقة 
واملناجم في فبراير املاضي، إن بالدها حددت 
”استثمارات بقيمة 15 مليار دوالر في مجاالت 

الطاقات املتجددة حتى 2030“.
وتستهدف تونس إنتاج قرابة 16 غيغاواط 
من الطاقـــة البديلة ملواجهة النقص احلاصل 
في الطاقـــة الكهربائية بكلفة اســـتثمار تقدر 

بنحو 7 مليارات دوالر.
وتراجـــع إنتـــاج النفط في تونـــس العام 
املاضـــي إلـــى 46.2 ألف برميـــل يوميا مقابل 
53.5 ألف برميل خالل 2015، كما تقلص إنتاج 
الغاز الطبيعـــي من 6.8 مليون متر مكعب في 
األشهر الثالثة األولى من 2015 إلى 5.8 مليون 

متر مكعب في نفس الفترة من 2016.

عجز الطاقة في تونس يتضاعف 

ثالث مرات منذ 2010
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اقتصاد
{لبنان في حاجة إلى شـــركات صغيـــرة إلنعاش االقتصاد اللبناني لذلك أرســـينا خارطة طريق 

تمتد حتى عام 2020 لدعم هذه الشركات}.

رائد خوري
وزير االقتصاد اللبناني

{نشـــاط القطاع الخاص غير النفطي في دولة اإلمارات ارتفع بشـــكل ملحوظ في شـــهر مارس 

الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 19 شهرا}.

تيم فوكس
رئيس قسم األبحاث في بنك اإلمارات دبي الوطني

} أبوظبي – تســـارعت االستعدادات لتشغيل 
أول محطـــة للطاقة النووية في الدول العربية 
خالل الشـــهر املقبل، والتي سيعمل فيها 1900 
موظف وموظفة، وميثل املواطنون اإلماراتيون 

نسبة 60 باملئة منهم.
وأكدت مؤسســـة اإلمارات للطاقة النووية 
أنهـــا تضع اللمســـات األخيـــرة إلكمال إجناز 
احملطة األولى. وكانت البيانات التي نشـــرت 
فـــي فبراير قـــد أظهرت أن نســـبة اإلجناز في 
احملطـــة الثانية بلغـــت 82 باملئـــة والثالثة 69 
باملئة والرابعة 44 لتبلغ نســـبة اإلجناز الكلية 

للمشروع نحو 78 باملئة.
ومن املقرر أن يتم إصدار رخصة تشـــغيل 
احملطـــة األولى فـــي الشـــهر املقبـــل وأن يتم 
تشغيل احملطات الثالث األخرى في السنوات 
الثالث املقبلة ليكتمل تشـــغيل احملطات األربع 

بحلول عام 2020.
وكان مجلـــس الـــوزراء اإلماراتـــي قد عقد 
مطلع األسبوع احلالي جلسة في موقع محطة 
براكة للطاقة النووية ترأســـها الشـــيخ محمد 
بن راشـــد نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس 
الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد نائب 

رئيس مجلس الوزراء.
وقال الشـــيخ محمد بن راشد ”إن اإلمارات 
تقـــود اجلهود اإلقليميـــة والعاملية في الطاقة 
النظيفـــة واملتجـــددة وقـــد وضعـــت آمالهـــا 
وتطلعاتها في جيل الشباب املتسلح باملعرفة 
والعلوم احلديثة لقيادة املبادرات واملشـــاريع 

الوطنية وإدارتها“.

وأشاد بروح الفريق والتطورات اإليجابية 
التي أحرزهـــا البرنامج خالل لقائه مبجموعة 
اإلماراتيـــني  واإلداريـــني  املهندســـني  مـــن 
املسؤولني عن التشـــغيل والعمل في محطات 

الطاقة النووية.

وأكـــد الشـــيخ محمد بن راشـــد إن الطاقة 
النووية اآلمنة واملســـتدامة والصديقة للبيئة 
ســـيكون لهـــا دور مهـــم وحيوي فـــي مئوية 

اإلمارات 2071 والعقود املقبلة.
وقال تقريـــر لوكالة أنبـــاء اإلمارات أمس 
إن املشـــروع له هدف واحـــد يتمثل في توفير 
طاقة آمنة ومســـتدامة لإلمـــارات لكي متضي 
في طريقها نحو حتقيق تطلعاتها إلى الريادة 

العاملية في شتى املجاالت.
وبدأ مشـــروع إنشـــاء محطـــات براكة في 
عـــام 2009 حني مت اختيـــار الشـــركة الكورية 
للطاقة الكهربائية (كيبكـــو) التي تقود احتاد 
عدة شـــركات لتكون املقاول الرئيسي حملطات 
الطاقة النووية السلمية في اإلمارات وتتولى 
تصميـــم احملطات وإنشـــاءها واملســـاعدة في 
تشـــغيلها. وبـــدأت العمليات اإلنشـــائية في 
محطة براكة للطاقة النووية في عام 2012 بعد 
املوافقـــات الرقابية ومن املقرر إمتام احملطات 
األربع في براكة وتشغيلها جميعا بحلول عام 

.2020
ومـــع االنتهاء مـــن إجناز كافـــة احملطات 
ســـيوفر املشـــروع نحو ربع احتياجات دولة 
اإلمارات العربية املتحـــدة من الطاقة النووية 

اآلمنة واملستدامة والصديقة للبيئة.
وتقـــول املؤسســـة ”إن القـــدرة اإلنتاجية 
الكلية بعد اســـتكمال احملطات النووية األربع 
ستبلغ نحو 5600 ميغاواط من الطاقة النووية 

اآلمنة والفعالة واملوثوقة والصديقة للبيئة“
وتنـــدرج مفاعـــالت محطة براكــــة ضمن 
اجليـــل الثالث مـــن مفاعالت الطاقـــة النووية 
ومـن نوع مفاعالت الطاقة املتقدمـة ”أي.بي.آر 
1400“ التـــي تتميز بأحـــدث التقنيات املتطورة 
من بني تصاميـــم مفاعالت الطاقة النووية في 

العالم.

ونفـــذت املؤسســـة عـــددا مـــن التعديالت 
والتحســـينات على تصاميم احملطات للتكيف 
مع الظـــروف املناخيـــة في اإلمـــارات وتلبية 
اللوائـــح اخلاصة بالهيئـــة االحتادية للرقابة 
النووية تضمنت استخدام مضخات ومبادالت 
حراريـــة وأنابيـــب أكبر حجما لزيـــادة معدل 
تدفـــق املياه في أنظمة التبريد وبالتالي زيادة 
القـــدرة علـــى التعامل مـــع درجـــات احلرارة 

املرتفعة ملياه البحر في منطقة اخلليج.
ووضعت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية 
سالمة موظفيها واملجتمع والبيئة واحملطات 
علـــى رأس قائمـــة أولوياتهـــا حيـــث تلتـــزم 
املؤسسة بثقافة السالمة التي تتركز جهودها 
على البرنامج اإلنشائي املكثف اجلاري حاليا 

في موقع براكة.
وبـــدأ العـــد التنازلـــي لتشـــغيل املفاعـــل 
األول بعد توقيع اتفاق شـــراكة بني مؤسســـة 
اإلمـــارات للطاقة النووية وشـــركة كيبكو في 

أكتوبر املاضي. ومن املقرر أن يتوالى تشغيل 
احملطـــات األخـــرى فـــي الســـنوات الالحقـــة 

ويكتمل بحلول عام 2020.
وأكد خلـــدون خليفة املبارك رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية حينها 
أن توقيع االئتالف املشـــترك يعد إجنازا مهما 
وغير مســـبوق في مســـيرة البرنامج النووي 
الســـلمي اإلماراتي وأنه يعزز أواصر التعاون 
بـــني اإلمـــارات وكوريـــا اجلنوبية فـــي مجال 

الطاقة النووية السلمية.
وقـــال هوان إيك شـــو الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة كيبكو ”لقد وضعنا علـــى رأس قائمة 
أولوياتنـــا تكريـــس املـــوارد واجلهـــود التي 
منلكها في الشـــركة جتاه تشغيل محطة براكة 
للطاقـــة النووية بنجاح فهذا املشـــروع مميز 
بالنسبة إلينا ألنه املشروع الدولي األول الذي 
يتبنى التصميـــم الكوري للمحطات النووية“. 
وأكد أن ”شـــركة كيبكو ســـتلتزم بالتعاون مع 

اإلمـــارات بإمدادها باخلبـــرات واملعارف في 
مجـــال الطاقة النووية ونتطلـــع إلى أن تكون 
هذه الشـــراكة عامال أساســـيا لتعزيز أواصر 
التعـــاون والعالقـــات الوثيقة بـــني اإلمارات 

وكوريا اجلنوبية“.
ووافقت شركة كيبكو مبوجب االتفاق على 
اســـتثمار 900 مليون دوالر في شركة ستتولى 
تشـــغيل احملطـــة األولـــى. وتوقعـــت أن يعزز 
االتفـــاق إيراداتها بنحـــو 50 مليار دوالر على 

مدى الستني عاما املقبلة.
وستملك مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية 
حصـــة نســـبتها 82 باملئـــة من ”شـــركة براكة 
األولـــى“ في حني متلك كيبكو احلصة املتبقية 
والبالغـــة 18 باملئة. وســـيتم توزيع احلصص 
بطريقة مماثلة في شـــركة نـــواة للطاقة التي 
تأسســـت فـــي مايـــو 2016، والتـــي ســـتكون 
مسؤولة عن تشـــغيل احملطات النووية األربع 

في براكة وصيانتها.

اإلمارات تضع اللمسات األخيرة لتشغيل أولى محطاتها النووية

[ إكمال المحطة األولى وإصدار رخصة تشغيلها الشهر المقبل  [ نسبة اإلنجاز في المحطات األربع بلغت 78 بالمئة

بدء العد التنازلي لتشغيل أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية في العالم

بدأت مؤسســــــة اإلمارات للطاقة النووية بوضع اللمسات األخيرة لتشغيل أولى محطاتها 
النووية في الشــــــهر املقبل، حيث ســــــيتم إصدار رخصة تشــــــغيل احملطة األولى في موقع 
براكة باملنطقة الغربية في إمارة أبوظبي، والذي يعّد أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية 

في العالم.

جو هيونغ هوان:

سنضع نصب أعيننا أولوية 

إنجاح مشروع محطة براكة 

للطاقة النووية

ميغاواط القدرة اإلنتاجية 

الكلية للمحطات النووية 

األربع في مشروع براكة 

للطاقة النووية السلمية

5600

احتياطيات النفط تنكمش واملستثمرون ال يكترثون

} رغم التعافي النسبي في أسعار النفط، 
إال أن شركات النفط الكبرى تواجه معضلة 

بشأن السرعة التي يجب أن تسعى بها 
لتعويض النقص في االحتياطيات.

السؤال املتجدد الذي يواجهه قطاع 
النفط املرتبط بالدورة االقتصادية هو: 
هل ينبغي السير بخطى سريعة للغاية 

واملخاطرة بإنفاق أموال طائلة مقابل عائد 
قليل، أم التحرك ببطء شديد للغاية ويصبح 
املنافسون في وضع أفضل لالستحواذ على 
حصة سوقية إذا ارتفعت أسعار النفط؟

وتظهر بيانات جديدة كشف عنها حتليل 
أجرته رويترز أن احتياطيات النفط والغاز 

لدى شركات النفط الكبرى هبطت هبوطا 
حادا.

وانخفض عمر االحتياطي الذي ميكن 
للشركة خالله إبقاء اإلنتاج مستقرا لدى 

اكسون موبيل وشل وتوتال وشتات أويل، 
بينما سجلت بي.بي وإيني اإليطالية زيادة 

طفيفة.
وفي حالة اكسون موبيل، أكبر شركة 

نفط مدرجة في العالم، انخفض عمر 
االحتياطي في عام 2016 إلى 13 عاما، وهو 

األدنى منذ 1997 بعدما شطبت الشركة 
أصول الرمال النفطية في كندا.

وبلغ عمر احتياطي شل أدنى مستوى 
منذ عام 2008، رغم أنها اشترت منافستها 

بي.جي العام املاضي.
وفي املاضي، كان من املمكن أن يدق هذا 
االجتاه ناقوس اخلطر لدى املستثمرين، لكن 
مع تركيز املستثمرين على عوائد السهم في 

السوق، باتت لديهم نصيحة واضحة ”كن 
حذرا وال تسرف في اإلنفاق“.

ويقول املستثمرون إن هذا يرجع إلى أن 
زيادة إنتاج النفط الصخري ومنو الطاقة 

املتجددة يفرضان على الشركات جتنب 
تخزين كميات من النفط حتت األرض مثلما 

كانت تفعل في املاضي.
ويرى روهان ميرفي محلل الطاقة لدى 

أليانز غلوبل انفستورز، التي متتلك أسهما 

في شل وتوتال وشتات أويل، أن عمر 
االحتياطي الذي يتراوح بني ثماني وعشر 

سنوات هو ”مستوى جيد جدا“.
وأكد ”أن عمر االحتياطي لدى هذه 
الشركات يجب أن يزيد كثيرا على 10 

سنوات، خاصة حني نسعى للتعاطي مع ما 
سيكون عليه الطلب خالل 10 سنوات“.

وأكد أن االجتاه العاملي للتحول من 
استخدام الوقود األحفوري إلى الطاقات 

املتجددة في العقود القادمة سيقلل احلاجة 
أكثر إلى عمر احتياطي أطول.

ويتعارض هذا كثيرا مع اجتاه التركيز 
على إمدادات املعروض، والذي ساد قبل 
عشر سنوات فقط حني كان املستثمرون 

يتطلعون بلهفة إلى األخبار املتعلقة بإحالل 
احتياطي شركات النفط الكبرى.

وعلى مدى العقد األخير تغير العالم 
كثيرا، حتى أن السعودية تخطط حاليا 

إلدراج شركتها الوطنية الرائدة أرامكو في 
خطوة تعتبرها السوق محاولة لالستفادة 

من االحتياطيات الهائلة التي متلكها البالد 
قبل ارتفاع الطلب إلى ذروته.

وشركات النفط ملزمة 
بإعالن احتياطياتها سنويا 

بناء على متوسط سنوي 
لسعر النفط. ومع متوسط 

يبلغ نحو 44 دوالرا 
للبرميل في 2016، وهو 

األدنى في أكثر من عشر 
سنوات، اضطرت الشركات 

للتخلي عن احتياطيات 
املشروعات املرتفعة التكلفة.

ويقول جوناثان واغهورن املدير 
املشارك لصندوق الطاقة لدى جينيس 

أسيت ماجنمنت، التي متتلك أسهما في 
عدد من شركات النفط الكبرى، إن انخفاض 

االحتياطيات ليس شاغله الشاغل في الوقت 
احلالي.

وأضاف أن ”التركيز ينصب على خفض 
التكاليف واإلنفاق في حدود التدفقات 

النقدية (املتاحة) كي يستطيعون البقاء في 
املستقبل“.

ولتعويض االنكماش، يقول مارتني راتس 
احمللل لدى مورغان ستانلي إن الشركات 

بإمكانها أن تختار االستحواذ على شركات 
نفط أخرى أو توقيع اتفاقات لتقاسم اإلنتاج 
مع دول متلك احتياطيات كبيرة مثلما فعلت 

بي.بي مع أبوظبي العام املاضي.
واستفادت الشركات أيضا من مسار 

شراء مساحات للتنقيب في املستقبل مثل 
استثمار توتال في البرازيل وأوغندا وشراء 

بي.بي حصة في حقل ُظهر املصري الذي 
متلكه إيني.

وبحسب ميرفي فإن ”أسعار شراء 
احتياطيات أو العثور عليها بنفسك لم 

تكن أرخص من ذلك قط… السوق مناسبة 
جدا للشراء إذا كنت ترغب في إحالل 

االحتياطيات“.
وال يرجع انخفاض االحتياطيات إلى 
هبوط أسعار النفط فحسب، بل كذلك ألن 

الشركات خفضت اإلنفاق بقوة في السنوات 
األخيرة لتتخلى عن الكثير من مشروعات 

التطوير املكلفة والواسعة النطاق.
وقال كيريل بشكني لدى ميرابود الذي 

تتضمن محفظته شركة شل ”رمبا نبدأ في 
رؤية تأثير التخفيضات الكبيرة في 
النفقات الرأسمالية. باتت سوق 
النفط تعاني من نقص متزايد 
في إمدادات املعروض وهو 

ما يجب أن يحرك سعر 
النفط صعودا“.

وأكد بير ماغنوس 
نيسفني رئيس قسم 

التحليالت لدى ريستاد 
انرجي لالستشارات ومقرها 

أوسلو إنه في العام املاضي جرى 
اكتشاف عشرة ماليني برميل من النفط، ما 

ميثل نحو ثلث االستهالك العاملي.
وحققت شركات النفط الكبرى عددا 

قليال من االكتشافات الكبيرة في السنوات 
األخيرة، مبا في ذلك حقل ظهر وحقل ليزا 

التابع إلكسون في غويانا وكشف تورتو 
الذي حققته بي.بي في غرب موريتانيا 

والسنغال.
ويرى نيسفني أن أقل من ملياري برميل 
من النفط اكتشفتها شركات النفط الكبرى 

سنويا منذ عام 2010 وأن معظم هذه الكمية 
في حقول قائمة.

رون بوسو

كان تراجع احتياطيات 

النفط في السابق يدق 

ناقوس الخطر، لكن 

الشركات باتت حذرة في 

اإلنفاق وتركز على حماية 

العوائد

سيمنز تنشئ مقرا عامليا لخدماتها 

في موقع إكسبو دبي

أعلنت شـــركة سيمنز األملانية أمس  } ديب – 
أنها ستنشئ مقرها العاملي اخلاص باألنشطة 
اللوجســـتية للمطارات واملوانئ والشحن في 
موقع معرض إكســـبو دبـــي 2020 بعد انتهاء 

فعاليات املعرض.
وقال بيان صادر عن إكســـبو دبي 2020 إن 
الشـــركة األملانية التي تعد إحدى أكبر شركات 
التصنيع واإللكترونيات في العالم ”ســـتعمل 
علـــى أن يصبـــح موقع اكســـبو دبـــي مقرها 
العاملـــي بعد إســـدال الســـتار علـــى فعاليات 

إكسبو في أبريل 2021“.
وأضـــاف أن ســـيمنز ستســـتغل البنيـــة 
التحتيـــة القائمـــة واملبانـــي الدائمة اخلاصة 
بإكسبو 2020 دبي لتكون موقعا يضم الكفاءات 
اخلاصة بالشركة في مجاالت املطارات والبنى 
األساسية املتعلقة بالشحن واملوانئ والبحوث 

والتطوير.
وقـــال الشـــيخ أحمد بن ســـعيد آل مكتوم 
رئيس اللجنة العليا ملعرض إكسبو دبي 2020 
إن ”قرار شـــركة ســـيمنز إقامة املقـــر العاملي 
للخدمات اللوجســـتية في موقع إكســـبو دبي 
بعد إســـدال الســـتار على فعاليـــات املعرض 
يشـــكل تصويتا قويا بالثقة على مصداقية ما 
نســـعى إليه من احملافظة علـــى زخم وحيوية 

موقع إكسبو“.
ويقـــام إكســـبو 2020 علـــى مســـاحة 4.38 
كيلومتر مربع فـــي منطقة دبي اجلنوب ويقع 
قـــرب مطـــار آل مكتـــوم الدولي الذي ســـتبلغ 
طاقته االســـتيعابية القصوى نحو 220 مليون 

مسافر سنويا بحلول عام 2025.
وتتوقع إدارة املعرض أن يســـير مزيد من 
الشـــركات العاملية على خطى سيمنز وهو ما 
سيولد فرصا للعمل والتجارة في منطقة دبي 

اجلنوب الناشئة حسبما ذكره البيان.
ولدى سيمنز مقران في ميونيخ وبرلني في 
أملانيـــا وتعمل في نحو 190 بلدا في مشـــاريع 

تشمل مجال الطاقة في الشرق األوسط ويعمل 
لدى الشركة 351 ألف شخص في أنحاء العالم.
وقال جو كايزر الرئيس التنفيذي لسيمنز 
إن الشـــركة تتطلـــع إلى دعم أهـــداف التنمية 
املســـتدامة اخلاصـــة بدبي من خـــالل حلولنا 
املبتكرة التي ستســـاعد في تقريب اإلمارة من 
حتقيـــق طموحها فـــي أن تصبـــح واحدة من 

أذكى مدن العالم.
وأكـــد روالند بوش عضـــو مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في سيمنز أن 
الشـــركة ”تريد أن تتوسع في عملياتها بحيث 
تكون على مقربة من أهم عمالئها وأســـواقها. 
وسيكون موقع إكسبو املكان األمثل ألنه يضم 
منشـــآت مبهرة وبنية أساســـية وتكنولوجيا 

وارتباطا سلسا بشبكة النقل واملواصالت“.
وأوضـــح أن ســـيمنز ملتزمـــة باإلســـهام 
فـــي أهـــداف النمـــو االقتصـــادي اخلاصـــة 
بدبـــي من خالل أحدث االبتـــكارات في املجال 
التكنولوجي وباستخدام التحول الرقمي لدعم 
التنمية وتعزيز الكفاءة في املجال اللوجستي.
وأشـــارت مرجـــان فريدونـــي نائبة رئيس 
أول اإلرث فـــي إكســـبو دبي إلـــى أنه منذ فوز 
مشروعنا بشرف تنظيم إكسبو 2020 قبل أربعة 
أعـــوام ونحن نضـــع نصب أعيننا مســـتقبل 
املوقـــع. وأضافت أن تصورنـــا ال يقتصر على 
أن يشـــكل تنظيم إكســـبو قوة دافعة بل نريد 
صنع بيئة حاضنـــة مواتية لألعمال التجارية 
واألفراد على حد ســـواء في دبي اجلنوب في 
املســـتقبل جتعل املوقع مركـــزا عامليا لإللهام 
والنشـــاط بعد أن يغلق إكسبو أبوابه في عام 

.2021
وبلغت العوائد السنوية لشركة سيمنز في 
مختلف أنحـــاء العالم نحو 80 مليار يورو في 
العام املاضي وهي الشـــركة األكبر من نوعها 
واحتلـــت املركز الـ51 على قائمة مجلة فوربس 

ألكبر شركات العالم في العام املاضي.

جو كايزر: 

شركة سيمنز تتطلع 

إلى دعم أهداف التنمية 

المستدامة في دبي

الشيخ أحمد بن سعيد:

قرار سيمنز يؤكد مصداقية 

جهود المحافظة على زخم 

وحيوية موقع إكسبو



رياض بوعزة

} فاجأت األمم املتحدة العالم هذا األســـبوع 
بتعيني أصغر شخصية بني مشاهير السياسة 
واملـــال واألعمال والفـــن والناشـــطني لتكون 
ســـفيرة للســـالم، وذلك منذ تأســـيس املنظمة 

الدولية في 1945.
وفـــي احتفـــال مبقـــر األمم املتحـــدة فـــي 
نيويـــورك االثنني املاضـــي، تلقـــى الكثيرون 
أنطونيـــو  للمنظمـــة  العـــام  األمـــني  إعـــالن 
غوتيريس تعيني الناشـــطة الباكستانية مالال 
يوسفزاي ســـفيرة للسالم بتأثر. وقد كان ذلك 
واضحا من سيل التغريدات والتدوينات على 

الشبكات االجتماعية.
السياســـي البرتغالي األســـبق غوتيريس 
أبدى إعجابه الشـــديد مبالال البالغة من العمر 
19 ربيعا وخاطبها قائال ”أنت لست بطلة فقط 
ولكنك أيضا شـــخص رائع ومليئة بالتواضع 
فالنـــاس عـــادة عندما يحصلون علـــى جائزة 

نوبل، غالبا ما يتملكهم الغرور“.
وبعـــد كلمات اإلطراء جاء اإلعالن رســـميا 
حيث قال ”إنني فخور بتعيينك أصغر رســـول 
ســـالم لألمم املتحدة مع التركيز بوجه خاص 

على تعليم الفتيات“.
األمني العام لـــألمم املتحدة لم يكتف بذلك 
ليظهـــر احترامـــه لهـــذه الناشـــطة الصغيرة 
التـــي تعيش مع عائلتها في برمنغهام وســـط 
إنكلترا منذ أربع ســـنوات، بل أقدم على كسر 
البروتوكـــول املعتاد فـــي األمم املتحدة عندما 

تال بنفسه خطاب التعيني.
اختيـــار  مالال جـــاء بعد أكثـــر من عامني 
مـــن حصولها على نوبل، حيـــث دخلت تاريخ 
اجلائزة العريقة كونها أصغر شـــخص ينالها 

وقد تبرعت مببلغ اجلائزة لتعليم الفتيات.

وقبــــل ذلك بعام، حصلت مالال على جائزة 
سخاروف لالحتاد األوروبي حلقوق اإلنسان 
التي جعلتها مرشــــحة حينها للحصول على 

نوبل.
ومن بني سفراء الســــالم احلاليني املمثلة 
تشــــارليز ثيرون التي تركز علــــى الوقاية من 
فيروس نقص املناعة املكتســــبة اتش.آي.في 
(اإليــــدز) واملمثل مايكل دوغــــالس الذي يركز 

على نزع السالح.
وبدأ اســــم الناشــــطة الباكســــتانية التي 
تتحلــــى بهدوء كبير وتعشــــق الكتب والعلوم 
ينتشــــر حــــول العالــــم، بعدما أطلق مســــلح 
من طالبان النار على رأســــها فــــي 2012 أثناء 
عودتهــــا إلى بيــــت والديها على مــــنت حافلة 
مدرسية في وادي ســــوات شمال غرب إسالم 

أباد.
وروت يوســــفزاي قليال من تلــــك احلادثة 
أمــــام احلاضريــــن بعــــد تعيينها قائلــــة ”لقد 

حــــاول املتطرفون قصارى جهدهــــم لتعطيل، 
حاولــــوا قتلــــي لكنهم لم ينجحــــوا. اآلن هذه 
حيــــاة جديدة، هذه حياة أخرى وهي من أجل 

التعليم“.
وأطلقــــت مالال فــــي يناير العــــام املاضي 
حملــــة جلمــــع املاليــــني مــــن الــــدوالرات من 
مؤسسات دولية للمســــاعدة في تعليم أطفال 
الالجئني الســــوريني قبل أيام من عقد مؤمتر 

دعم سوريا في لندن.
وحضــــرت حينهــــا املؤمتــــر إلــــى جانب 
التلميذة الســــورية مزن املليحــــان (18 عاما) 
التــــي كانت الالجئة الســــورية الوحيدة التي 

تلقي كلمة أمام زعماء العالم.
وانطلقت مالال التي تغطي شعرها األسود 
مبنديل تقليــــدي طويل بخديها املســــتديرين 
وبشرتها السمراء ونظرتها الصريحة وبريق 
عينيها، فــــي نضالها خالل عــــام 2007 عندما 
أحكمــــت حركة طالبــــان قبضتهــــا على وادي 

ســــوات الذي كان يطلق عليه اسم ”سويسرا 
باكستان“.

وفي احلادية عشرة من عمرها، بدأت ابنة 
مدير املدرسة تكتب في مدونة على موقع هيئة 
اإلذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ بلغة األوردو 
وتروي باسم مســــتعار هو غول مكاي أجواء 

الرعب السائدة في ذلك الوادي.
وردت الفتاة التي ظل طرف فمها مشــــلوال 
على منتقديها في خطــــاب أمام األمم املتحدة 
في عام 2013 بالقول إن القلم أقوى من السيف 
وإنهــــا ال تكن احلقــــد لطالبان رغــــم االعتداء 

عليها.
وحتلــــم مــــالال بيــــوم تصبــــح فيــــه امرأة 
سياسية في باكستان. وقد ارتدت عندما ألقت 
خطابهــــا منديال كانــــت حتمله دومــــا بنازير 
بوتــــو املــــرأة الوحيــــدة التي تولــــت منصب 
رئيســــة الوزراء في ”بــــالد الطاهرين“ والتي 

اغتيلت في 2007 بعيد عودتها من املنفى.

مالال يوسفزاي أصغر ُرسل السالم إلى العالم

روح الريادة

[ بعد جائزتي نوبل وسخاروف الناشطة الباكستانية سفيرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات
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«أظهـــر المجتمع قوة هائلـــة ونحن نريد أن نقاوم ما يفعله اإلرهابيـــون.. إننا متحدون، المجتمع 

السويدي مبني على ثقة ومجتمع كبير، سنبقى أقوى».
األميرة فيكتوريا
ولية العهد السويدية

«ألنني خدمت بضع سنوات سابقة نائبة للمحافظ، فقد شهدت مدى العمل الشاق والتكريس 
المطلوب ألكون على قدر أهمية هذا المنصب».

كايني لوبيز
محافظ مدينة جبل طارق اجلديد

عالقة ود بين الملكة إليزابيث وأنثى الفيل دونا

ملكة بريطانيا تبث 
الفرح في قطيع فيلة

} لندن - بثت امللكة إليزابيث الثانية وزوجها 
األمير فيليب الفرح في أنثى فيل بعد أن قدما 
لها موزا الثالثاء املاضي، مما أدى إلى انتقال 

الشعور بالفرح بني القطيع بالكامل.
وكانت ُأنثــــى الفيل واســــمها دونا ضمن 
قطيع من تســــعة فيلة آســــيوية أودعت مركزا 
للحيوان  لرعاية الفيلة في حديقة ”ويبسنيد“ 

الواقعة خارج العاصمة لندن.
وذكــــرت حديقــــة احليوان فــــي بيان عقب 
زيــــارة امللكة أن الفيلة شــــعرت بفرحة غامرة 
خالل زيارة امللكة إليزابيث، بحسب ما أوردت 

رويترز.
وقــــال ديفيد فيلد مدير حديقة احليوان إن 
”الفيلة شــــعرت بالفرح لدى رؤية امللكة. نحن 
نفهم ذلك لكوننــــا نراقب تواصلها.. لقد كانت 

(الفيلة) سعيدة مبا يحدث“.
ومن بني الفيلة أنثى ولدت قبل يوم واحد 
من عيد ميالد امللكة إليزابيث التســــعني العام 

املاضي وسميت باسمها.
لكــــن فيلد قال إن ”إليزابيــــث الصغيرة لم 
تقابل امللكة. مازالــــت صغيرة قليال وال ميكن 

التنبؤ بأفعالها“.
ومعلوم أن ملكة بريطانيا من األشــــخاص 
الذيــــن يحبون احليوانــــات، فقبل شــــهر من 
احتفالهــــا بعيــــد ميالدها الـــــ91 ظهرت على 
ضفة نهر التاميــــز وهي متتطي مهرها وبدت 

مرتاحة على السرج.

برلسكوني يترك الرياضة 
ليدافع عن الخرفان

} روما – لطاملا يثير رئيس الوزراء اإليطالي 
األســـبق ســـيلفيو برلســـكوني حفيظة ممن 
يكرهـــون تصرفاته، لكن يبدو أنه متادى هذه 
املـــرة أكثر حيـــث أثار غضب قطـــاع صناعة 
اللحوم في بالده حني انضم إلى حملة داعمة 

للنباتيني.
ولتأكيـــد وقوفه مع الذين يفضلون تناول 
األطعمة النباتية على اللحوم، تبنى خمســـة 
حمالن كان يفترض أن تذبح مبناسبة احتفال 
املســـيحيني بعيد القيامة واملقرر األحد املقبل 

في كافة أنحاء العالم.
وتداولت وســـائل التواصـــل االجتماعي 
بكثافة في مطلع األســـبوع تســـجيال مصورا 
بثته الرابطة اإليطالية للدفاع عن احليوانات 
والبيئة وظهر فيه برلســـكوني وهو يحتضن 
احلمـــالن ويقبلها ويطعمهـــا بقنينة احلليب 

املخصصة للرضع.
وصـــورت الرابطة برلســـكوني (80 عاما) 
فـــي مزرعته املترامية أمـــام الفتة كتب عليها 
”دافعوا عـــن احليـــاة… اختاروا عيـــد قيامة 
نباتيـــا“، فـــي حني كانت رســـالة متـــر على 
الشاشة وحتث املشاهدين قائلة ”احتذوا به. 
لقد أنقذ 5 حمالن من الذبح في عيد القيامة“.

ويتناول اإليطاليون تقليديا حلم احلمالن 
أو املاعز فـــي عيد القيامة، لكن اســـتهالكهم 
لهـــذه األنواع من اللحوم انخفض بشـــدة في 
الســـنوات اخلمـــس املاضية جـــراء التباطؤ 
حلمـــالت  املتزايـــد  والنجـــاح  االقتصـــادي 

النباتيني.
وهاجمـــت مجموعة دعـــم صناعة اللحوم 
في إيطاليا ”أســـوكارني“ امللياردير اإليطالي 
وقطـــب صناعـــة اإلعالم ودعـــت املعلنني إلى 

مقاطعة قنواته ومنشوراته.
وقالت مجموعة ”أسوكارني“ في بيان ”من 
غير املعقول أنه يساهم في اإلضرار بصناعة 
اللحوم على الرغم من كونه رجل أعمال بهدف 

الفوز بأصوات محبي احليوانات“.
وأوردت تقاريـــر صحافيـــة إيطاليـــة في 
العام املاضي أن برلســـكوني الـــذي قرر ترك 
نادي ميـــالن بعد بيعه، بـــات نباتيا، لكنه لم 

يؤكد أو ينفي تلك التقارير.
وملع جنم برلســـكوني كرجل أعمال ناجح 
في مجال اإلعالم عندما أســـس شـــركة إنتاج 
الوســـائط املتعددة ”ميديا إسيت“ عام 1993، 
وقبلها بســـنوات عندما اشـــترى نادي روما 
اإليطالـــي عـــام 1986 الذي فاز بـــأول بطولة 

دوري حتت قيادته في العام املوالي.
وجـــرى طـــرد برلســـكوني مـــن مجلـــس 
الشـــيوخ في 2013 بعد إدانته بالتحايل على 
الضرائـــب، لكن حزب فورتســـا ايطاليا الذي 

يتزعمه مازال يحظى بتأييد الناخبني.

} واشــنطن – لـــم يتوقـــع أحـــد خـــالل زيارة 
الرئيس الصيني شـــي جني بينغ إلى واشنطن 
األســـبوع املاضـــي للقاء نظيـــره األميركي، أن 
تكـــون األجـــواء بـــني الطرفني لطيفة بســـبب 
تهديدات دونالد ترامب التجارية التي ســـبقت 

القمة.
لكن عائلة قطب العقارات كان لها رأي آخر، 
حيث حظيـــت أرابيال حفيـــدة ترامب بإعجاب 
املاليني من املشـــاهدين عبـــر العالم حني غنت 

باللغة الصينية.
ونشـــرت إيفانكا ترامب على حســـابها في 
فيســـبوك مقطـــع فيديو البنتهـــا أرابيال وهي 
تغنـــي باللغة الصينية أمـــام الرئيس الصيني 
وزوجته اللذين انبهرا بها، خالل لقاء جمعهما 
بوالدهـــا وزوجته ميالنيا في منتجع ماراالغو 

بوالية فلوريدا.
وظهـــرت فـــي الفيديـــو الطفلـــة أرابيـــال 
وبجانبهـــا والدتها وجدهـــا ترامب، وتوجهت 
للرئيـــس الصينـــي بأغنية قصيـــرة كنوع من 
الترحيـــب بالضيـــوف، بينمـــا قالـــت إيفانكا 
البالغة مـــن العمر 35 عامـــا للرئيس الصيني 
قبـــل األغنية ”نريدك أن تشـــعر كما لو أنك في 

منزلك“.
وعّبرت إيفانكا عن فخرها بأرابيال، وكتبت 
تدوينة تعلق فيها على إجناز طفلتها الصغيرة 
تقول ”فخـــورة بأرابيال وجوزيف على أدائهما 
أمام الرئيس الصيني شـــي جني بينغ وزوجته 

أثناء زيارتهما الواليات املتحدة األميركية“.
وليست املرة األولى التي تغني فيها حفيدة 
ترامـــب باللغة الصينية، فقد تداول الصينيون 
بكثافـــة علـــى الشـــبكات االجتماعيـــة فيديـــو 
ألرابيال وهي تغني بلغتهم مبناســـبة االحتفال 

برأس السنة الصينية اجلديدة.
وكانـــت ابنـــة الرئيس وحفيدته قـــد قامتا 
بزيـــارة مفاجئـــة قبـــل زيـــارة جني بينـــغ إلى 
السفارة الصينية في واشنطن خالل احتفاالت 

السنة الصينية اجلديدة.
وقبل ذلك حظي فيديـــو آخر مبتابعة نحو 
مئة مليون مشـــاهدة على تويتر، بحسب موقع 
الديلي ميـــل البريطانـــي، حني ألقـــت أرابيال 

أبياتا من الشعر بلغة املاندرين الصينية.
وينتظر ترامب حفيده التاســـع حيث كشف 
إريك ترامب (33 عاما) وزوجته الرا في تغريدة 
على تويتـــر مؤخرا قـــدوم طفلهمـــا األول في 
ســـبتمبر القادم قال فيها ”نعلن ونحن مفعمان 
باإلثارة أننا نضيف صبيا في ســـبتمبر لفريق 
ترامب.. لقد كان عاما مدهشا، نحن مباروكون“.

حفيدة ترامب تبهر 
رئيس الصين

ــــــت كافية بأن تصعد  ثالث رصاصات كان
بالطفلة الباكســــــتانية مالال يوسفزاي إلى 
العاملية في وقت وجيز للغاية، فبعد عامني 
ونصف العام من تسجيل اسمها كأصغر 
ــــــى نوبل فــــــي تاريخ  شــــــخص يحصل عل
لســــــجلها  املتحدة  األمم  اجلائزة، تضيف 

هذه ”النجمة“ بتعيينها سفيرة للسالم.

كني ويات أول وزير من السكان األصليني في أستراليا
} كانبــريا – بعد حوالي قرنني ونصف القرن 
من قدوم البريطانيني إلى أستراليا وسيطرتهم 
عليها، جنح كني ويات أحد السكان األصليني 
أخيــــرا في احلصول علــــى منصب وزاري في 
احلكومــــة االحتاديــــة ليصبــــح أول وزير من 

أبناء السكان األصليني في البالد.
وظهر ويات خالل تأدية اليمني الدستورية 
ليتقلد منصب وزير الصحــــة مرتديا العباءة 
التقليدية للسكان األصليني املصنوعة من جلد 

الكانغارو واملزينة بريش ببغاء الكوكاتو.
ويأتــــي هذا احلــــدث بعد نصــــف قرن من 
االستفتاء الذي أجرته أستراليا في عام 1967 
على ضم السكان األصليني إلى التعداد العام 

للبــــالد ألول مرة، حيث كان عمر ويات في ذلك 
الوقت 13 عاما.

وفــــي مقابلة صحافية مؤخــــرا، أكد ويات 
أن عمله في الوزارة ســــيكون عابرا للحواجز 
السياسية وســــيتواصل مع قيادات األحزاب 
األخرى ملعاجلة املشكالت التي تواجه السكان 

األصليني.
وشــــهد الســــكان األصليون في أستراليا 
تاريخــــا طويال من التعــــرض للفظائع في ظل 
االحتــــالل البريطاني الذي بدأ في ســــبعينات 

القرن الثامن عشر.
وكانــــت أم الوزير ويات من ضمن ضحايا 
مــــن ســــكان أســــتراليا  ”اجليــــل املســــروق“ 

األصليني، حيث مت عزل أطفال هؤالء الســــكان 
عن والديهم قســــرا ووضعهم فــــي منازل غير 
تابعة للســــكان األصليني مما عرف بسياســــة 

االستيعاب.
ووفق تقرير قدمه املقرر اخلاص للشعوب 
األصليــــة التابــــع لــــألمم املتحدة، األســــبوع 
املاضي، فــــإن ملف ”اجليل املفقود“ هو مجرد 
مشــــكلة واحدة من مشــــكالت عديدة يواجهها 

السكان األصليون في أستراليا.
وتضم قائمة املشــــكالت األخــــرى التمييز 
العرقــــي في الرعاية الصحية وارتفاع نســــب 
الســــجناء مــــن الســــكان األصليــــني مقارنــــة 

بنسبتهم إلى إجمالي عدد السكان.

وقال ويات لوكالة األنباء األملانية ”عندما 
أنظــــر إلى العقود الســــتة املاضية من عمري، 
أرى تغييرات كبيرة أدت إلى نتائج ملموسة“.
ومع ذلــــك يــــرى أن عدة فجــــوات مازالت 
قائمة في ما يتعلق باحتياجات مجتمع سكان 

أستراليا األصليني إلنهاء معاناتهم.

كين ويات:
عملي سينصب على 

معالجة المشكالت التي 
تواجه السكان األصليين

أنطونيو غوتيريس:
مالال ليست بطلة فقط 

ولكنها أيضا شخص رائع 
وهي مليئة بالتواضع



} القاهــرة - لســـنوات كان القبطي ميشـــيل 
فهمي يسمع بغضب خطيب المسجد المجاور 
لمنزله يدعو على المســـيحيين بالسوء، وهو 
سبب رئيسي  اآلن يعتقد أن هذا ”التحريض“ 
فـــي وجـــود انتحاريين مســـتعدين لمهاجمة 

الكنائس.
وتبنى تنظيم الدولة اإلســـالمية هجومي 
الكنيســـتين في مدينتي طنطا واإلســـكندرية 
اللذين أوقعا األحد الماضي 45 قتيال في أسوأ 
اعتداءات منذ ســـنوات، كاشفا أن انتحاريين 
إثنيـــن نفذاهمـــا فيما كان األقبـــاط يحتفلون 

بأحد السعف (الشعانين).
وقبل أربعة أشهر فجر انتحاري نفسه في 
كنيســـة القديسين بطرس وبولس في القاهرة 

ما أسفر عن سقوط 29 قتيال.
ويقـــول ميشـــيل فهمي الذي يديـــر مكتبة 
تبيع مقتنيات وتحفا مســـيحية في حي شبرا 
ذي الغالبيـــة المســـيحية، إن خطـــب الجمعة 
”في المســـجد تدعو بالسوء على المسيحيين 
وتحـــرض علـــى العنـــف، الشـــباب يشـــحن 

بالكراهية ضدنا وينفذ ما يسمعه“.
ويضيـــف بأســـى ”بالطبع اإلســـاءة إلى 
المســـيحيين في المســـاجد تضايقنا جميعا، 

وينتج عنها إرهاب ضدنا“.
وتتراصـــف صلبـــان خشـــبية كبيـــرة في 
واجهـــة المتجـــر الزجاجيـــة الضيقـــة جوار 
تماثيل متوســـطة الحجم للمســـيح والعذراء 

مريم.
ويتابع فهمي إن ”المجتمع نفســـه ال يعلم 
الصغـــار أننـــا، المســـلمين واألقبـــاط، أخوة 
وأحباء وأبناء وطن واحد. التنشـــئة لها دور 
كبيـــر“، فيما كان الحزن والوجوم يســـيطران 
على وجـــوه المارة األقباط الذين يتســـوقون 
في صمت اســـتعدادا لعيد القيامة األســـبوع 

المقبل.
وشـــكا عدد من األقباط من أنهم يسمعون 
أدعية ضد المســـيحيين عبر مكبرات الصوت 
في خطـــب الجمعة وفي القنوات اإلســـالمية 
الفضائيـــة الخاصـــة التي تزايـــد عددها بعد 
اإلطاحة بالرئيس المصري األســـبق حســـني 

مبـــارك فـــي فبرايـــر مـــن العـــام 2011. ولكن 
الســـلطات المصريـــة أغلقـــت هـــذه القنوات 
وأوقفت بثها فور اإلطاحة بالرئيس اإلسالمي 

محمد مرسي في يوليو 2013.
وتحـــاول وزارة األوقـــاف ضبـــط خطـــب 
الجمعة وتحدد سلفا المواضيع التي يتناولها 
األئمـــة في هـــذه الخطب إال أنها ال تســـتطيع 
الســـيطرة على كل المســـاجد وخصوصا ما 
يســـمى في مصـــر بـ“الزوايا“ وهي مســـاجد 
صغيـــرة تنشـــأ بجهـــود ذاتية فـــي المناطق 

الشعبية خصوصا.
وفي متجر مالبس مجاور، ال تزال البائعة 
القبطية ليليان أنيـــس تتذكر بحزن تعرضها 

للمضايقة في المدرسة.
وتقول ”في المدرســـة كان البعض يرفض 
الحديث معي ألنني مسيحية. أتذكر ذلك جيدا 

وبالطبع كان ذلك يضايقني“.
وتعتبـــر ليليـــان أن المشـــكلة تبـــدأ فـــي 
المدرسة ”عندما يتم التفريق بين األطفال في 

المدارس. هذا مسلم وذاك مسيحي“.
يذكـــر أن الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي دعـــا أكثـــر من مـــرة إلـــى ”تجديد 
معتبرا أنه ينبغي مراجعته  الخطاب الديني“ 
وتنقيته من األفـــكار المتطرفة التي تدعو إلى 

العنف والتي تشكل مرجعية للفكر الجهادي.
ولكـــن معارضـــي السيســـي يؤكـــدون أن 
هذه الدعـــوة ظلت حبرا علـــى ورق، ويدللون 
علـــى ذلك بالعديـــد من األحـــكام التي صدرت 
خالل العامين األخيريـــن بتهمة ازدراء الدين 

اإلسالمي.
وكان مـــن أبرز من حوكمـــوا بهذه التهمة 
أخيرا الباحث في الشـــؤون اإلسالمية إسالم 
البحيري الذي قضت محكمة مصرية في نهاية 
ديسمبر 2015 بحبسه سنة بعد سلسلة حلقات 
تلفزيونية قدم فيها تفســـيرا لإلسالم أغضب 

األزهر الذي اعتبره إساءة لتراث السلف.
وخـــرج البحيري من الســـجن نهاية العام 
الفائـــت بعفـــو رئاســـي شـــمل كذلـــك 81 من 

الناشطين السياسيين الشباب.
بـــدأ الخطـــاب الدينـــي التحريضـــي ضد 
المســـيحيين فـــي مصر في ســـبعينات القرن 
الماضـــي حين ســـمح الرئيـــس الراحل أنور 
الســـادات لإلســـالميين بممارســـة النشـــاط 
السياسي مجددا لضرب معارضيه اليساريين 

في ذلك الحين.
وفي تســـعينات القـــرن الماضي، تعرض 
األقبـــاط المصريـــون خصوصا فـــي الصعيد 

(جنوب) العتداءات من قبل جماعات إسالمية 
مسلحة، كانت تســـتهدف كذلك رجال الشرطة 

في ذلك الحين.
ويعتقـــد طالـــب الحقوق إبـــرام أنيس أن 
اإلســـالميين الذيـــن يمارســـون العنـــف ضد 
األقبـــاط تعرضوا ”لغســـيل أدمغـــة نتيجة ما 
يســـمعونه من تحريض ضد المسيحيين في 

الخطاب الديني اإلسالمي في كل مكان“.
ويتابـــع ”أعـــرف أن اإلســـالم دين ســـالم 
وبريء من العنف لكن هذا ما يحدث في نهاية 
المطاف“، فيما كانت ترانيم كنسية تصدح من 

محل مجاور.
وتشـــكو قبطيات مثل ليليان من تعرضهن 
لمضايقـــات وتحرشـــات، مثـــل األلـــوف مـــن 
المصريـــات، لكنهـــا مضايقـــات ذات طابـــع 
طائفي. وهي تقول ”أســـير خائفة في الشارع. 
أخشـــى أن يضايقني أحد بـــأي كلمة أو فعل. 
لم يعـــد هناك أمـــان“. وبالنســـبة للعديد من 
المسيحيين فإن الحديث عن الوحدة الوطنية 

مجرد كالم ال يطبق.
وفي طنطا، كان البعض يهتف عقب تفجير 
الكنيسة ”مسلم ومسيحي إيد واحدة“. وعلق 
مواطن قبطي رفض اإلفصاح عن اســـمه ”هذا 
شعار أجوف وال معنى له ألن الدولة سلبية“.

وتابع ”هناك هجوم علينا في الفضائيات 
وهناك من يدعـــو إلى عدم تهنئتنا في األعياد 
باعتبـــار أن ذلـــك محـــرم في اإلســـالم، فماذا 
فعلت الدولة لوقف ذلك؟“. وكان هذا المواطن 
القبطـــي يشـــير إلـــى مواقف بعـــض قيادات 
التيار السلفي الذين يرفضون قيام المسلمين 

بتهنئة األقباط في أعيادهم.
وفيمـــا كانت تمســـك بيـــد ابنتهـــا ماريا 
البالغة خمس ســـنوات، قالت األم هالة بشرى 
باقتضـــاب ”أنـــا خائفة على ابنتـــي. الوضع 

مقلق“.
ويقول أنيس، الشـــاب الـــذي يضع صليبا 
كبيرا حول رقبته، ”نحلم بأن نعيش في مصر 
في أمـــان ال أكثر وال أقل“. وأضـــاف ”ال نريد 
ســـوى أن نســـير في الشـــوارع في أمان دون 

خوف من أن يتعرض لنا أو يضايقنا أحد“.
األجـــواء المجتمعية الســـائدة والشـــحن 
الدينـــي المتواصـــل، فضال عن اســـتتباعات 
تفجيـــري الكنيســـتين، أفضت إلـــى حالة من 
التوتر والقلق لدى األقباط من حدوث هجمات 
أخرى ضد كنائســـهم. وفي هذا الصدد قررت 
الكنيســـة المصريـــة إلغـــاء احتفـــاالت عيـــد 
القيامـــة، األحد المقبل؛ تضامنـــا مع ضحايا 

تفجيري كنيستي طنطا واإلسكندرية.

حيـــث قال األنبـــا رافائيل األســـقف العام 
لكنائـــس وســـط القاهـــرة، ســـكرتير المجمع 
المقـــدس (أعلـــى هيئة بالكنيســـة) إنه ”نظرا 
للظروف الحاضرة ومشـــاركة مـــع المتألمين 
من أســـر الضحايـــا والمصابيـــن ومع حلول 
عيـــد القيامة المجيد ســـوف نكتفي بصلوات 

القداس ليلة العيد“. 
وأضاف أن ”االحتفال الطقســـي (القداس) 
في الكنائـــس واإليبارشـــيات (مناطق رعوية 
كنســـية)، ســـوف يخصص يوم العيـــد لتلقي 

التعازي من أبناء الشعب المصري“.
وجرت العادة في ”عيد القيامة“ أن يستقبل 
بابا أقباط مصر واألســـاقفة بالمقر الباباوي، 
شـــرقي القاهـــرة، المهنئين من رجـــال الدولة 
واألزهر والشخصيات العامة، فضال عن إقامة 

كافة الكنائس احتفاالت داخلها بالعيد.

} رغـــم وجود مؤشـــرات على قـــرب اندحار 
وهزيمـــة تنظيم داعش اإلرهابي في ســـوريا 
والعراق، فـــإن الجرائم التي يرتكبها التنظيم 
بوتيرة متســـارعة فـــي دول ومناطق عدة من 
العالم، وآخرها استهداف كنيستين مصريتين 
باألمس القريـــب في جريمة دنيئة خسيســـة 
تتنافى مع كل األديان والقيم اإلنسانية، يؤكد 
تزايـــد خطر اإلرهاب وتســـارع وتيرة ارتكاب 

الجرائم اإلرهابية بشكل غير مسبوق.
قناعتـــي الشـــخصية أن هزيمـــة تنظيـــم 
داعش إنجاز نوعي علـــى صعيد الحرب ضد 
اإلرهـــاب، ولكـــن هزيمـــة التنظيـــم جغرافيا 
ال تعنـــي بالضـــرورة هزيمتـــه فكريـــا، فمثل 
هذه التنظيمـــات تؤهل أفرادهـــا وعناصرها 
لتلقـــي الضربـــات والهزائـــم وعمليـــات الكر 
والفـــر، بل إنها تهيئ أتباعها نفســـيا للقبول 
بخسائر مرحلية، واعتبارها نوعا من ”البالء 
واالبتالء“، ومن ثـــم الصبر في التعامل معها 

وااللتفاف على تبعاتها والحد منها.
ومن ثم، فإن الرهان على أن هزيمة تنظيم 
داعش عسكريا في العراق وسوريا هي نهاية 
التنظيم خطأ اســـتراتيجي فادح، فمرحلة ما 
بعـــد الهزيمة، بحســـب التجـــارب والخبرات 
التاريخية مـــع تنظيمات اإلرهاب، هي أشـــد 
وأقســـى وأكثر عنفا من قبلهـــا، وعلى العالم 
أن يتوقع المرور بمرحلة الضربات اليائســـة 
العشـــوائية، التي يصعب أن تجـــد لوقوعها 
تفسيرا أو مبررا منطقيا، كما حدث في عملية 
الدهس التي شـــهدتها مملكة السويد مؤخرا، 
فضـــال عـــن االنتشـــار الجغرافـــي للضربات 

اإلرهابية على أكبر بقعة ممكنة من الدول.
ففي خالل أيام قالئل، شـــهد العالم العديد 
من الجرائم اإلرهابية بشـــكل يعكس خطورة 

تشـــظي تنظيمـــات اإلرهـــاب وتحولهـــا إلى 
فسيفســـاء تضرب في هـــذه البقعـــة أو تلك، 
وهذه هي المرحلة األخطر في ما بعد الهزيمة 
المتوقعة وسقوط الدولة المزعومة في سوريا 
والعراق. وعلى العالم أن يتوقع مرحلة أخطر 
في مواجهة اإلرهاب، وعلى العالم أن يستعد 
لمرحلة أخطر في دورة اإلرهاب الزمنية، التي 
تمر عبر كـــر وفر ومد وجزر، ولكن بوســـائل 

وآليات مختلفة.
إن مـــا تعرضت لـــه كنيســـتان مصريتان 
يؤكد بما ال يدع مجاال للشك ضرورة التعامل 
مع خطـــر اإلرهـــاب بأقصى درجـــات اليقظة 
واالســـتنفار األمني، والتحوط من كل صغيرة 
وكبيرة وسد جميع الثغرات المحتملة، وعدم 
التهـــاون فـــي أي نقطة من نقـــاط األمن مهما 

كانت الظروف واألحوال.

اآلن علينا أن نقتنع بأن األمن وحده ليس 
كافيـــا للتصدي لخطـــر اإلرهـــاب، وأن هناك 
حاجة إلـــى جهود ضخمة على المســـتويات 
واالجتماعية،  والسياســـية  والدينية  الفكرية 
فمـــا يبذل حتـــى اآلن على األصعـــدة الفكرية 
والدينية ليس كافيـــا، والموضوعية تقتضي 
القول بأن ســـؤال التجديد الديني والخطاب 
اإلعالمي ال يـــزال يراوح مكانـــه وال يجد ردا 
شـــافيا عليه، فما زالت الجهـــود تمضي على 
استحياء، أو في أحسن التقديرات هي جهود 
فردية لدول ومؤسسات، وليست عمال جماعيا 
يعبر عن تضامن العالم اإلسالمي وجديته في 
التصدي لإلرهاب ونبذه وإقصاء المتعاطفين 

معه تماما.
الالفـــت أن اإلرهـــاب يتحـــرك بوعي ربما 
يفـــوق تقديـــرات الخبـــراء والمتخصصيـــن 

في أحيـــان كثيرة، والحديث عـــن اإلرهابيين 
باعتبارهـــم مجموعـــة من األغبيـــاء ليس في 
مصلحة الحرب ضد هـــذه الظاهرة الخبيثة، 
ومـــن يتابـــع وســـائل الدعاية التـــي يتبعها 
تنظيـــم داعش تحديـــدا، يدرك حجـــم الخبث 
والدهـــاء، الـــذي تتميز بـــه دعايـــة التنظيم 
ومدى تقدمها وتطورها، وعلينا أن نفرق بين 
األفـــكار الظالمية التي يتبناهـــا التنظيم من 
ناحية، وبين مســـتوى تأهيل وتدريب الكثير 
من عناصره فـــي مجاالت تقنيـــة المعلومات 

وتطوير األسلحة وغير ذلك من ناحية ثانية.
علينـــا أن نـــدرك أيضـــا أننـــا نتعامل مع 
”أفـــكار“ وليس مـــع ”أفراد“ فقـــط، وقد يكون 
من الســـهل التعامل مع األفراد وهزيمتهم أو 
قتلهم، ولكن األفكار لهـــا جذور مجتمعية من 

الصعب تقصي فروعها وتشعباتها.
والتشـــابك  التعقيـــد  غايـــة  فـــي  األمـــر 
والتداخـــل، فاإلرهاب فـــي مراحله األولى، أي 
التعاطف، ومرحلة ما قبل التجنيد الفعلي من 
الصعب اكتشافه، ومسار تطور اإلرهابي عبر 
مراحلـــه الفكرية المختلفة يصعب اكتشـــافه، 
ناهيك عن تتبع مراحلـــه الزمنية، فقد يحدث 
في شهور وســـنوات، وقد يحدث في أسابيع 
أو حتـــى أيـــام، ومن ثـــم فنحـــن بحاجة إلى 
المزيد من الدراسات والبحوث العلمية حول 
شخصية المتطرف، والقابلية للتطرف، حتى 
يمكن بالتالي بناء آلية رصد مبكر قادرة على 
التنبؤ بمسارات التطرف واالكتشاف الوقائي 

لإلرهابيين.
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هواجس األقباط ومسؤولية الخطاب الديني

اإلرهاب.. القادم أخطر

العقل الذي دبر تفجير كنيستي طنطا واإلسكندرية هل كان منفصال عن واقعه املصري، 
والعربي اإلســــــالمي عموما، أم كان عقال يتأثر أيضا مبا ســــــاد ويسود املجتمع املصري 
كما غيره، من خطب ومحاضرات وفتاوى تعتبر املواطن املصري املسيحي كافرا وصليبيا 
ونصرانيا ودخيال على املجتمع املســــــلم؟ سؤال يضفي مشروعية على مخاوف املصريني 
املسيحيني من إمكانية تكرر العملية اإلرهابية في ظل تواصل أسبابها االجتماعية والدينية.

القاتل شحنته خطبة متشنجة 

[ بون شاسع بني الدعوة للتجديد الديني وبني سطوة أفكار التشدد  [ تحريض أنتج انتحاريني جاهزين ملهاجمة الكنائس

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أدان مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز العالمي للحوار بين األديان 
والثقافات، الهجمات التي وقعت على 

كنيستي القديس جورج والقديس مرقس 
في طنطا واإلسكندرية، وجدد رفضه لكل 

أشكال العنف التي ترتكب باسم الدين.

◄ دعم الفاتيكان رسالة مركز الملك 
عبدالله العالمي للحوار بين األديان 
والثقافات، الهادفة إلى ترسيخ قيم 

التعايش وتعزيز الشراكة بين القيادات 
الدينية وصانعي القرار السياسي.

◄ استضافت مالطا، الجمعة الماضي، 
اجتماعا أوروبيا للتصدي لخطاب 

الكراهية عبر شبكة اإلنترنت. وأكد أوين 
بونشيني، وزير العدل في مالطا، قدرة 

حكومة بالده على اتخاذ المزيد من 
اإلجراءات لمحاربة خطاب الكراهية من 

خالل القوانين.

◄ أعلنت جمعية مدراء مؤسسات سان 
دييغو التعليمية األميركية إدراج العطل 

اإلسالمية في الئحة العطل الرسمية، 
إضافة إلى تيسير إطالع الطالب على 

الدروس الدينية، وتوفير أماكن الصالة 
للطالب المسلمين في إطار مقاربة 

جديدة لمحاربة ظاهرة اإلسالموفوبيا.

◄ أكد مفتي الديار المصرية شوقي 
عالم أن مبادئ التنمية واالستقرار 

والعيش المشترك هي القيم التي دعا 
لها اإلسالم وصنع بها حضارة ساهمت 

بشكل مؤثر في التاريخ اإلنساني.

باختصار

عسر التعامل مع استتباعات اإلرهاب

«مســـؤولية وقـــف اإلرهاب في مصـــر ال تقتصر علـــى أجهزة الدولة لكنها مســـؤولية مشـــتركة 
تتضمن اإلعالم وقادة الرأي وبات من الضروري وقف األبواق التي تحرض الشباب على العنف».
جنيب جبرائيل
املستشار القانوني للكنيسة املصرية

«من الضروري توعية الشباب على نبذ العنف، ألن اإلسالم في أساسه ال يحرض على العنف، لكن 
الجماعات السياسية الطامحة للسلطة هي التي تحرض على ذلك».

محمد مختار قنديل
خبير استراتيجي مصري تسامح

د. سالم الكتبي
كاتب من اإلمارات

الشـــحن الديني المتواصل أفضى 
إلى حالـــة من التوتـــر والقلق لدى 
األقباط من حـــدوث هجمات أخرى 

ضد كنائسهم

◄

يمارســـون  الذيـــن  اإلســـالميون 
تعرضـــوا  األقبـــاط  ضـــد  العنـــف 
لغســـيل أدمغة نتيجة ما سمعوه 

من تحريض ضد المسيحيين

◄

علينـــا أن نـــدرك أننـــا نتعامـــل مع 
أفـــكار ال مع أفـــراد، واألفـــكار لها 
الصعـــب  مـــن  مجتمعيـــة  جـــذور 

تقصي فروعها وتشعباتها

◄
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ثقافة

ضحايا الكتب

} في األنشودة الخامسة من جحيم دانتي 
نقرأ عن عاشقين جلسا يقرآن في كتاب واحد 

فماتا بسيف واحد، ”فرنتشسكا دا ريميني“ 
اللذان  وشقيق زوجها ”باولو ماالتستا“ 

قادهما إلى الموت كتاب يروي قصة حب بين 
ملكة وأحد فرسان زوجها الملك.

يتعاطف دانتي مع هذين العاشقين 
المعذبين عندما يرى الريح التي تدور بهما 

في الجحيم من دون أن تفرقهما فيطلب منهما 
أن يقتربا ويسألهما عّما سّبب لهما ذلك 

العذاب األبدي فتخبره فرنتشسكا بأنهما قد 
استسلما لقبلة كتلك التي كانا يقرآن عنها في 

الكتاب وأنها كانت الوحيدة قبل أن يخترق 
سيف الزوج جسديهما بضربة واحدة.

الالفت في هذه األنشودة أن فرنتشسكا 
تبدأ الحكاية قائلة ”كنا ذات يوم نقرأ“. 

وتختتمها قائلة ”ولم نقرأ منذ ذلك اليوم 
شيئًا“، وكأنما إثمهما كان القراءة ال العشق، 
فالكتاب هو جوهر حكايتهما والكتاب هو كل 
شيء بالنسبة إليهما، فهو مأساتهما وحبهما 
وذكرى سعادتهما التي يعذبهما الحنين إليها 

وتذكرها في أوقات الشقاء.
هذان القارئان العاشقان هما أكثر من 

تألم دانتي لرؤيتهما في الجحيم حتى أنه 

كاد يموت وفقد وعيه من شدة ما شعر به من 
أسى وربما خوفًا من مصير مشابه.

أما في رواية ”مدام بوفاري“ الشهيرة لم 
تكن إيما ضحية عالقاتها الغرامية المتعددة 

بقدر ما كانت باألساس ضحية من ضحايا 
الكتب حيث كانت تقرأ الكثير من الكتب 

والروايات وترى أن الحياة إنما هي التي 
توجد داخل هذه الكتب وأن الحياة الواقعية 
فارغة من كل معنى. فكانت تسعى إلى إيجاد 

المعنى وخلق حياة أخرى مكثفة مضاعفة 
لذلك لم يكن من الغريب أن يكون عشيقها 

ليون قارئًا مثلها يحب ما تحبه من أشعار 
وروايات.

مدام بوفاري هذه الشخصية المثقفة 
المحبة للكتب لم تمنحها القراءة القوة 

الالزمة لمواجهة الحياة وقرر كاتب الرواية 
غوستاف فلوبير أن يصاحبها الفشل في 

كل شيء حتى في انتحارها فلم تستطع أن 
تنتحر بالطريقة الصحيحة ما أدى إلى موت 
أبطأ وعذاب أطول. وعن هذه الشخصية كان 

فلوبير يقول ”مدام بوفاري هي أنا“.
الرواية التي  وفي ”يوجين أونيغين“ 

كتبها ألكسندر بوشكين شعرًا كانت الكتب 
سببًا في تعاسة ”تاتيانا“ طوال حياتها منذ 

أن كتبت إلى ”يوجين“ رسالة تعترف فيها 
بحبها له كما تفعل بطالت الكتب التي تحبها. 

وكان اصطدامها العنيف بالواقع وألمها 
الشديد الذي سببه رفض يوجين لحبها 

وسخريته من سذاجتها ونصحه إياها بأن 
تكف عن قراءة هذه الكتب.

وفي نفس الرواية أيضًا ينهزم ”لينسكي“ 
الشاعر المثقف العاشق للكتب أمام ”يوجين“ 
العابث التافه الذي يمثل النقيض لشخصية 
لينسكي بكل صفاته. فعندما يتواجهان في 

مبارزة يقرر بوشكين أن ينتصر يوجين 
ويموت لينسكي. ومن الغريب أن الكاتب 

ألكسندر بوشكين قد مات بنفس الطريقة التي 
كتب بها مشهد موت لينسكي.

في هذه األعمال األدبية المهمة وغيرها 
عادة ما ينهزم أصحاب الكتب فماذا يعني 
ذلك؟ ولماذا يقرر الكاتب مثل ذلك المصير 

للشخصيات المحبة للقراءة؟ هل يقصد 
الكاتب أن يحذرنا من خطر الكتب؟ وأّي خطر 

هذا؟ هل ما تحتوي عليه الكتب من خيال 
ومعرفة يشكل خطرًا قد يهدد المرء؟

من يقرأ يعرف أكثر ويكون أكثر قدرة على 
تذوق الجمال واإلحساس به ومن ثم يكون 

أكثر قدرة أيضًا على رؤية القبح وتمييز 
الجهل والضالل وهو ما قد يؤدي بالقارئ 

إلى رفض العالم الذي يعيش فيه فيسعى إما 
إلى الهروب منه أو إلى تغييره. وهناك من 

يدفع حياته ثمنًا لما آمن به من أفكار قرأها 
في كتاب وحاول تطبيقها على أرض الواقع، 

فمن يقرأ يظن أنه قد صار أقوى لكنه يكتشف 
وهمه فيما بعد ويدرك حقيقة ضعفه ألنه عادة 
ما ينهزم الخيال أمام الواقع وينهزم الجمال 
أمام القبح وتنهزم المعرفة أمام الجهل وإلى 

اليوم ال يزال المجد للجاهل األكبر.
ولذلك كتب أبوالطيب المتنبي عن نعيم 

أهل الجهل وشقاء أهل العقل، وكتب أبو 
العالء المعري عن حظوظ البلهاء والحمقى 

التي ال ينالها العاقل، فهل كان المتنبي 
يدعونا إلى الجهل؟ ويدعونا المعري إلى 

الحمق والبالهة؟ وهل كانت كلماتهما تحذيرًا 
لنا من مغبة المعرفة؟ أم كانت نوعًا من 

االعتراف بهزيمة ما؟
 الكتب إذن تؤّدي إلى الشقاء والتعاسة 
وربما إلى الموت، لكن من يعرف الكتب لن 

يرضى عن سعيرها بديًال ولن يقبل أبدًا بجنة 
القبح والجهل حتى وإن كان هو الضحية 

التالية.

مروة متولي
كاتبة مصرية

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز 
آل سعود للدراسات اإلسالمية 

والعلوم اإلنسانية، يوم 20 أبريل 
الجاري بالدار البيضاء، لقاء لتقديم 

ومناقشة كتاب ”صعوبة االنتقال “ 
الصادر بالفرنسية للمؤلف واألستاذ 

والجامعي عبدالله بونفور.

◄ عن دار الفارابي اللبنانية، صدرت 

للكاتب  مؤخرًا رواية ”اريامهر نامه“ 
والباحث في حقل التاريخ عقيل 

الموسوي، رواية قدم لها الناقد نادر 
كاظم.

◄ كّرمت مديرة معهد الشارقة للتراث 
باإلنابة، أسماء سيف السويدي، 

الوفد البحريني المشارك في فعاليات 
األيام، وقامت بتسليم شهادات 

التقدير والدروع التذكارية للوفد.

◄ يقيم نادي المدينة المنورة األدبي 
األحد القادم محاضرة علمية بعنوان 

”أصول تحقيق التراث العربي“ 
يقدمها مدير الخزانة الملكية 

بالمغرب الدكتور أحمد شوقي 
بنبين. 

باختصار

الكتب التي نقرؤها قد تؤدي إلى 

الشقاء والتعاسة وربما إلى املوت، لكن 

من يعرف الكتب لن يرضى عن سعيرها 

بديالولن يقبل أبدًا بجنة القبح والجهل

باالشـــتراك بني منشورات ضفاف ومنشـــورات االختالف ودار األمان وكلمة للنشر صدر كتاب 

{قارئ الرواية} للكاتب املغربي شرف الدين ماجدولني.

عن مؤسسة شمس للنشر واإلعالم بالقاهرة، صدرت رواية {الحج إلى الحياة} للكاتب واملفكر 

الفلسطيني املقيم في الدنمارك أحمد دلول.

مطاردة عاطفية في ليل بوينس أيريس للفوز بقلب فتاة
[ رواية أرجنتينية بطلها عاشق صغير يغامر وراء صابرينا  [ بيدرو ميرال يشكل لعبة روائية تقوم على التناظر والتضاد 

عبدالله مكسور   

} فـــي روايـــة “ ليلـــة مع صابرينـــا“ يتحدث 
الروائـــي األرجنتيني بيدرو ميرال عن شـــاب 
اســـمه دانيال مونتيرو، قارب الثمانية عشـــر 
عامـــًا أو جاوزهـــا بقليـــل، يعيش مـــع جدته 
المريضـــة في بيت العائلـــة بعد أن مات أبواه 
بحادث سير صدفة على الطريق السريع خالل 
عودتهما إلـــى كوروغوازو حيـــث تكون عتبة 

الرواية جغرافيا.

الفكرة المغرية

 ُيغـــِرق ميرال في وصـــف تفاصيل المكان 
الذي يســـيطر عليه الفقـــر والتهميش، فبطل 
الحكايـــة تـــرك دراســـته كـــي يعمل فـــي مقر 
تربيـــة الدجـــاج، المعمل الكبير الـــذي يكفيه 
ســـؤال الناس عن احتياجاتـــه، يعيش دانيال 
حياة أخـــرى موازيـــة للحيـــاة اليومية التي 
تمـــر باعتياد العالقـــات الطبيعية بين رعايته 
لجدته المريضة وإشـــكالية عطالة األخ األكبر 
عـــن العمل، واألخت التي تتردد بشـــكل شـــبه 
يومي لمتابعة تفاصيل حياة الشـــاب دانيال، 
والرئيـــس في العمـــل الذي يمـــارس عليه كل 
فنون الســـلطة، وســـائقي الشـــاحنات الذين 
ينقطعـــون عن القـــدوم إلى المصنـــع بمجرد 
حـــدوث الفيضان الـــذي يمنـــع وصولهم إلى 

هناك.
 هذه الدوائر تظهر فقـــط في النهار بينما 
ة  لليل طقوسه األخرى القائمة على عوالم سريَّ
ذاتية، تظهر هنا فكرة التشخيص بين كوَنين، 

الكون األول هو العالـــم الخارجي بما فيه من 
أفكار تحاصر أحالم الشاب المراهق، والكون 
الثانـــي هـــو العالم الســـري المحصـــور بين 
جـــدران غرفة دانيال، تلـــك الجدران تضم بين 
جنباتها فضاء يتيح للشـــاب االتصال بالعالم 
خط  بالطريقة التي يريد، فيعمد إلى ســـرقة “ 
كايبـــل فضائي“ من شـــركة االتصاالت فيفتح 
رة،  أمامه جملة من القنوات الفضائية الُمشـــفَّ
تلـــك الموجـــات يرتبط بها دانيـــال من منطق 
طه  اكتشاف الجســـد واكتشـــاف األنثى، لُتورِّ
الشـــهوة بالتعلُّق ببرنامج ليلـــي يومي يقوم 

على اســـتعراض تؤديه فنانة أفالم 
إباحية اســـمها صابرينا، يختصر 
بها دانيال كل ما هو مختلف، فكرة 
البرنامج تقوم علـــى تقديم قرعة 
للمتابعين لقضـــاء ليلة كاملة مع 
نجمة العـــرض برفقة فائز واحد 
من المتابعين بعد تلقي عدد من 

االتصاالت.
ُتغري الفكرة دانيال فيتصل 
عبـــر الهاتف لالشـــتراك، ومن 
المتابعين  مـــن  الماليين  بين 
تقع الصدفـــة في صفه ليكون 
المختـــاَر مـــن بيـــن الجميع، 

يبـــدأ هنـــا منعطـــف آخر فـــي القصـــة نحو 
بيونـــس آيرس العاصمـــة، والغرفة رقم 9 في 
فندق كيوبس بشـــارع أزكويناغـــا، في الرحلة 
التي تبـــدأ من خاصرة األرجنتيـــن في مدينة 
منســـية نحو العاصمة التي تضـــج بالحياة، 
يبدأ دانيال بالكثير من الشغف تحويل عالمه 
الســـري إلى عالم معلوم فـــي إطار ضيق جدًا 
لتســـوقه األقدار في رحلة البحث عن طريق ال 
يكلفـــه كثيـــرًا من المال لرجل كبير في الســـن 
يرشـــده إلى معبر فـــي النهر ومنـــه إلى غابة 
ســـيرًا على األقدام ليســـتقل بعدها حافلة إلى 
مضـــارب بيونس آيـــرس ومنهـــا إلى صديق 
أخيـــه الكبيـــر ليقضـــي الليلة عنـــده دون أن 

يخبره بتفاصيل القدوم.

تســـير تلك الخطة كما تخيلها الشاب لكن 
بالكثير مـــن المغامرات، حيث تقوده األحداث 
نحـــو مواجهة الموت أكثر مـــن مرة؛ يتعرض 
للسلب والخطف وغيرهما، لكن ال شيء يمنعه 

من الوصول إلى مبتغاه.

بين الهامش والمركز

م الكاتب األرجنتينـــي تصوره لريفي  يقـــدِّ
يصـــل إلى المدينـــة ولريفي آخـــر يعيش في 
المدينـــة ولمجتمـــع متكامـــل مـــن األصدقاء، 
فالفكـــرة هنا تقـــوم على التناظـــر والتضاد، 
فمـــا هـــو مقبول فـــي الريـــف مرفـــوض في 
المدينـــة وماهو مقبول فـــي المدينة مرفوض 
في الريف. يبـــرز هنا مثال صديق األخ األكبر 
لدانيال، حيث يكتشف بطل الحكاية أنه مثلي 
الجنـــس، ويقيم في منزله حفـــالت لمجموعة 
من الشـــبان والشـــابات، عالم إباحيٌّ بالكامل 
ال يمتثـــل إلـــى قوانين أو معاييـــر، في خضم 
هـــذا يتعرف دانيال إلى صوفيا الشـــابة التي 
تقيم في بيونـــس آيرس مع أختها 
التي تعتزم الســـفر إلـــى الواليات 
المتحدة األميركية، تســـير الحكايُة 
قة بين  هنـــا فـــي دوائر ســـردية ضيِّ
شخصين، يحاول من خاللها دانيال 
التـــوازن لكن فكرة مقابلـــة صابرينا 
لـــوف تســـيطر عليـــه، فيجد نفســـه 
رًا دون إرادة منـــه نحـــو الفندق  مســـيَّ

ليلتقي بها.
تمـــر الســـاعات فـــي تلـــك األمتار 
التي تجمع بين ذكـــر وأنثى أوجدتهما 
المصادفـــة فـــي زمـــان منســـي ومكان 
ص للمتعة فقط، وفي تلك الساعات  ُخصِّ
م الكاتب األرجنتيني بيدرو ميرال تصوره  يقدِّ
للحيـــاة كاملـــة مـــن خـــالل بعض المشـــاهد 
المتسلسلة بين ما يتم عرضه على التلفزيون 
وبين الحقيقة، ليجد القارئ نفسه في مواجهة 
خيط رفيع يفصل بين الحقيقة والخيال، خيط 
ينطلـــق عبر مســـاحة تمتد طـــوًال دون عرض 
وتتجمـــع حولهـــا العديد مـــن القضايا التي 
يثيرها بيدرو في شـــكل أســـئلة بين الهامش 

والمركز في الكون.
الرواية، الصادرة عن دار مســـكلياني في 
تونس، بســـيطة في حكايتهـــا تتضمن عمقًا 
لتـــه إلى العربية كلمـــات المترجم أبوبكر  حوَّ
العيادي وفق تسلسل منطقي يروي مساراتها 

حســـب ما حدث ال ما يجب أن يحدث، فاألمانة 
للنـــص األصلـــي واضحـــة في طـــرح المبنى 
والمعنـــى للدوائر الســـردية، ما اســـتوقفني 
في هذا العمـــل هو التقديم الـــذي كتبه أحمد 
العلي مـــن نيويورك فـــي الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، حيث أجرى مقاربة غير موفقة وال 

تتعلق بالنص حين اســـتحضر شـــابا عربيا 
م لعالقته  يقيم فـــي إحدى الدول العربيـــة وقدَّ
مع الجســـد واألنثى وعالم الحريم مقارنًا إياه 
ببطل حكاية بيدرو دون سبب أو داع إلى ذلك 
د للمرجعيات  مـــع إغفال متعّمد أو غيـــر متعمَّ

الثقافية التي تعوُد إليها كل حالة! 

ميثِّل عالم الليل وما يحدث فيه فضاء يشــــــد الكثير من الكتَّاب لنسِج القصص واملسارات 
الســــــردية حول مآالته، لكنه يتخذُّ عند الكاتب األرجنتيني بيدرو ميرال في روايته ”ليلة مع 
ــــــة أخرى تقوم على التناظر والتضاد واختراق املُباح  صابرينا“ املترجمة إلى العربية حال
ــــــال مونتيرو ورحلُة وصوله إلى  ــــــم املمكن الذي يعيش فيه األبطال، حكايُة داني ضمن عال
العاصمة بيونس آيرس، حكاية منسوجٌة على احتماالت املوت واكتشاف تناقضات احلياة 

في كل حلظة.

ليلة مختلفة للشاب مع الفتاة (لوحة فنية لريما سلمون)

الكاتـــب األرجنتيني يقـــدم تصوره 

لريفي يصـــل إلى المدينـــة ولريفي 

آخـــر يعيش فـــي المدينة ولمجتمع 

متكامل متناظر ومتضاد

 ◄

وارد بدر السالم

} أربيل (العراق) - تســـتمر فعاليات معرض 
أربيل الدولي للكتاب بنســـخته الثانية عشرة 
الذي افتتح يوم 5 أبريـــل الجاري ويتواصل 
إلى غاية الـ15 من الشـــهر نفســـه، بمشـــاركة 
310 دور نشر، قدمت للزوار أكثر من 700 ألف 

عنوان.
في أربيل، وفي دورة سنوية كتبية حملت 
الجديد ألول مـــرة حينما اعُتِمد المعرض من 
قبل اتحاد الناشـــرين ليصبـــح بذلك معرضًا 
دوليًا شأنه شـــأن بقية المعارض في العالم، 
بعدما كان توصيفه محليًا إال هذه المرة التي 

صـــار المعرض فيهـــا أكثر مهنيـــة ومعَتَمدًا 
بشـــكل رســـمي، وهذا إنجـــاز ُيحســـب لدار 
المدى بوصفها الراعية له وإلقليم كردســـتان 
الـــذي يعزز الفعل الثقافي في العراق ســـعيا 
للمزيٍد من إرســـاء القواعد والتقاليد الثقافية 
الجديدة، بالرغم من الحساســـية االقتصادية 
التي يعاني منها اإلقليم منذ ســـنتين بسبب 
الظروف العامـــة، وبالرغم من أّن كردســـتان 
تعتمد اللغة الكردية لغًة رسمية إال أّن العرب 
يشـــكلون قســـمًا كبيرا منها بســـبب الهجرة 

الداخلية التي تجد في كردستان مالذًا آمنًا.
معرض أربيل بهيأته اليوم اختلف نسقه 
كليـــًا، خاصة مـــن ناحيـــة التنظيـــم المميز 

بمشاركة عربية وأجنبية واسعة النطاق وهو 
أمر قابـــل للتطور نظرا إلى إيـــالء المعرض 
أهمية كبرى للتنظيم الـــذي كان محكما، فقد 
تم توزيع األجنحة المشـــاركة بطريقة عادلة، 
توفر الخدمات اليومية التـــي أتاحت الكثير 
والضيـــوف  للمشـــاركين  التســـهيالت  مـــن 
والزائرين، إضافة الى اشتمال المعرض على 
العديد من الفقرات الثقافية التي تالقي قبوًال 

جماهيريًا كما جرت العادة في كل عام.
في هذه الـــدورة تمت دعوة بعض األدباء 
العـــرب والعراقيين المهاجريـــن ممن تركوا 
بصماتهـــم الثقافيـــة اإلبداعية في المشـــهد 
األدبـــي العام كالروائي ســـعد السنعوســـي 

الحائزة على  صاحب رواية ”ســـاق البامبو“ 
جائـــزة البوكـــر للرواية العربيـــة والروائية 
بثينة العيســـى والروائي علي بدر في تأكيد 
مـــن إدارة المعـــرض على أن هـــذه التظاهرة 
الثقافية التي تطمح إلى أن تتفوق على نفسها 
وترســـي األســـس الكفيلة بتحويـــل معارض 
الكتـــاب في عصر العلم والتحـــوالت الكبرى 
وما يرتبط بها من تحديات واستحقاقات إلى 
حامل إيجابـــي للهّم الثقافي مرتقية بالحركة 

الثقافية إلى مستوى الطموحات المشتركة.
وقد أشـــار فخـــري كريم رئيس مؤسســـة 
المـــدى لإلعـــالم والثقافة والفنـــون الراعية 
والمشـــرفة على فعاليات المعـــرض، إلى أن 

معرض الكتاب في أربيل يســـعى إلى تكريس 
القيم الجديدة التي تتماشى مع روح العصر 

ومتطلباته.
وفـــي دورتـــه هـــذه نالحـــظ أن المعرض 
تحـــول إلى مناســـبة تســـتعيد مـــن خاللها 
المرجعيـــات الثقافية دورهـــا وتأثيرها كما 
تشـــجع الناشرين والمؤسسات الثقافية على 
توســـيع حركة النشـــر والترجمة وتنظيمها 
وتحقيق أكثر أشـــكال التعاون بين الناشرين 
والمعنييـــن بالثقافة والكتاب إليجاد الموارد 
وتحديـــد المتطلبـــات وتحقيـــق التواصـــل 
بيـــن المبدعين والقـــّراء بمختلـــف نزعاتهم 

وأجيالهم.

كتاب عرب وأكثر من 700 ألف عنوان في معرض أربيل الدولي للكتاب 
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} أبوظبــي - كان جمهـــور ”أميـــر الشـــعراء“ 
علـــى موعد مع الحلقـــة الثامنة مـــن البرنامج 
الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي، وهـــي الحلقة 
األخيـــرة فـــي المرحلـــة الثانية من المســـابقة 

الشعرية.
بدايـــة الحلقـــة كانت مـــع شـــعراء الحلقة 
الســـابقة الذين ظلوا على مدى أســـبوع كامل 
منتظريـــن نتائج التصويت ليعرفـــوا المتأهل 
بينهـــم، حيث جاءت نتائـــج تصويت الجمهور 
ُمضافًة إليها درجـــات لجنة التحكيم، في صف 
الشـــاعر الموريتاني شـــيخنا عمر الذي أحرز 
نســـبة 74 بالمئـــة، ليتأهل بذلك إلـــى المرحلة 
الثالثة في الحلقة ما قبل النهائية من المسابقة، 
فيما خرج من المســـابقة الشاعر األردني قيس 
قوقزة بـ52 بالمئة، والشاعر العراقي عمر عناز 
بـ50 بالمئة، والشـــاعرة السورية إباء الخطيب 

بـ47 بالمئة.
كان الشـــاعر الســـعودي إياد الحكمي أول 
شعراء الحلقة الثامنة، وقد أطل على الجمهور 
بقصيدتـــه ”ظل للقصيدة صدى للجســـد“ التي 
أبهـــرت لجنـــة التحكيـــم المتكونة مـــن النقاد 
عبدالملك مرتاض وصالح فضل وعلي بن تميم.
واعتبرت اللجنة نص الشـــاعر مزيجا بين 
تموجـــات الحداثة والبنـــاء التقليدي المحكم، 
فكانـــت أبيات القصيـــدة متناقضة في ظاهرها 
لكنهـــا نســـيج محكم مـــن المفارقـــات، تخاتل 
القـــارئ، وكأنها تصف شـــخصًا وقـــع في بئر 

ذاته.
ثاني شعراء األمسية كان الفلسطينية عبلة 
جابر التي أهـــدت نصها ”ظالن لرحلة واحدة“ 

إلى فدوى طوقان في مئويتها، وهو نص يقوم 
على بناء متقن، وحركة نفســـية عميقة كما قال 
بن تميم، حيث تمســـك الشاعرة بتجربة فدوى 
طوقان وترســـمها مبدعًة عانت من قمع ذكوري 

مجتمعي، ومن قمع االحتالل.
بعدهـــا اســـتمع الجمهـــور إلـــى قصيـــدة 
”ِرَســـالٌة َمْنُحوَتـــٌة بالِطيـــن“ للشـــاعر الُعماني 
ناصـــر الغســـاني. ومـــع أن العنوان لـــم يقنع 
الناقـــد صالح فضل، فإنه فهم صرخة الشـــاعر 
وتوقـــه إلـــى التحـــرر واالنعتـــاق، فيمـــا رأى 
عبدالملك مرتاض الغســـاني في نصه شـــاعرًا 
قلقًا، وأن القلق نصف الشـــعر، وما يشـــير إلى 

ذلـــك اســـتعمال االســـتفهام في نصـــه الطافح 
بقيم الســـالم، بينما أشار بن تميم إلى أن فكرة 
القصيدة جاءت بمثابة رســـالة، ومن خصائص 

الرسائل الدقة والوضوح.
مـــع تصديـــر ببيت ألبي القاســـم الشـــابي 
بدأت الشاعرة التونســـية هندة بنت الحسين، 
رابع شـــعراء الحلقة، نصها الذي جاء بعنوان 
”تنهداُت الياســـميِن العاشـــق“، الذي اعتبرته 
اللجنة مطارحة جميلة جدًا للشابي، درجت في 
عدة مستويات لغة ومضمونا، فكانت الشاعرة 
تبحث عن شيء لم تجده، منتهية بالحديث عن 

وطن مجروح.

ورأى صـــالح فضـــل أنـــه علـــى الشـــاعرة 
أن تكتـــب قصيـــدة التفعيلة كي ال تســـتعبدها 
القافية، وهو الرأي نفسه الذي أقّر به عبدالملك 

مرتاض.
آخـــر شـــعراء الحلقـــة كان وليـــد الخولي 
الـــذي قرأ نصه ”تنهيدة تتســـّلق الروح“، وهو 
نص يعّبر عن تجربة عاشـــها، ووجدها تقترب 
مما جاء في مســـرحية ”بعد الســـقوط“ للكاتب 
المســـرحي األميركي آرثـــر ميلر التـــي كتبها 
إثـــر انفصاله عن الممثلة مارليـــن مونرو. هي 
تنهيدة الحـــب التي صاغها الشـــاعر قصيدة، 
التي اعتبرتها اللجنة اســـتعادة جميلة لقصة 
حب في ثوب بهي، مع تناصها مع شعراء عرب 

كثيرين في داللة على عمق ثقافة الشاعر.
بعد القراءات المميزة للشـــعراء الخمســـة، 
ألقـــى كل شـــاعر منهـــم أبيات االرتجـــال التي 
تؤخذ بعيـــن االعتبـــار في تقييـــم النصوص، 
ومنـــح الدرجات من قبل لجنة التحكيم، لتعطي 
اللجنـــة إثر ذلك أعلـــى درجاتهـــا والبالغة 48 
درجة للشاعر إياد الحكمي ليتأهل إلى المرحلة 
الموالية من البرنامج، فيما حصلت عبلة جابر 
على 44 درجة، ونال ناصر الغســـاني 43 درجة، 
أما هندة بنت الحسين ووليد الخولي فحصال 

على 42 درجة.
ومع انتهاء الحلقة ســـينتظر بقية الشعراء 
نتيجـــة تصويـــت الجمهور على مدار أســـبوع 
كامل، والفائز من بينهم ســـيتأهل إلى المرحلة 
ما قبل األخيرة، ليتنافس ســـتة شعراء خاللها، 
والمتأهلون الخمسة من بينهم سينتقلون إلى 
المنافســـة على اللقب في الحلقـــة األخيرة من 

الموسم السابع.

حنان عقيل

} تجمـــع الكاتبة الليبية فاطمـــة الحاجي في 
منجزهـــا بيـــن الكتابـــات النقديـــة ونظيرتها 
اإلبداعيـــة. فـــي روايتهـــا األولـــى المعنونـــة 
تتنـــاول الحاجي  بـ“صراخ الطابق الســـفلي“ 
تجربـــة الليبيين مع حرب تشـــاد وعنها تقول 
”تناولـــت الرواية فتـــرة الثمانينـــات من القرن 
العشـــرين التي شـــهدت تغيـــرات كبيـــرة في 
المجتمـــع الليبـــي؛ منها التحول االشـــتراكي، 
وحـــرب تشـــاد، والغارة األميركيـــة على ليبيا، 
واالغتصـــاب. وكل هذه  والشـــنق، واالختفاء، 
األحداث لم يتحدث عنها الكثيرون، وبقيت طي 

الكتمان“.

مسار الوجود

توضح الحاجـــي أن الرواية ُتقـــّدم معاناة 
الشعب الليبي ومالحمه للقارئ وخاصة الثمن 
الغالي لحرب تشاد التي هزت المجتمع الليبي، 
وهي ليســـت تأريخا فقط لهذه الحرب، ولكنها 
عالقات متشابكة بين فئات المجتمع الجامعي 
وعالقات مترابطة ومتقطعة بين أصوات فاعلة 
علـــى مدارات األقدار التـــي صنعت تلك الفترة، 
لذا تقدم نهايـــات مفتوحة على مدارج الوجود 
وإمكانية إلطالق ســـراح خيـــال القارئ ليتمثل 
لت الكثير من  تلـــك الحقبـــة الهامة التـــي شـــكَّ

دهشتها وصحوتها.
تـــرى الحاجي أن الرواية الجيدة هي تمّعن 
في مســـار الوجـــود، وتعبير عـــن الحياة بعد 
أن ضاق الشـــعر عن اســـتيعاب هموم اإلنسان 
وعـــن تمدد تفاصيل هذه الهموم. وكل إنســـان 
له روايـــة ليســـردها بغض النظر عـــن تفاوت 
القدرة على إتقان فن الســـرد، ُمبينة أن عالقتها 
بالروايـــة ليســـت طارئـــة، فقـــد كتبت الشـــعر 
في بداياتهـــا وكتبت القصيـــدة المتداخلة مع 
الســـرد والقصة القصيرة، ثم تفرغت للدراسة 
العليـــا واللغـــات األجنبية ومـــا يتطلبه اتقان 
ر على مســـيرتها في فن  لغة أجنبية من وقت أثَّ
الكتابة. ثم تفرغت للدراسات النقدية المعمقة، 
وبعد كل هذه التجـــارب الغنية أرادت أن توقع 
على رصيف الحيـــاة برواية ”صـــراخ الطابق 
الســـفلي“، فالرواية هي ســـر البوح واإلفصاح 

عن تجارب حياتية.
تجمـــع الحاجـــي بيـــن عمَلْيهـــا النقـــدي 
واإلبداعـــي، وتلفـــت إلـــى أن العمـــل النقـــدي 
والرواية عالمان مختلفان؛ كل عالم له متطلباته 
وأدواته التي تختلف كل االختالف عن األخرى. 
العمـــل النقدي أســـهل مـــن الكتابـــة اإلبداعية 

بمراحل، حســـب رأيها، خصوًصـــا وأن كتابة 
روايـــة جيدة ليســـت باألمر الهيـــن فهي بحث 
وحفر في خلجات اإلنسان وفي مجاالت علمية 
متعـــددة منهـــا علم النفـــس والتاريـــخ واللغة 
والفلســـفة وعلم الجمـــال وغيرها من المعارف 
المتنوعـــة لبنـــاء وخلـــق عالم تخييلـــي ممتع 
ودال. أمـــا العمل النقدي فهو عمل اســـتداللي 
ومقاربة تحليليـــة موادها األولية موجودة في 
العمل األدبي الخاضع للتحليل، وما على الناقد 
إال الغوص في هذا العمل واســـتنطاقه حســـب 
مخزونـــه المعرفـــي وحســـب إلمامـــه بأدواته 
المنتجـــة لقراءة جديدة لتجربـــة العمل األدبي 
قراءة تكشف خبايا النص وتمفصالته التي قد 
ال يدركها القارئ العادي. فالعمل األول (الكتابة 
اإلبداعيـــة) خلـــق، والثانـــي (العمـــل النقدي) 

اكتشاف.
تشـــغل الحاجـــي عضوية تحكيـــم اللجنة 
العالمية للرواية العربية (البوكر) وتشـــير إلى 
أن تلـــك التجربة أغنـــت قراءاتها فـــي الرواية 
العربية واتسعت دائرة معارفها بها، وتجارب 
الروايـــة العربيـــة المرشـــحة هذا العـــام لنيل 
الجائزة متنوعة ومستوياتها مختلفة، رافضة 
اإلفصـــاح عـــن أي تفاصيـــل أخـــرى إلى حين 

اإلعالن عن النتيجة النهائية للمسابقة.

التقدم الثقافي

تـــرى الحاجي أن الحالـــة النقدية في ليبيا 
تتسع كل يوم ربما النتشار المعرفة ولكن يبقى 
هناك فـــرق بين الناقـــد المتخصـــص والناقد 
العادي الذي يســـجل رأيه فـــي األعمال األدبية 
دون انتباه لخصوصية كل جنس من األجناس 
األدبيـــة، لتبقى األعمـــال اإلبداعية أكثر نضجًا 
وعددًا قياســـًا باألعمال النقديـــة التي ما زالت 
تفتقـــر إلى الكثيـــر من الوعـــي بمتطلبات هذا 

المجال المعرفي.
واإلبـــداع  النقـــد  أن  وتعتبـــر 
يحتاجان إلى مســـاحات واسعة من 
الحريـــة المفتقدة فـــي ليبيا في ظل 
الصـــراع الدائـــر، كمـــا أن الصراع 
الدائـــر المســـلح ال يوفـــر مناخـــا 
مناسبا للكتابة واإلبداع والتفكير 
والتأمل كما في ظروف اســـتقرار 

المجتمعات وفي أوقات السلم.
تبيـــن الحاجـــي أن العالقـــة 
ال  والسياســـي  الثقافـــي  بيـــن 
مرتبطان  مجاالن  تنفصل؛ فهما 
ببعضهما البعض أشد االرتباط 

وتجمع بينهما عالقة وطيدة متشـــابكة، فالرأي 
األول يقول إن النجاح الثقافي مرتبط بالنجاح 
السياســـي ونجاح التجربة السياســـية، وفي 
الوقت نفسه هناك الرأي القائل بأن الثقافة هي 
الرافد األساســـي للحالة السياســـية ونجاحها 
وتصحيـــح مســـارها، مســـتطردة ”أنـــا أعول 
كثيرا علـــى العامل الثقافي وأهميته في التقدم 

السياســـي، ولو كنا متقدمين ثقافيًا لما وقعنا 
في أزمات سياسية في هذا العصر ولما وقعنا 

في حبائل الغرب ومزقنا أوطاننا بأيدينا“.
وتضيـــف ”ال أعتقد أن المجال 
جماليـــة  مـــن  يحـــد  السياســـي 
الروايـــة ما دام الكاتـــب على وعي 
السياســـي  موضوعـــه  بإضمـــار 
فـــي لـــب الروايـــة، وخلـــق اإلثارة 
والبنائـــي  اللغـــوي  والتوظيـــف 
واالستيطيقي لعمله، وإن كان القارئ 
العربي ال يستحســـن هـــذا النوع من 

الروايات“.
وفيمـــا يتعلـــق بضـــرورة مواكبة 
العمـــل األدبي للتغيـــرات المجتمعية، 
تؤكـــد الحاجـــي أن العمـــل الروائي ال 
ينفصل عن الواقع وإن كان ذلك بطريقة 
غير مباشـــرة، وكثيًرا ما يوظف الكاتب الرموز 
هروبًا مـــن الظلم واالســـتبداد المســـلط على 
المجتمع العربي، ومن األهمية بمكان أن ينبع 
األدب مـــن الواقع المعيش ويســـاير التغيرات 
التـــي تحصل في المجتمع، وهـــذا ال يمنع من 
التطرق إلى مواضيـــع أخرى وفترات مختلفة. 

ونجـــاح هذه األعمال يتوقف على قوة الموهبة 
والقـــدرة الفنية لكل مبدع علـــى إقناعنا بعمله 
وجمالياتـــه مثـــل العمـــل العالمـــي ”الجريمة 
والعقاب“ لدوستويفســـكي الـــذي يدين الواقع 

المتناقض.
وتلفت إلـــى أن الرواية لها عـــدة أدوار في 
المجتمـــع؛ إذ ُتقّدم لقرائها نمـــاذج من الحياة 
وتجارب غنية في قالب فني ســـاحر، فهي حياة 
تضاف إلى حياتنـــا، ونظرا إلى جمالياتها لها 
تأثير كبير على القارئ، فالرواية تســـتلهم من 
حولها، تستلهم اإلنسان لتبنيه لنا حاملة معها 
المتعة العقليـــة والجماليـــة والمعرفة، ورؤية 

جديدة للمستقبل الذي نتوق إليه جميعا.
ونلفـــت إلـــى أن فاطمـــة الحاجـــي روائية 
وناقـــدة ليبية، صدرت لها في النقد ثالثة كتب؛ 
”القراءة النقدية الجديـــدة“ و“مفهوم الزمن في 
و“الخطاب الروائي“. وُنشرت  الرواية الليبية“ 
لها قصص قصيرة في عدد من الدوريات، فضًال 
عـــن روايتها ”صراخ الطابق الســـفلي“. عملت 
عضوة هيئة تدريس في جامعة طرابلس، وهي 
عضـــوة في لجنة تحكيم جائزة البوكر العربية 

هذا العام.
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فاطمة الحاجي:

الرواية الجيدة تمعن في 

مسار الوجود، وتعبير 

ضاق الشعر عن استيعابه

عن منشـــورات الجمل ببيروت صدرت أخيرا رواية بعنوان {استسالم} للكاتب الفرنسي ميشيل ثقافة

ويلبيك، قام بنقلها إلى العربية املترجم شكير نصرالدين.

أصدرت دار ســــندباد للنشــــر والتوزيع رواية بعنوان {الفحل} للكاتب صالح عبد الســــيد، وهي 

رواية سياسية جريئة، تحاول رصد أسباب نكسة 1967.

باختصار

◄ اختتمت أخيرا في مركز الملك فهد 
الثقافي بالرياض، فعاليات ”ليالي 
المسرح“ التي نظمها المركز على 

مدى ثالثة أيام.

◄ نالت لوحة ”المرأة ذات البطاقات 
للفنانين جان بول عيد  البريدية“ 

وكلود بيمانت، جائزة أفضل ألبوم 
باللغة الفرنسية، خالل مهرجان 

الرسوم المتحركة الفرنكوفونية في 
الكندية. محافظة ”كيبيك“ 

◄ تعرض مسرحية ”كاوو“ لجميلة 
الشيحي ونعمان حمدة، وهي من 

إنتاج المسرح الوطني التونسي، في  
22 أبريل بمسرح أندرروهر بألمانيا.

◄ منح العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز الشاعر خلف بن 
هذال العتيبي وسام الملك عبدالعزيز 

من الدرجة األولى وهو الملقب 
بـ”شاعر الوطن“.

◄ تقدم المخرجة التونسية إيمان 
السماوي السبت 29 أبريل العرض 

األول لعملها المسرحي ”نشوى 
األعماق“ وذلك في قاعة الفن الرابع 

بتونس العاصمة.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

النيهلية املعرفية

} أثار نبأ أطروحة تقدمت بها طالبة 
تونسية في كلية العلوم بصفاقس لنيل 

شهادة الدكتوراه موجة سخط عارمة في 
كافة أنحاء البالد التونسية، وسيال من 

تعاليق الهزء في الصحافة العالمية، ألن 
الموضوع الذي اختارته كان عودة إلى 
التصور الديني للكون، واعتبار األرض 

مركزا مسطحا ثابتا تدور حوله الشمس 
وتعلوه سماوات مزدانة بالنجوم، ما يدل 
داللة واضحة على تغلغل الفكر الوهابي 

في المجتمع التونسي، بتيسير أتباعه من 
إخوان النهضة.

ولئن برر األستاذ المشرف ذلك 
االختيار بأنه وجهة نظر، وهو عذر أقبح 
من ذنب، فإن األطروحة ال تعدو أن تكون 

سوى نيهلية معرفية، كما يقول الفيلسوف 
أالن كامبييه، هدفها خلع الشرعية عن 

المؤسسات القائمة، وإنكار كل ما يسمح 
بالتموقع الموضوعي داخل الوجود، من 
خالل وجهات نظر قد تبدو منسجمة في 
ميكانيزمات َحجاجها، ولكنها كاذبة في 

واقع األمر، ألن لها غايات ال عالقة لها 
بالعلم والمعرفة. وهو ما يشهده المجتمع 
األنكلوسكسوني في األعوام األخيرة عبر 

ما يسمى ”ما بعد الحقيقة“، حيث بات 
الفرد يؤمن بكل شيء، حتى أتفه نظرية 
عن المؤامرة، ويضع حقائق علمية تمت 

البرهنة عليها منذ قرون في مستوى 
المعلومات التي يعثر عليها في اإلنترنت.
ولكن إذا كان من حّق اإلنسان العادي 
أن يعترض على ما يراه غير مقنع، حتى 

كروية األرض ودورانها حول نفسها، 
فليس من حّق طالب العلم ومدّرسيه 

والداعين إلى اتخاذه وسيلة لفهم ظواهر 
الكون أن يطعنوا في حقائق علمية 

قاربتها النظريات الرياضية والفيزيائية 
والمالحظات الفلكية األولى منذ القرن 
الخامس قبل الميالد مع فيثاغورس، 

ثم دّعمها آخرون أشهرهم كوبرنيكوس 
وغاليلي ويوهانس كيبلر، قبل أن تجعلها 
االكتشافات العلمية الحديثة حقيقة ثابتة، 

ال يجني من يضعها موضع شّك غير 
السخرية.

عندما أعرب مؤخرا كيري إيرفينغ، 
نجم كليفالند لكرة السلة، عن اعتقاده 

هو أيضا بأن األرض مسّطحة، عّلق نيل 
ديغراس تايزون، عالم الفيزياء الفلكية 

الذي عادة ما تستنجد به وسائل اإلعالم 
في مثل هذه الحاالت: ”نحن في بلد حّر، 

ومن حق أي كان أن يؤمن بما يشاء 
ويقول ما يريد. إن كان إيرفينغ مقتنعا 

بأن األرض مسطحة، فليواصْل ممارسة 
كرة السلة ويتجّنب الذهاب إلى اإلدارة 

الوطنية للمالحة الجوية والفضاء (ناسا). 
بعبارة أخرى، إن كنت تجد صعوبة 

في فهم العالم الطبيعي، فلتبق بعيدا 
عن المهن التي يكون فيها ذلك الفهم 

ضروريا“.
يقول أينشتاين: ”ال يوجد غير شيئين 
النهائيين، الكون، وغباء البشر… بالنسبة 

إلى الكون لست واثقا تماما“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

[ فاطمة الحاجي: الرواية رؤية جديدة للمستقبل الذي نتوق إليه
كتابة النقد أسهل كثيرا من الكتابة اإلبداعية

رغم ما حتمله ظروف احلرب وعدم االســــــتقرار في الدول العربية من نتائج ســــــلبية تؤثر 
بدورهــــــا على املُنتج اإلبداعي وعلى املُبدع نفســــــه، إال أن الوقائع املُضِنية ما زالت ُتغذِّي 
ــــــداع وُحتّفز الذاكرة على إنتاج أعمال ُتســــــائل الواقع أو ُحتاِول فهم أبعاده. ”العرب“  اإلب
ــــــداع والنقد في ليبيا  كان لهــــــا حوار مــــــع الناقدة الليبية فاطمة احلاجي حول ظروف اإلب

وحول عملها اإلبداعي والنقدي. 

الرواية لها عدة أدوار في املجتمع (لوحة للفنان غسان السباعي)

السعودي إياد الحكمي يراهن على اللقب
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سعودي وموريتاني يراهنان على لقب أمير الشعراء



16

منوعات
الخميس 2017/04/13 - السنة 39 العدد 10601

عادل قديح يصوغ معرضهمادلين أولبرايت تطلع على مقتنيات جوجنهايم أبوظبي

بكشف أقنعة المكنونات

تواصل النجمة املصرية ســـمية الخشاب حاليا تصوير مشـــاهد مسلسلها الرمضاني املرتقب 

{الحالل} للمخرج أحمد شفيق، وهو من بطولة بيومي فؤاد ويسرا اللوزي.

اعتذر النجم الســـوري باســـم ياخور عن املشـــاركة في املسلســـل املصري {تحت أمر السيادة}، حيث 

ينشغل حاليا بتصوير مشاهده في املسلسل السوري {مذكرات عشيقة سابقة}.

اخلارجيـــة  وزيـــرة  قامـــت   - أبوظبــي   {
األميركية الســـابقة مادلـــني أولبرايت بزيارة 
معـــرض "مســـارات إبداعية: تفاعل، تشـــكيل، 
تواجـــد" في منـــارة الســـعديات فـــي جزيرة 
الســـعديات بأبوظبي، والذي يستمر حتى ٢٩ 
يوليـــو ٢٠١٧، وهو املعرض الثانـــي ملقتنيات 
جوجنهـــامي أبوظبـــي الفنيـــة، وتنظمه هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة، مبشاركة ٢٥ فنانا 
معاصـــرا من مختلـــف اجلنســـيات والفترات 

الزمنية. 
ويتمحـــور املعـــرض حـــول ثـــالث ثيمات 
رئيسية متمثلة في مفاهيم: التفاعل، التشكيل، 
والتواجد، كما يســـلط الضوء على التداخالت 

الفنية التي تربـــط مختلف أوجه الفنون بقوة 
اإلبداعات اإلنسانية.

وتتولى هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
من بني مهامها العديدة تطوير قطاع املتاحف 
وفـــي مقدمتها إنشـــاء متحف زايـــد الوطني، 
ومتحف اللوفـــر أبوظبي ومتحف جوجنهامي 

أبوظبي.
وســـيعزز متحـــف جوجنهـــامي أبوظبـــي 
مســـتويات الوعـــي والتقديـــر للفـــن املعاصر 
والعمـــارة وغيرهمـــا مـــن مظاهـــر الثقافـــة 
البصريـــة املعاصرة مـــن منظـــور عاملي، كما 
ســـيدعم املتحـــف برنامج تنســـيق فني عابر 
للثقافات يتعلق بالفنون البصرية من ستينات 

القـــرن املاضـــي حتـــى الوقت احلاضـــر، مع 
التركيـــز علـــى الفن من غرب آســـيا، وشـــمال 
أفريقيا، وجنوب آســـيا، وااللتزام باستكشاف 
هوية الفـــن اإلماراتـــي املعاصـــر الرابط بني 
أصالة التقاليد الثقافية إلمارة أبوظبي ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة وتطورها. 
وســـيطل متحـــف جوجنهـــامي أبوظبـــي، 
اُحملـــاط باملياه مـــن جوانبه األربعـــة تقريبا، 
على مناظـــر اخلليج العربي اخلالبة واملنطقة 
الثقافية في الســـعديات، وتنتشـــر العديد من 
القاعـــات حـــول القاعـــة املركزية علـــى أربعة 
مســـتويات متصلة بواســـطة جسور زجاجية 

في األعلى. 

خلود شرف

} ”تعبيـــرات كامنـــة“، هـــو عنـــوان المعرض 
األخير للتشـــكيلي اللبناني عـــادل قديح الذي 
بســـوق الصاغة  أقيم فـــي صالة ”أولـــد أنفو“ 
البيروتيـــة، ومن هنا أتت ســـيميائية العنوان 
عتبة لمراحـــل متطورة من التعبيـــرات تتمثل 
بالوجـــه أو الجســـد، لكـــن هـــذه التعبيرات ال 
تكـــون باإليحـــاءات المعتـــادة على البســـاطة 
وعلى التـــراث وعلى الطبيعة، وإّنما هي حركة 
تـــزاوج ودمـــج للتعبيـــرات المشـــوبة بحركة 
السرعة التي يعيشها العصر وارتطام البشرية 
بمالحقة الحياة، وتغييب األســـئلة الوجودية، 
أو تناسيها، لتنشغل الفردانية ضمن الجماعة 

بأناها الوحيدة المنعزلة.
ويشّكل العنوان عتبة المزج بين مفردات ما 
قبل الحداثة وما بعـــد الحداثة، والتي يقدمها 
قديح بطريقة بصرية واضحة وجلّية ألسلوبية 
الدمج فـــي نص اللوحة بطابـــع وجداني عال، 
من خالل تقنيات مشـــتركة استخدمها في بناء 

مفهومه الخاص برؤية موضوعية للوحة.
فالفن التجريدي يســـتنهض القيم الروحية 
الوجـــود  ويختـــزل  الماديّيـــن،  فوضـــى  فـــي 
اإلنســـاني في ُأطر ُيســـقطها الفنـــان على أنها 

انعكاس كوابيس يعيشها الالوعي وال يدركها، 
ظانا أنه يصـــل إلى متطلباتـــه الحياتية، دون 
شـــعوره بخســـارة الزمن، وهذا هو االنسجام 
الوجدانـــي الذي يتركـــه قديح فـــي مجموعته 

المؤلفة من ٤٢ عمال بقياسات مختلفة.
اســـتقى قديح المفاهيم والرؤى الهندسية 
مـــن التجريـــد ليعمـــل فـــي تعبيراتـــه الكامنة 
على اســـتنزاف مكنونـــات الالوعـــي الجمعي 
وإدماجهـــا بالنـــص البصري، بتـــوازن يجعل 
اللوحة تخرج من مالمح الشـــخوص المعتادة، 
لتظهـــر من خـــالل األقنعة التي اكتســـبتها من 
الحياة المعاصرة، شـــخوص تختزل اللوحات 
على أنها تركيـــب من المحيط البائس، لتندمج 
وتصير جزءا من الصـــدى الالمنطقي للوجود 

اإلنساني الضائع في زحمة الفوضى.
واالنســـجام اللوني المدروس في اللوحات 
يتـــرك تناغما بنيويـــا وكتليا، يجعـــل اللوحة 
منظـــورا متوازنا مـــن حيث وجـــوده كتكوين 
بصري في المـــكان، وهذا بدوره يترك انطباعا 
ال ُينســـى، وهنا تكمن حرفّيـــة التجريد والبذخ 
الجمالي الذي يهبه الفنان للمتلقي، فقلما نجد 
تجريـــدا يترك هذا االنطبـــاع، رغم أن اللوحات 
تمتاز بروح منسجمة فيما بينها، لكن لكل منها 

شخصيتها وحضورها المستقل عن األخرى.

سارة محمد  

} الدرامـــا التلفزيونيـــة التي تتنـــاول أحداثا 
رياضيـــة تقف في منطقة وســـط، بني تلك التي 
تعالج قضايا مجتمعيـــة وتلك التي تبحث عن 
اإلثارة مبختلف أشـــكالها، ولعل أبرز ما مييز 
األعمـــال التي تغوص في دنيـــا الرياضة وكرة 
القدم، هـــو مدى قدرتها على صنع االبتســـامة 
والضحك حتـــى وإن كان البناء الدرامي للعمل 
ضعيفـــا، وهـــذا مـــا تترجمه أحداث مسلســـل 

”كابنت أّنوش“.
”أّنوش“ هو االسم احلركي للشخصية التي 
يجســـدها الفنـــان بيومي فؤاد الـــذي يقّدم في 
املسلسل أولى بطوالته الدرامية املطلقة، بعد أن 
قّدم العديد من األدوار التي عرضت في رمضان 

املاضي.
وفي رمضان يكـــون الفنان في مأزق وحتّد 
كبيريـــن، حيث ينافـــس أعمـــاال درامية أخرى 
لنجوم آخرين تعرض لهم أعمال خالل املوسم، 
ومن ثـــم تظهر قـــدرة الفنان علـــى التعمق في 
اختياراته والوعي بها. وفي املوسم الرمضاني 
الفائت تعّرض بيومـــي بالفعل لالنتقادات، بل 
وللســـخرية بســـبب مشـــاركته فـــي الكثير من 
األعمال التي بلغ عددها تسعة مسلسالت دفعة 

واحدة.
االنتقـــال إلى مرحلة البطولـــة املطلقة لدى 
أّي فنـــان يعّد مســـألة تتضمن قـــدرا كبيرا من 
املخاطـــرة، فهناك كثيرون لهـــم موهبة عظيمة 
لكنهم ال يستطيعون أن يكونوا أبطاال، وعندما 
متنحهم الدراما التلفزيونية الفرصة ال يثبتون 
أقدامهـــم، وهـــذا ينطبـــق على الفنـــان بيومي 

فؤاد الذي لن يجني ســـوى مكاســـب محدودة 
من مسلســـله ”كابنت أّنـــوش“، بعكس إطالالت 
أخرى ســـابقة له حقـــق فيها جناحـــات كبيرة 
عندمـــا شـــارك جنومـــا آخرين فـــي العديد من 

األعمال.
فـــؤاد في مسلســـل ”كابـــنت أّنـــوش“ يقّدم 
شـــخصية أحد عشـــاق النادي األهلي املصري 
لكرة القدم، ويظهر عشـــقه اجلنوني لفريقه في 
ألوان مالبسه احلمراء ولون محل بيع املالبس 

الذي ميتلكه، وأيضا في ديكورات منزله.
أّنوش هذا، يجبر أفـــراد عائلته وأصدقاءه 
علـــى أن يكـــون والؤهم للنـــادي األهلي وحده، 
وحتى عندما يتقدم العب الكرة الشهير إبراهيم 
ســـعيد -الذي يظهر كضيف شـــرف في إحدى 
احللقات- للزواج من ابنته، يرفضه لتخليه عن 

النادي األهلي خالل مشواره الكروي.
طبيعة العمل الكوميدي الذي يتناول مسألة 
التشـــجيع الرياضي ال تتطلب حشره وحشوه 
بالكثيـــر مـــن األلفـــاظ اخلادشـــة و“األفيهات“ 
اخلارجـــة، إال أن ”كابـــنت أّنـــوش“ أفـــرط فـــي 
اســـتخدامها بشـــكل مبالغ فيه، ما يعّد جتاوزا 
واضحـــا وغير مألوف في مثل هـــذا النوع من 
الدرامـــا، األمـــر الـــذي أدى إلى إفســـاد متعة 
املشـــاهدة عند البعض وذلك رغم حالة البهجة 
والكوميديا التي يتمتـــع بها العمل في العديد 

من املواقف.
األزمـــة تفاقمـــت أيضا نتيجة االســـتخدام 
املبالغ فيه لإليحاءات واإلســـقاطات اجلنســـية 
التـــي ظهرت منـــذ احللقـــة األولـــى، كمحاولة 
إلضفاء احلس الفكاهـــي على العمل من وجهة 

نظر مؤلفه، لكنه في احلقيقة كان توظيفا أساء 
إلى العمل.

جدير بالذكر هنـــا أن املؤلف أحمد أبوزيد، 
يخـــوض جتربتـــه األولى فـــي مجـــال الدراما 
الكوميديـــة، لكنـــه ســـبق أن قـــّدم مسلســـالت 
مأخـــوذة عن أفالم ســـينمائية من تأليف والده 
الكاتب السينمائي الراحل محمود أبوزيد، مثل 
”العـــار“ و“الكيف“، باإلضافـــة إلى البعض من 

األعمال األخرى اخلاصة به.
وليســـت تلك املشـــكلة الوحيدة في صياغة 
العمـــل وبنائه، بل إن الفكرة األساســـية (وهي 
التعصـــب فـــي تشـــجيع كـــرة القدم) لـــم يتم 
اســـتثمارها بشـــكل جيد، فموضوع التشجيع 
هـــذا وراءه مجتمـــع ضخم زاخـــر بالكواليس 
واملفارقـــات الكوميديـــة التـــي تتعلـــق بعالـــم 
الرياضـــة ومشـــكالته، خصوصـــا كـــرة القدم 

ومشجعيها في بلداننا العربية.
ومع ذلـــك، جاء األمـــر مختلًفا فـــي ”كابنت 
أّنوش“، حيث اكتفى املؤلف بســـرد البعض من 
املشـــاهد التي تتضمن مواقف ملشجعي النادي 
األهلي، وهي مواقف قليلة مقارنة بالفكرة التي 
بني عليها العمل باألساس، ورأينا في املسلسل 
مواقف تدور حول أزمات اجتماعية أخرى، مثل 
”أزمة الســـكر“ واخلالفات العائلية داخل األسر 
املصريـــة واالضطرابات العاطفيـــة بني الرجل 

واملرأة.
وهكذا بدا املسلسل وكأننا أمام ”بانوراما“ 
جتميعية مت تقدميها في صورة كوميدية، أكثر 
من كونـــه عمال قائما على فكرة واحدة بعينها، 
هي التشـــجيع الكروي العصبـــي لدى البعض 

منا، ومن ثم تاهت تفاصيل الفكرة الرئيسّية.
وفـــي املقابل، ما يحســـب ملسلســـل ”كابنت 
أّنـــوش“ أنه أول عمل في الدرامـــا التلفزيونية 
يتنـــاول مجتمع كرة القدم؛ هذا العالم الذي ظل 
محصورا في األعمال الســـينمائية التي تكّثفت 
بشـــكل ملحوظ فـــي النصف الثانـــي من القرن 
املاضي، إبـــان عصور كرة القـــدم املزدهرة في 

مصر والعالم العربي.
وكان من أشـــهر هـــذه األعمـــال ”رجل فقد 
و“غريب فـــي بيتي“،  و“أونكل زيـــزو“  عقلـــه“ 
وشـــارك فيها حينئـــذ كبار النجـــوم مثل فريد 
شوقي وســـعاد حسني ونور الشـــريف وعادل 

إمام وكرمية مختار.
أيضا وجعله  وما مّيز مسلســـل ”أّنـــوش“ 
يتمتع بقدر مـــن اجلاذبية وجـــود البعض من 
الفنانـــني الذيـــن يتمتعـــون بنصيـــب وافر من 
الشـــعبية، منهم عبير صبري وإدوارد  ومحمد 
ســـّالم ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومصطفى 
أبوســـريع، وبالرغم من عـــدم تصنيف البعض 
منهم كممثلني كوميديني، إال أنهم يقّدمون قدرا 

كبيرا من البهجة في أي عمل يشاركون فيه.
وما يحســـب ملسلســـل ”كابنت أّنـــوش“ أنه 
منـــح الفرصة لنجـــوم األدوار الثانية ليحتلوا 
مساحة أوفر في الدراما التلفزيونية إلى جانب 
بطل يأخـــذ فرصته األولى في البطولة املطلقة، 
ما جعل املسلســـل ال تنقصه اجلماهيرية نظرا 
جلماهيريـــة هـــؤالء، خاصة أنه قد مت تســـليط 
الضـــوء عليهم أكثـــر، ما يعطيهـــم فرصا أكبر 
للظهور في املستقبل. وهذه الفرصة ستضعهم 
بالتأكيد في منافســـة أكبر مع غيرهم من جنوم 

الكوميديـــا من أبطال مســـرح مصـــر وغيرهم 
مـــن الفنانني املتخصصني في هـــذا املجال، ما 
ســـيحتم عليهم بـــذل جهد أوفر، وســـيظل هذا 
كله في نهاية املطاف لصالح مســـتقبل الدراما 

التلفزيونية عموما.
وعلى كل حال، فإن أزمة الكتابة الكوميدية 
فـــي األعمال الدرامية العربيـــة تظل هي املأزق 
الذي ســـيطر علـــى معظم األعمـــال املقدمة في 
الســـنوات األخيرة وليس فـــي ”كابنت أّنوش“ 
وحده، ومـــا اللجوء إلى اإليحاءات اجلنســـية 

سوى محاولة الهثة لإلضحاك بأي ثمن.
وكان ممـــا أنقص من قيمـــة ”كابنت أّنوش“ 
كذلـــك، أنـــه لـــم يتضمـــن مشـــاهد عظيمة في 
التصويـــر مـــن مخرجه معتـــز التونـــي -رغم 
أن التونـــي أصبـــح واحدا من صنـــاع الدراما 
البارعني في الســـنوات األخيرة- إذ غلبت على 
املسلسل املشاهد الداخلية (داخل الديكورات).

وعلـــى اجلانب اآلخـــر، ال ميكـــن القول إن 
”أّنـــوش“ أضاف شـــيئا لبطلته عبيـــر صبري، 
التي تتقاســـم البطولة املطلقة مع بيومي فؤاد، 
وكان مـــن األفضـــل أن تؤدي دور الشـــخصية 
فنانة كوميدية، صحيح أن صبري اجتهدت في 
تأديـــة الدور، لكن االجتهـــاد وحده ليس مبررا 

ألن يلعب الفنان دورا كوميديا.
ويبقى فـــي نهاية األمر أن املسلســـل حقق 
رصيـــدا من املتعة ليس بضئيل، وجعل املتفرج 
-ولو ملـــدة قصيرة- ينعزل عـــن العالم احمليط 
به والذي يعج باملشـــاكل، خصوصا وأن أغلب 
األعمـــال الدراميـــة التـــي تعرض في املوســـم 

احلالي تخلو من الطابع الكوميدي.

الرياضـــي وراءه  التعصب  موضـــوع 

مجتمـــع ضخـــم زاخـــر بالكواليـــس 

والمفارقـــات الكوميديـــة التـــي لم 

يستثمرها المسلسل جيدا

 ◄

{كابتن أنوش} مسلسل فكاهي أفسده اإلفراط في األلفاظ الخادشة

على الرغم من أن مسلسل ”كابنت أّنوش“ 
ــــــذي بدأ عرضه على قناة ”إم بي ســــــي  ال
مؤخرا، مليء باإلضحاك والبهجة  مصر“ 
ملن شــــــاهدوه، إال أن حشوه باإلسقاطات 
واإليحاءات اجلنســــــية الصريحة والبعض 
من األلفاظ اخلادشة أفسد متعة املشاهدة، 
كما أن املسلســــــل طرح ســــــؤاال عن مدى 
قدرة بطله، الفنان بيومي فؤاد، على حتمل 

بطولة مطلقة لعمل درامي وحده.

[ دراما تطرق ظاهرة التعصب لدى مشجعي كرة القدم  [ البطولة المطلقة لم تحقق الكثير لبيومي فؤاد  

مشاكل اجتماعية في قالب كوميدي

انسجام لوني وشكلي

تنسيق فني عابر للثقافات

تعصب مرضي

ّ



} برلــني - يؤثر التوتر النفســـي ســـلبا على 
الســـلوكيات الغذائيـــة؛ إذ تدفـــع هرمونـــات 
التوتر، التي يفرزها اجلســـم، املرء إلى تناول 
اُحملليـــات مثـــال هربا مـــن التوتـــر في بعض 
املواقـــف. وأحيانـــا يحصل العكـــس فتنقص 

شهية اإلنسان وال يقبل على الطعام. 
ويبحث العديد من األشخاص عن احللول 
التـــي جتنبهم عادة تنـــاول الطعام في حاالت 

التوتر.
وفي هذا الصدد يقول أندريه كالينريدرس، 
من املعهد األملاني ألبحاث التغذية، إن حوالي 
40 باملئة من البشر يتناولون املزيد من الطعام 
فـــي فترات التوتـــر، ولكن هناك أيضا نســـبة 
مســـاوية تبتعد عن الطعام في أوقات التوتر، 
وتظـــل نســـبة 20 باملئة الباقية كمـــا هي دون 

تغييرات في سلوكيات الطعام.
ومـــن جانبه قال الرس زيلـــج، مدير عيادة 
التغذيـــة مبستشـــفى اليبزيـــج اجلامعي، إن 
التوتر يجعل اجلســـم في حالة تأهب، مشيرا 
إلـــى أن اجلســـم يحاول فـــي مرحلـــة الراحة 
التاليـــة للتوتر أن يســـتعيد ما اســـتهلكه من 
الطاقـــة، وهـــو مـــا يفســـر الرغبة فـــي تناول 

الكربوهيدرات، مثل رقائق البطاطس. 

وفي الفتـــرات الطويلة للتوتـــر يتم إفراز 
املزيـــد مـــن هرمونـــات التوتـــر، خاصـــة من 
مجموعة القشـــريات الســـكرية، التـــي تعمل 
على فتح الشـــهية على الرغم من عدم احتياج 
اجلســـم إلـــى أي مـــواد غذائيـــة. ويرفع هذا 

التوتر املزمن من خطر زيادة الوزن.
بعـــض  التغذيـــة  خبـــراء  ويقـــدم 

التدابيـــر التي تســـاعد اإلنســـان 
علـــى جتنـــب اإلفراط فـــي األكل 
املتوترة  النفسية  حالته  بسبب 
ومـــن بينها على ســـبيل املثال 
شراء كميات قليلة من احللوى 

واألطعمة الغنية بالدهون.
بعدم  كالينريدرس  ويوصـــي 

االحتفاظ بهذه األطعمة في متناول 
اليـــد؛ ألن التوتـــر يعمـــل علـــى زيـــادة 

االندفـــاع، ويقلـــل القدرة املعرفيـــة في اتخاذ 
القـــرارات، وبالتالي يرضخ املـــرء لرغبته في 

تناول الطعام.
ويرى كريستوف كلوتر، أستاذ علم النفس 
الغذائي بجامعة فولـــدا األملانية، أن االمتناع 
الصـــارم عـــن تنـــاول األطعمة، التي حتســـن 
املـــزاج مثل الشـــوكوالتة ورقائـــق البطاطس 

والبســـكويت، ليس باإلجراء الصائب؛ ألن كل 
ممنوع مرغوب.

وأضاف كلوتر أن تناول الشـــوكوالتة في 
أوقـــات التوتـــر ال يعتبر أمرا ســـيئا إذا كان 
علـــى املـــدى القصيـــر؛ فعلى ســـبيل املثال ال 
يعتبر األمر مشـــكلة كبيرة في حال تناول 
الطـــالب الكثير من احللـــوى في فترة 
االمتحانـــات، إال أن األمـــر يصبح 
خطيرا إذا أصبح األكل هو املالذ 
الدائم للهروب من املشاعر غير 
الســـارة واحلـــاالت النفســـية 
الســـيئة، حيـــث يتطـــور األمر 
في أســـوأ احلاالت إلى هجمات 
أكل حقيقية، يشـــعر بعدها املرء 

بالندم، مما يعكر املزاج مجددا.
ويرى الرس زيلـــج أن جتنب تناول 
الطعـــام بســـبب التوتـــر على املـــدى الطويل 
ممكن في حال أدرك الشـــخص منذ البداية أنه 
يعاني من التوتـــر، وأدرك ماهية املوقف الذي 
تســـبب له فـــي التوتر. بعدها يتـــم النظر في 
التعامل معه دون اللجوء إلى األســـلوب ذاته 
املتمثـــل في تناول األطعمة مثل الشـــوكوالتة. 
وينصح األســـتاذ كلوتر َمن يعاني من التوتر 

الدائم بأن يحاول فعل شـــيء ما حيال أسباب 
التوتر، ويتجه نحو طريق حل املشـــكلة التي 
متنعه من احلصول على الراحة النفسية مثل 
إجراء محادثـــة توضيحية مـــع رئيس العمل 
أو الزمـــالء، أو شـــراء الزهـــور، أو التنزه في 
الهـــواء الطلق، أو مقابلـــة األصدقاء املقربني، 
وغيرها مـــن احللول التي ميكن أن تســـاعده 
على اخلروج من وضعيـــة التوتر التي تدفعه 

إلى األكل وتؤثر على صحته.
وعند الشـــعور بعدم السيطرة على الرغبة 
في األكل بســـبب التوتر يقول خبراء التغذية 
أنه يجب احلرص علـــى اختيار نوعية معينة 
من األطعمة تكون غنية مثال باألوميغا 3 ألنها 
تســـاعد في الســـيطرة على هرمـــون التوتر، 
ومتنـــع اإلصابة بأمـــراض القلـــب والتقلبات 

املزاجية.
ويشـــيرون إلـــى أن الشـــوكوالتة الداكنة 
أفضـــل مـــن باقـــي أنـــواع الشـــكوالتة ألنها 
تســـاعد علـــى االســـترخاء والســـيطرة على 
التوتـــر باإلضافة إلى فوائدهـــا الصحية. كما 
أن املشـــروبات الســـاخنة غير احللوة تعطي 
شـــعورا سريعا بالشـــبع مثل الشاي األخضر 

وهي بدورها متنح شعورا باالسترخاء.

} واشــنطن - تؤكــــد العديد من الدراســــات 
أن لإلفــــراط فــــي النوم العديد مــــن التأثيرات 
السلبية على صحة اإلنســــان ومؤخرا أفادت 
دراســــة أميركيــــة حديثة، بأن نســــبة احتمال 
وفاة املصابات بسرطان الثدي الالتي ينمن 9 
ساعات فأكثر يومًيا، متأثرات مبرضهن، أعلى 
من نسبة احتمال وفاة املريضات الالتي ينمن 

8 ساعات يومًيا.
وأجرى الدراســــة باحثون بكلية تي إتش 
تشــــان للصحــــة العامة في جامعــــة هارفارد. 
ودرس الباحثــــون بيانــــات النوم اخلاصة بـ3 
آالف و682 امرأة ســــواء قبل أو بعد تشخيص 
إصابتهن بســــرطان الثدي، وصعوبات النوم 
التــــي واجهتهن بعد اإلصابة، بغرض كشــــف 
العالقة بني زيــــادة مدة النــــوم ورفع معدالت 

الوفاة بالسرطان.
معــــدل  كان  نســــاء  الدراســــة  وشــــملت 
أعمارهن عند تشــــخيص احلالة نحو 65 عاما 
وكن مصابــــات باملرحلة األولى أو الثانية من 
ســــرطان الثدي، أي في املرحلة التي لم ينتشر 
فيها املرض إلى أعضاء أخرى في اجلسم ولم 

يصل إلى الغدد الليمفاوية.
وبقــــي ما ال يقــــل عن نصف عدد النســــاء 
الالتي شــــملتهن الدراســــة على قيــــد احلياة 
بعد 11 عاما من تشخيص إصابتهن بسرطان 
الثــــدي. ووجد الباحثــــون أن احتمــــال وفاة 
النســــاء الالتي ينمن 9 ســــاعات فأكثر نتيجة 
إلصابتهــــن بورم فــــي الثدي تزيد بنســــبة 46 
باملئة مقارنة بالنســــاء الالتي ينمن ســــاعات 

أقل.
وخلصت الدراسة بعد 30 عاما من املتابعة 
البحثية إلى أن النساء الالتي ينمن مدة أطول 
يزيد احتمال وفاتهن بأمراض أخرى بنســــبة 

34 باملئة.
وقالــــت قائــــدة فريــــق البحــــث بجامعــــة 
هارفــــارد، كلوديا ترودلفي تزجيرالد، إن ”مدة 

النوم والتغير في مدته بعد تشخيص اإلصابة 
باملــــرض وقبلها، باإلضافة إلى صعوبة النوم 
أو صعوبة االســــتمرار فيــــه، جميعها عوامل 
تؤثــــر في احتمــــال وفاة املصابات بســــرطان 
الثدي“. وأوضحت أن ”الدراســــة كشــــفت أن 
الصلة بني مــــدة النوم والوفاة ال تقتصر على 
النســــاء املصابات بســــرطان الثدي بل هناك 
عالقة محتملــــة بينها وبــــني الوفيات بأنواع 
أخرى من السرطان، ولكن األمر يتطلب املزيد 

من األبحاث“.
أفادت كريسنت كنوتسون، باحثة في مركز 
الطب اليومــــي وطب النوم فــــي كلية فينبرج 
للطب بجامعة نورثويسترن األميركية، معلقة 
علــــى نتائج الدراســــة، بأن بعــــض املريضات 
قد ينمن لفترة أطــــول ألنهن ال يتحركن كثيرًا 
ويقضــــني املزيــــد مــــن الوقت في الفــــراش أو 
يعانني االكتئاب والرغبة في العزلة والوحدة.
ووفًقا للوكالة الدولية ألبحاث الســــرطان، 
التابعة ملنظمة الصحة العاملية، فإن ســــرطان 
الثــــدي هو أكثر أنــــواع األورام شــــيوًعا بني 
النساء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة 
الشرق األوسط خاصة، إذ يتم تشخيص نحو 
مليون و400 ألف حالة إصابة جديدة كل عام، 
ويودي بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنوًيا 

في العالم.
وكانت دراسة ســــابقة أعدها باحثون من 
جامعة نيويورك للطب قد كشــــفت أن مخاطر 
النوم أكثر من 8 ســــاعات فــــي اليوم قد تصل 
إلى رفع فــــرص اإلصابة بالســــكتة الدماغية. 
ووجدت الدراســــة التي أجريت على 290 ألف 
شــــخص أن النوم ما بني 7 و8 ساعات، يحمي 
اإلنســــان مــــن اإلصابــــة بالســــكتة الدماغية، 
بينما النوم أكثر من 8 ســــاعات يزيد من خطر 
اإلصابة بالســــكتة الدماغية بنسبة 146 باملئة 
فيمــــا يعتبــــر النوم ألقل من 7 ســــاعات خطرا 

بنسبة 22 باملئة.
وكانــــت دراســــة ســــابقة أجرتهــــا جامعة 
وارويــــك قــــد خلصت إلى أن النــــوم أقل من 6 
ســــاعات يوميًا أو أكثر من 8 ساعات يتسبب 
في ضعف الذاكرة ومشــــاكل فــــي القدرة على 
اتخــــاذ القرارات. ورغــــم أن العلماء ال يزالون 
غيــــر قادريــــن على حتديــــد الســــبب العلمي 
للمشــــاكل الناجمة عن اإلفــــراط في النوم فإن 

هنــــاك نظرية تؤكد أن النوم لســــاعات عديدة 
يقلل من جودته.

 وتتفــــق نتائج هذه الدراســــة مــــع نتائج 
دراســــة أميركية كانــــت قد توصلــــت بدورها 
إلــــى أن اإلفراط في النوم ميكــــن أن يضاعف 
ثالث مرات خطر اإلصابة بالســــكتة الدماغية 
بــــني الذين يعانــــون ضغط الــــدم املرتفع، كما 
أن الذين ينامون أقل من خمس ســــاعات أكثر 

عرضة لإلصابة بنزيف في املخ.
وقام الباحثــــون بتحليل بيانات 204 آالف 
شخص بالغ على مدى عشــــر سنوات، ووجد 
األطبــــاء أن الذين يواظبون علــــى النوم أكثر 
من ثمانــــي ســــاعات أكثر عرضة بنســــبة 14 
باملئة لإلصابة بالســــكتة الدماغيــــة، وهو ما 
يعادل نحو ثالثة أضعاف نســــبة اخلطر الذي 
يواجهه َمن ينام ِمن ســــبع إلى ثماني ساعات 

ليال. كمــــا وجدت الدراســــة أن الذيــــن كانوا 
ينامون وقتا قليال جدا كان لديهم أيضا خطر 
متزايد لإلصابة بالســــكتة الدماغية، وأظهرت 
أن النوم أقل من خمس ساعات يعني احتمال 

اإلصابة بنزيف في املخ بنسبة 11 باملئة.
وفي الســــياق ذاته حّذرت دراسة أجراها 
علمــــاء أعصــــاب بجامعة بوســــطن األميركية 
ونشرت نتائجها خالل شــــهر فبراير املاضي 
مــــن أن النوم ألكثر من 9 ســــاعات يزيد فرص 

اإلصابة بالزهامير واخلرف. 
وركــــز الباحثــــون فــــي دراســــتهم علــــى 
األشــــخاص الذين يضطرون إلــــى النوم ألكثر 
من 9 ســــاعات والحظوا أن األشــــخاص الذين 
دأبوا على النوم 9 ساعات يوميا كانوا األكثر 
عرضــــة لإلصابة باخلرف والزهامير بنســــبة 

بلغت 33 باملئة.

وغالبا ما يربط الباحثون في دراســــاتهم 
بــــني اإلفراط في النــــوم والعديد من األمراض 
ألن الكثير من املرضى تقل حركتهم ونشاطهم 
البدني ومييل بعضهم إلى العزلة والوحدة ما 
يجعلهم يضطرون إلى قضاء ســــاعات عديدة 
في الفراش وبالتالي تتجاوز ســــاعات نومهم 
معدل الثماني ســــاعات املنصوح بها للتمتع 

بصحة جيدة.

اإلفراط في النوم يعكر الوضع الصحي لمرضى السرطان

17 الخميس 2017/04/13 - السنة 39 العدد 10601

صحة
أثبتت العديد من الدراســــــات العلمية أن اإلفراط في النوم أو قلته يؤثران بشــــــكل مباشر 
على حالة اإلنسان الصحية. كما توصلت العديد من البحوث إلى أن معدل ساعات النوم 
املثالية هو ثماني ساعات يوميا. ومؤخرا كشفت دراسة أميركية أن اإلفراط في النوم من 

شأنه أن يزيد احتماالت وفاة املصابات بسرطان الثدي.

[ كثرة النوم ترفع معدالت وفاة مريضات سرطان الثدي  [ االنتظام في النوم يساعد على التمتع بحياة صحية

ينصح املختصون في األمراض الجلدية كبار الســـن باســـتعمال زيوت االســـتحمام والكريمات املرطبة ألن 

بشرتهم تصبح جافة وأكثر عرضة للجراثيم ولإلصابة باألمراض الجلدية.

االستسالم للنوم يزيد الوضع سوءا

احتمـــال وفاة املصابات بســـرطان 

الثدي الالتي ينمن 9 ساعات فأكثر، 

أعلى مـــن احتمال وفـــاة املريضات 

الالتي ينمن 8 ساعات

◄

النـــوم أكثـــر مـــن 8 ســـاعات يزيـــد 

الدماغية بنسبة  بالســـكتة  اإلصابة 

146 باملئة والنوم أقل من 7 ساعات 

خطر بنسبة 22 باملئة

◄

مضخة ميكانيكية تعيد حيل بسيطة تجعل اإلقالع عن عادة األكل بسبب التوتر ممكنا

األمل لمرضى القلب

صورة وخبر

} كشفت دراسة حديثة أن شيب الشعر مرتبط 
بتنامي خطر اإلصابة بأمراض قلبية، بســـبب 
األضرار التـــي تلحق بالشـــرايني التي تغذي 
القلب بالدم. ويعتقـــد علماء أن بعض اآلليات 
البيولوجية املؤدية إلى أمراض في الشرايني 
التاجية مسؤولة أيضا عن ابيضاض الشعر.

} يقـــول الباحثـــون املختصـــون فـــي مرض 
السرطان إن أي شخص يحاول احلد من إدمانه 
على السجائر اإللكترونية ميكن أن يطمئن إلى 
أنه يســـتهلك منتجا أقل ضررا من التبغ. ومع 
ذلـــك، فإنها ال تزال غيـــر صحية إلى حد بعيد، 

ألنها حتتوي على النيكوتني واملنكهات.

} يوصي خبـــراء التغذية األشـــخاص الذين 
يعانون من االنتفـــاخ، بعدم املزج بني مختلف 
األطعمـــة الغنيـــة باألليـــاف، مثـــل منتجـــات 
احلبوب الكاملة، واألطعمة السكرّية، كالفواكه 
وعصائـــر الفاكهـــة؛ إذ أن هـــذه التوليفة من 

األطعمة حتفز إنتاج الغازات في البطن.

} أكـــد األســـتاذ الفرنســـي جـــو مارشـــان، 
املتخصص في العالج بالتنومي املغناطيسي، 
أن هـــذا النـــوع من العـــالج قـــادر على عالج 
اضطرابـــات القولـــون العصبـــي والصـــداع 
ومشـــاكل املعدة. وأوضح أن اجللسات تعمل 

على تنسيق االتصال بني املخ واألمعاء.

} لنــدن - أظهرت دراســـة بريطانية حديثة أن 
استخدام مضخة ميكانيكية جديدة تعزز دوران 
الدم في اجلســـم، ميكن أن يســـاعد املرضى في 

التغلب على مرض قصور القلب بشكل كامل.
وقـــام بالدراســـة باحثون مـــن معهد الطب 
اخللـــوي التابع جلامعة نيوكاســـل، بالتعاون 
مع باحثني في جامعات كامبريدج وليدز ولندن 

ولويزفيل البريطانية.
وأوضح الباحثون أن املضخة، التي يطلق 
عليها اســـم ”جهاز مســـاعدة البطني األيسر“، 
تســـاعد غرفة ضـــخ الدم الرئيســـية في عضلة 

القلب على دفع الدم في كافة أنحاء اجلسم.
ويتـــم زرع املضخـــة عـــادة بالنســـبة إلى 
املرضى الذين وصلـــوا إلى مرحلة متأخرة من 
قصـــور القلب، وهي مرحلة حرجة للغاية يكون 
فيهـــا القلب أضعف من أن يضـــخ الدم بكفاءة 

داخل اجلسم.
وشـــملت الدراســـة 58 مريًضا مـــن الذكور 
خضعوا لفحوص شـــاملة الختبار مدى مالءمة 
قلوبهم الســـتخدام مثل هـــذا اجلهاز. وأظهرت 
النتائج أن ثلثي املشاركني ممن استخدموا تلك 
األجهزة التـــي تعمل بالبطاريـــة ظهرت عليهم 

عالمات الشفاء التام من مرض القلب.
ووجـــد الباحثـــون أن من بني 16 شـــخصا 
تعافوا بدرجة كافية لنزع املضخة منهم، أظهر 
38 باملئـــة منهم تعافًيا في وظائف القلب تعادل 
متامـــا حالـــة األصحاء فـــي املرحلـــة العمرية 

نفسها.
ديـــوردي  البحـــث  فريـــق  قائـــد  وقـــال 
جاكوفليفيتـــش ”نعتبـــر هذه املضخة جســـرا 
واصال قبل عملية زراعة القلب، فهي تساعد في 
بقاء املريض على قيد احلياة حتى يتوافر قلب 

ميكن أن تتم زراعته“.

 باملئة يتناولون 

املزيد من الطعام في 

فترات التوتر، ونسبة 

مساوية تبتعد عنه
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أحمد جمال

} القاهــرة – بعـــد ثالث ســـنوات من انتظار 
الوســـط الصحافي في مصر صدور الهيئات 
املنظمـــة لـــألداء اإلعالمـــي، أصـــدر الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيســـي، مساء الثالثاء، 
قرارا بتشـــكيل املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
والهيئة الوطنيـــة للصحافة والهيئة الوطنية 
لإلعـــالم، وهـــي الهيئـــات الثـــالث التي نص 

عليها الدستور الذي مت إقراره في عام 2014.
وتواجه الهيئات الثالث مهمة ثقيلة إلنقاذ 
اإلعـــالم احلكومي من عثراته املادية واملهنية، 
إذ يعـــول عليهـــا العديـــد مـــن الصحافيـــني 
واملســـؤولني احلكوميني لوقف الفوضى التي 
يعاني منهـــا اإلعالم اخلاص، فـــي ظل غياب 
أدوات الرقابـــة علـــى ما يبثه مـــن محتويات، 
ووضع حد لتداخل رأس املال في السياســـات 
التحريريـــة للكثيـــر مـــن القنـــوات الفضائية 
والصحف اخلاصة، وضمان ســـالمة مصادر 

متويل تلك املؤسسات.
وقال كـــرم جبر رئيـــس الهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة لـ“العـــرب“، إن الهيئـــات اجلديدة 
ســـتعمل في بدايـــة األمر على وضـــع ميثاق 
شـــرف موحـــد للصحافـــة واإلعـــالم، ويكون 
دســـتورا يلتزم به اجلميع، قبل أن ننتقل إلى 
حل املشـــكالت التي تواجه صناعة اإلعالم في 

مصر بشكل عام.
وأضـــاف ”في مـــا يتعلـــق بالصحافة فإن 
مهمة الهيئـــة إيجاد حلول ملشـــكالت الديون 
املتراكمـــة علـــى عاتق املؤسســـات احلكومية 
تواجههـــا  التـــي  األزمـــات  مـــع  والتعامـــل 
الصحف اخلاصة، كما أن األمر يشمل املواقع 

اإللكترونية غير التابعة للصحف الورقية“.
ويأمل الكثيـــرون في الوســـط الصحافي 
مـــن الهيئات اجلديدة العمـــل على ضبط أداء 

اإلعالميني، مبا يرفع من قيمة احملاسبة ويقلل 
األخطاء التي جتاوزت معناها املعنوي وأدت 

إلى تأثيرات قامتة على الدولة واملجتمع.
وتشـــاركت في ترشـــيح أعضـــاء الهيئات 
الثالث جهات متعددة هي: رئاسة اجلمهورية، 
ومجلس النـــواب، ومجلس الدولـــة، ونقابتا 
االتصاالت  ووزارتا  واإلعالميني،  الصحافيني 
واملاليـــة، وهو مـــا انعكس على تشـــكيل تلك 
الهيئـــات التي تضمنت شـــخصيات قضائية 
وقانونيـــة وعامـــة للتعامـــل مع مـــا يحتاجه 
الفضـــاء اإلعالمي من مواثيق قانونية جديدة 

تضبط الكثير من إيقاعاته املنفلتة.
ومت تعيني الكاتب مكرم محمد أحمد نقيب 
الصحافيني األسبق رئيســـا للمجلس األعلى 
لتنظيـــم اإلعـــالم، والكاتب كرم جبـــر رئيس 
مجلس إدارة صحيفة روزاليوســـف األســـبق 
رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسني زين 
رئيس قطاع القنوات املتخصصة بالتلفزيون 

املصري رئيسا للهيئة الوطنية لإلعالم.
وينتظر الوســـط الصحافي املصري خالل 
األيـــام املقبلة صدور قرارات بتعيني رؤســـاء 
حترير ومجالس إدارات جدد لنحو خمســـني 
إصـــدارا حكوميـــا، تعانـــي من التعثـــر، بعد 
مرور أكثر من عام على انتهاء مدة املسؤولني 
احلاليـــني، وهو ما تســـبب فـــي ضعف األداء 
العـــام فـــي غالبيـــة املؤسســـات الصحافيـــة 
الكبيرة وظهور التخبط في التعامل مع الكثير 

من األزمات املهنية واإلدارية.
ورغم تفاؤل الكثيرين في الوسط اإلعالمي 
بأن هـــذه اخلطـــوة مقدمة حلـــل األزمات، إال 
أن مراقبني قللوا مـــن إمكانية جناح الهيئات 
اجلديدة فـــي إدخـــال تغييـــرات جذرية على 
أوضـــاع اإلعـــالم احلالية، خاصة مـــا يتعلق 

بضبط األداء اإلعالمي. 
وأضافوا أن صدور القوانني املنظمة لتلك 
الهيئات على إثر خالفات واسعة بني اجلماعة 
الصحافيـــة ومجلـــس النـــواب يعـــوق تنفيذ 
قراراتهـــا، ال ســـيما املتعلقة بإغـــالق بعض 

اإلصدارات الصحافية اخلاسرة.
وكان الكاتـــب والصحافـــى مكـــرم محمد 
أحمد أملح إلى إمكانية اتخاذ إجراءات بشـــأن 

املؤسســـات اخلاسرة خالل الفترة املقبلة، في 
إشـــارة إلى الدمـــج أو حتويلها إلـــى مواقع 
إلكترونية، ورمبا يصل األمر إلى حد اإلغالق.
وأكد حـــامت زكريا عضـــو املجلس األعلى 
لتنظيم اإلعالم أن الهدف الرئيســـي للهيئات 
اجلديدة، إضفاء قيمة املسؤولية على احلرية 
اإلعالمية املمنوحة جلميع املؤسسات، مشددا 
علـــى أن الفتـــرة املقبلة ســـوف تشـــهد إعادة 

لهيكلة العديد من املؤسسات احلكومية.
وأضاف في تصريحات لـ“العرب“ أن إلزام 
وســـائل اإلعـــالم املختلفة مبقتضيـــات األمن 
القومي ســـيكون حاضرا وبقوة خالل الفترة 
املقبلـــة، والعمل على احترام امللكيات الفكرية 
واألدبية والتي شـــهدت فوضى غير مسبوقة 
خالل السنوات األخيرة، باإلضافة إلى وصول 

اخلدمـــات اإلعالميـــة جلميع أراضـــي الدولة 
وبشكل عادل.

ووضـــح العديـــد من خبـــراء اإلعـــالم أن 
الهيئـــات اجلديـــدة عليهـــا مواجهـــة حالـــة 
االرتبـــاك التـــي تعاني منها وســـائل اإلعالم، 
بعد أن واجهت عثرات مالية عديدة على مدار 
الســـنوات املاضية، ما أدى إلى جلوء العديد 
منها لسياسة الدمج والتي لم تقم على أسس 
مالية ومهنية ســـليمة، وتســـبب ذلك في فشل 
التجربة على مســـتوى املؤسسات احلكومية 
قبل أعوام، األمر الـــذي يتكرر مع الفضائيات 

اخلاصة.
وعلمت ”العرب“ أن قناتي ”ســـي بي سي“ 
و“النهار“ تســـتعدان إللغاء اتفاق الدمج الذي 
مت توقيعـــه بينهمـــا قبـــل عام تقريبـــا، حيث 

تسبب في مشـــكالت مالية أكبر لدى العاملني 
بالقناتني، بدا من الواضح أن هناك مشـــكالت 
إداريـــة وتنفيذيـــة أكبر ظهرت خـــالل تطبيق 

عملية الدمج.
وقالـــت ليلـــى عبداملجيد أســـتاذة اإلعالم 
فعاليـــة  إن  لـ“العـــرب“،  القاهـــرة  بجامعـــة 
الكيانات اجلديـــدة تتوقف على اســـتعانتها 
بالعديـــد من اللجـــان الفنيـــة واملهنية لرصد 
األداء اإلعالمي، وســـط طغيان سمة حالة عدم 
التفرغ في غالبية املعينني، واســـتحالة رقابة 
13 فـــردا داخل الهيئة الواحدة على اآلالف من 

الوسائل اإلعالمية املختلفة.
وأضافـــت أن جنـــاح الهيئـــات املشـــكلة 
يتوقف على إجـــادة إدارة ملف اإلعالم بصفة 

عامة من قبل الدولة.

تبنـــى التيار الرئيســـي  } إزمــري (تركيــا) – 
في وســـائل اإلعالم التركية حمـــالت التأييد 
للحكومة قبل االستفتاء على توسيع سلطات 
الرئيس، بينما يبحث املعارضون للتعديالت 

عن قنوات بديلة تنقل أصواتهم.
وورد فـــي تقريـــر جلماعة غيـــر حكومية 
”نعـــم“  حلملـــة  التلفزيونيـــة  التغطيـــة  أن 
تزيد العشـــرات من املـــرات عن تلـــك املعنية 
باملعارضة. ووجـــد كوبيـــالي موتلو وفريق 
ستريت أوركســـترا أو أوركسترا الشارع في 
موقـــع يوتيوب منبرا لهـــم للتعبير عن رأيهم 
ورفـــع أصواتهم بأغنيات مثـــل ”اإلمبراطور 
العـــاري“ وأغان عن انهيار دولة الســـالطني، 
في محاولة جلمـــع التأييد للتصويت برفض 
تعديالت دستورية مقترحة في استفتاء مقرر 

األحد القادم.
ونفـــذت تركيـــا عمليـــة تطهيـــر شـــملت 
إغالق أكثـــر من 130 قناة إعالميـــة، مما أثار 
قلق حلفائهـــا الغربيني مـــن تراجع احلقوق 
واحلريـــات. وهو مـــا يعني أن هنـــاك قيودا 
”كبيرة“ على حريـــة التعبير والتجمع وفقا ملا 
ذكرته جلنـــة البندقية وهي هيئة من اخلبراء 
القانونيـــني في املجلـــس األوروبـــي. وقالت 
اللجنة الشهر املاضي إن ”املناخ غير املواتي 

للغاية للصحافة واجلدال العام املنحاز الذي 
يســـود تركيا في هذه املرحلة يثيران شكا في 
إمكانيـــة إجراء حملة دميقراطية لالســـتفتاء 

تكون ذات مغزى وتضم جميع األطياف“.
لكن املسؤولني األتراك يقولون إن املراقبني 
الدوليني لهم احلرية في رصد االســـتفتاء من 
جميع جوانبـــه ورفضوا مـــرارا فكرة تكميم 
اإلعـــالم، قائلني إن القنـــوات التي أغلقت في 
حملـــة التطهير تقرر إغالقها التهامات تتصل 

باإلرهاب وليس بالنشر.
ونســـب إلى الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان قولـــه في فبراير املاضـــي إن تركيا 
تنعـــم بحرية صحافة ال مثيـــل لها في الكثير 

من دول الغرب.
وظهرت على وســـائل اإلعـــالم موجة من 
التســـجيالت املوســـيقية املصـــورة حتـــض 
النـــاس علـــى التصويت برفـــض التعديالت 
الدستورية، ويشكو ساســـة املعارضة من أن 
الســـاحة ليست متســـاوية على اإلطالق أمام 

اجلميع قبيل التصويت.
وحقق أحد هذه التســـجيالت ما يقرب من 
400 ألف مشـــاهدة على يوتيوب، وفيه تناشد 
مجموعة من النســـاء املشـــاهدين االستعانة 
”بقوة الضحك“ في أغنية اســـمها (ها ها ها، 

هايير) في تالعب باأللفـــاظ باملرادف التركي 
لكلمة ”ال“.

وقالت ديالرا يوجيتيب التي شـــاركت في 
املشـــروع في لقاء مع رويترز ”لديهم اإلعالم، 
قاعـــات االجتماعات، البلديـــات، واملوارد في 
أياديهـــم، لكننا نحاول باســـتماتة التواصل 
مع الناس في الشـــوارع ومن خالل التواصل 

االجتماعي“.
مـــن  آخـــر  مصـــور  تســـجيل  ويســـتمد 
التســـجيالت الداعية إلى رفـــض التعديالت 
الدســـتورية صـــورة خيالية مـــن املظاهرات 
املناهضـــة للحكومة في 2013 حني خرج مئات 
األلوف إلى الشوارع، في تطور لألحداث التي 
حتولت من مجرد احتجاج على إعادة تطوير 
ســـاحة عامة في إســـطنبول إلى استعراض 

واسع لتحدي السلطة.
والتلفزيون  اإلذاعة  مؤسسة  واستضافت 
التركية (تي.آر.تي) كمال قليجدار أوغلو زعيم 
حزب الشـــعب اجلمهوري املعارض الرئيسي 
مســـاء اجلمعة، في تطور وصفه احلزب على 

تويتر بأنه ”يكاد ال يصدقه عقل“.
ومثـــل هذه اللقـــاءات مع قـــادة املعارضة 
نادرة نســـبيا وتكاد ال تظهر في بحر الكلمات 
املذاعـــة يوميا ألردوغان ورئيـــس الوزراء بن 

علي يلدرمي وغيرهما في بث مباشر على كافة 
الشبكات الرئيسية.

ويشـــير تقرير أعدته منظمة ”الوحدة من 
أجـــل الدميقراطية“ املرتبطـــة باملعارضة إلى 
أن التغطيـــة التلفزيونية احلية خالل أول 20 
يوما من مارس خصصت 169 ساعة ألردوغان 
و301.5 ساعة حلزب العدالة والتنمية احلاكم 
و15.5 ســـاعة حلزب احلركة القومية اليميني 

الذي يؤيد التعديالت.
ويقـــول التقرير إن التغطية شـــملت 45.5 
ساعة حلزب الشعب اجلمهوري، بينما لم تكن 
هناك أي تغطية حلزب الشعوب الدميقراطي. 
وفي األســـبوع املاضي منعـــت محكمة تركية 
أغنية حلـــزب الشـــعوب الدميقراطـــي تدعو 
إلـــى التصويـــت ”بال“، بدعـــوى أنها تخالف 

الدستور وتثير الكراهية.
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ميديا

في انتظار انتعاش الصحافة

مع صدور قرار تشكيل الهيئات الثالث املنظمة لإلعالم في مصر، يعول الوسط الصحافي 
ــــــط أداء اإلعالميني، مبا يرفع من قيمة احملاســــــبة ويقلل األخطاء  ــــــى هذه الهيئات لضب عل

املهنية واحلد من الفوضى التي يعاني منها القطاع.

اإلعالم الجديد متنفس األتراك املعارضني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ كسبت ميالنيا زوجة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب دعوى 

قضائية كانت قد رفعتها في وقت 
سابق ضّد صحيفة ’ديلي ميل‘ 

البريطانية بسبب تقرير زائف يزعم 
أّن ميالنيا قدمت خدمات جنسية 
لصالح األثرياء، وستقوم اإلدارة 

بتسديد تعويض مالي لزوجة 
ترامب، لم يكشف عن قيمته.

◄ أعلنت مجموعة ”كانال بلوس“ 
الفرنسية األربعاء عن حصولها على 

حقوق النقل املشفر لكأس العالم 
2018 في كرة القدم في قارة أفريقيا. 

وأوضحت املجموعة أن البث 
بالفرنسية ”سيمتد إلى كل الدول 

جنوب الصحراء الكبرى، باستثناء 
جنوب أفريقيا ونيجيريا“. وحقوق 

نقل املسابقة ليست حصرية.

◄ قالت متحدثة باسم وزارة 
الدفاع األملانية الثالثاء إن اجليش 
يحتاج في الوقت الراهن إلى أكثر 

من 1000 شخص للعمل كجندي 
متخصص في مجال تكنولوجيا 
املعلومات وأكثر من 800 شخص 

مدني أو عسكري للعمل كمدير في 
هذا املجال.

◄ قالت الهيئة العليا لالتصال في 
تونس إنه قد تقرر إيقاف بث برامج 

قناة نسمة على ترددات «األف. أم» 
املخصصة ملجموعة من اإلذاعات 
في عدد من مناطق البالد، والتي 

ترتبط باتفاقية بث مشترك مع قناة 
«نسمة»، وأضافت الهيئة في بيان 

لها أن اإلذاعات خالفت القانون.

◄ أعلن املجلس القومي للصحافة 
في السودان تعليق صدور 

صحيفتي ”األسياد“ و“الزاوية“، 
الرياضيتني عن الصدور على خلفية 

”جتاوزات مهنية“، وفق زعمه.

باختصار

الهيئات املنظمة لإلعالم ترى النور في مصر بعد سنوات من االنتظار

«الهيئة الوطنية للصحافة أمامها تحديات عدة، أبرزها الوصول بالمؤسســـات الصحافية القومية 
إلى بر األمان، من خالل وضع خطط وقواعد تعيدها كقوة ناعمة للوطن».

عالء ثابت
كاتب صحافي مصري

«التالعـــب بالمعلومـــة وتزييـــف الحقائق تزايـــدا مع التدفـــق المعلوماتي الكبير، خاصـــة مع توفر 
التقنيات الحديثة التي تساعد في فبركة األخبار والصور».

باسم الطويسي
عميد معهد اإلعالم األردني

} ما الذي تفعله حين تطلب خالتك أو 
عمتك أو أختك أو زوجة أخيك صداقتك على 

فيسبوك؟ كيف يمكن أن تجمع أصدقاءك 
المشاكسين وأفراد العائلة وعالقاتك 

الرسمية وأشخاصا من عشرات الجنسيات 
واللغات ومن معايير متباينة للثقافة 

واألخالق في منصة واحدة؟
أشعر بالحيرة حين أتلقى طلبات صداقة 

على فيسبوك من أفراد العائلة وخاصة 
النساء. فرفض الطلب أمر محرج، لكن قبوله 

يمثل فخا ينبغي أن تأخذه في االعتبار في 
كل ما تنشره وما يضعه آالف األشخاص من 

تعليقات على صفحتك.

فتح صفحة شخصية في فيسبوك ينطوي 
على ورطة كبيرة إال إذا فتحتها لمجموعة 

خاصة جدا ومتجانسة فقط مثل العائلة 
واألصدقاء المقربين فقط. وحتى في هذه 

الحالة فإنك ستجد صعوبة، فما يصلح 
للحديث مع الصديق قد ال يصلح ليكون 

مكشوفا لألب أو األخت أو زوجة األخ.
أما إذا فتحت الصفحة للجميع مثلما 

فعلت أنا فإنها محنة كبيرة بعد أن أصبحت 
تضم آالف النساء والرجال من عشرات 
الجنسيات وهم من خلفيات وسلوكيات 

تمتد من أقصى حدود االنفتاح األوروبي إلى 
أقصى درجات السلوك المتدين المحافظ.

كيف سيتم استقبال تعليق صديقة 
أوروبية مشاكسة على صفحتي وكيف سأرد 
عليها؟ وكيف يمكن ألفراد العائلة أن يطلعوا 

على نقاشنا الذي له خلفيات خاصة؟ أو 

يدخلوا صفحتها ويطلعوا على نمط حياتها 
الذي قد يكون صادما لهم.

أوّد أحيانا أن أنشر بعض نشاطاتي 
االجتماعية مع أصدقائي وصديقاتي 

األوروبيين، لكني أشعر بأنها قد يساء فهمها 
من قبل بعض أفراد العائلة المحافظين.

االنقالبات والزالزل التي أحدثتها ثورة 
االتصاالت ال يمكن حصرها ومعرفة ولو 
جزء بسيط من تداعياتها على شخصية 

التجمعات البشرية، التي تبلورت على مدى 
ماليين السنين.

لم يسبق ألنماط السلوك البشري أن 
شهدت ولو جزءا ضئيال مما قذفته ثورة 

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي 
بوجهها والمؤكد أنها لن تستطيع التأقلم 
مع التغيرات السريعة المقبلة، التي تفوق 

سرعتها قدرتها على التأقلم.

في الماضي القريب كانت حدود لقاءاتنا 
مرتبطة بنطاق حركتنا الضيق ولقاءاتنا 
المحدودة بأشخاص ألسباب اجتماعية 

وعملية. وكان سلوكنا واألقنعة التي نلبسها 
يختلفان بحسب نوع األشخاص الذين 
نلتقيهم واألبواب القليلة التي يتاح لنا 

دخولها.
كان سلوكنا حين نلتقي بالعائلة يختلف 

عن لقائنا باألصدقاء أو بسيدة جميلة أو 
معلمينا أو بكبار السن وأعيان المجتمع 
في أي من الدوائر القليلة التي تدور فيها 

حياتنا.
أما اليوم فقد انفتحت أبواب حياتنا 

االجتماعية فجأة ودخل إليها جميع أولئك 
دفعة واحدة ومعهم آالف الغرباء.

كيف يمكن أن نتعامل معهم على منصة 
واحدة؟ إنها ورطة كبيرة.

ورطة فيسبوك

[ إصدار الهيئات مقدمة إلعادة هيكلة مؤسسات حكومية  [ عملية دمج القنوات الفضائية تواجه مشكالت إدارية وتنفيذية

بأن  األتراك يجادلون  المسؤولون 
إغالق القنوات في حملة التطهير 
باإلرهاب  كان التهامـــات تتصـــل 

دون النشر

◄

سالم سرحان
كاتب عراقي

كرم جبر:
الهيئات الجديدة ستعمل 

بداية على وضع ميثاق شرف 
موحد للصحافة واإلعالم



} طهران - تتابع السلطات اإليرانية حملتها 
املكثفـــة ضـــد املشـــرفني علـــى صفحـــات في 
مواقـــع التواصل االجتماعـــي، وذلك بتوجيه 
تهـــم تتعلـــق بحمايـــة األمن القومـــي وحفظ 
األخالق، وهي التهم التي عادة ما تتوجه إلى 
الصحافيني والناشـــطني املدافعني عن حقوق 
اإلنســـان، لكنها وتيرتها اشـــتدت مؤخرا مع 
اقتراب االنتخابات الرئاسية في مايو القادم.

وأعلـــن مصدر قضائـــي إيرانـــي األربعاء 
اتهام مشـــرفني على عدد من شبكات التواصل 
علـــى اإلنترنت أوقفوا في األســـابيع األخيرة، 
بنشر معلومات تهدد ”األمن القومي“ وكتابات 

”فاحشة“.
وأفـــادت وســـائل اإلعـــالم اإليرانيـــة عن 
توقيـــف حوالـــي ١٢ صحافيـــا ومشـــرفا على 
وســـائل للتواصـــل االجتماعـــي، خصوصـــا 
تطبيق تلغرام للرســـائل في مـــارس وأبرزهم 

الصحافيان إحسان مازندراني ومراد ثقفي.
وصرح املتحدث باســـم السلطة القضائية 
غالم حسني محســـني إجئي أن ”النائب العام 
أمر بتوقيف هؤالء األفراد عمال بالقانون وعدد 
منهم في الســـجن“، بحســـب ما نقلـــت وكالة 

أنباء الطلبة اإليرانيني ”إسنا“.
وانتقـــد الرئيس اإليراني حســـن روحاني 
هذا األســـبوع، التوقيفات قائال ”أوقف شبان 
عشية عطلة رأس السنة“ الفارسية، مضيفا في 
مؤمتر صحافي ”بحسب وزارة االستخبارات 

لم يرتكبوا أي جرمية“.
اإلصالحيـــني  النـــواب  مـــن  عـــدد  وأدان 
هـــذه التوقيفـــات التي متت قبل شـــهرين من 

االنتخابات الرئاسية املقررة في ١٩ مايو.
وأصبـــح تطبيـــق تلغرام، الـــذي يعد أكثر 
مـــن ٢٠ مليون مســـتخدم في إيـــران، الفضاء 
الرئيسي للنقاشـــات الثقافية والسياسية في 

بلد يحجب موقعي فيسبوك وتويتر.
وتســـعى السلطات إلى ضبط هذه اخلدمة 
بفرض تســـجيل احلســـابات التي تشمل أكثر 

من ٥٠٠٠ مشترك لدى السلطات.
وأعلـــن مســـؤول فـــي هيئة تابعـــة ملكتب 
املدعـــي العام لضبـــط اجلرائم على شـــبكات 
التواصل عن نشـــر قواعد جديدة لهذا القطاع 
مع اقتراب موعد االستحقاق الرئاسي، متوعدا 
برد القضاء على ”أي شـــتيمة أو تشهير“ على 

تلغرام.
وحتـــاول الســـلطات التحكـــم فـــي هـــذا 
التطبيـــق منـــذ ارتفـــاع شـــعبيته فـــي البالد 
وتربعـــه على عـــرش مواقع التواصـــل األكثر 
شـــعبية بني اإليرانيني، وكان مسؤول قد طلب 
في وقتت ســـابق من اإليرانيني عدم استخدام 
التطبيق وعزا الســـبب إلى ”قيام مستخدمي 
هذا التطبيـــق بتحميل بياناتهـــم ما يجعلهم 
عرضة لالســـتغالل من قبل الغرباء واجلهات 
املشرفة على مزود اخلدمة (سيرفر)“، وأضاف 
أن ”خـــودام تطبيق تلغرام ليـــس لها مقر في 
إيـــران وبالتالـــي مـــن الصعب علينـــا تعقب 

الهاكرز“.

} واشــنطن - دفعت شركة الطيران األميركية 
يونايتد آيرالينز ثمنا باهظا لتعاملها املهني مع 
أحد ركابها بعد تضامن املاليني من الناشـــطني 
معـــه على مواقـــع التواصـــل االجتماعي. ومت 
تـــداول مقطع فيديو عندما مت ســـحل املســـافر 
من الطائرة بعد رفضه النزول منها مع دعوات 
إلى مقاطعة الشـــركة في كل أرجـــاء العالم من 
الواليـــات املتحدة إلى الصني مـــرورا بأوروبا 
وأميـــركا الالتينية. وهو ما تســـبب في تراجع 
أســـهم الشـــركة ٣ باملئة تقريبا فـــي البورصة 

الثالثاء.
وبحلـــول مســـاء الثالثـــاء شـــاهد مقاطع 
الفيديـــو ١٧٠ مليـــون شـــخص ومت نشـــر أكثر 
من ١٠٠ ألـــف تعليق على موقع ”ســـينا ويبو“ 
الصينـــي، املماثـــل ملوقـــع تويتـــر للتواصـــل 

االجتماعي.
وكتب أحد املســـتخدمني علـــى موقع ”وي 
شات“، الذي يســـتخدمه ٩٠٠ مليون مستخدم، 
”إن األمـــر فـــاق احلد. إنهـــا تفرقة بشـــعة ضد 

اآلسيويني“.
وكانت شـــركة الطيران أعلنـــت أن رحلتها 
املتوجهة من شـــيكاغو إلى لويسفيل استوفت 
عدد احلجوزات الكافي، ولذلك طلبت من أربعة 
متطوعني أن يســـافروا على مـــنت رحلة أخرى 
مع دفع تعويضات مناســـبة لهم. إال أن املسافر 
الذي اختارته الشـــركة بشـــكل عشوائي، رفض 

النهـــوض مـــن مقعده في الطائـــرة، ما دفع 
رجـــال األمن للتدخل وســـحبه إلى املمر، 

كمـــا أظهـــرت مقاطـــع الفيديو التي 
صورها مسافرون داخل الطائرة.
هولـــدورث،  آنـــدي  وقـــال 
اخلبيـــر في التواصـــل في ظل 
بوتينغر“  ”بيل  بشركة  األزمات 
يشـــكل  ”األمر  إن  البريطانيـــة، 

العالقات  صعيـــد  علـــى  كارثـــة 
العامة“ وصورة الشركة.

وبـــدوره قال وضـــاح الطه، خبير 
اقتصادي في دبي في تغريدة ساخرة، ”طريقة 

الكاوبوي في إنزال املسافر!، بعد هذا احلادث، 
يجب أن تخجل تلك الشركات من مقارنة نفسها 

بشركات الطيران اخلليجية!“.
وأيده مغرد عربي آخـــر ”يا زين خطوطنا، 
شـــركة يونايتـــد للطيـــران تســـحل راكبـــا من 
الطيـــارة لوجـــود حجـــوزات مؤكـــدة أكثر من 

الطاقة االســـتيعابية للطائرة“. وأبدى ناشـــط 
اســـتغرابه مـــن تعامـــل الشـــركة وكتـــب ”هل 
يعقل مـــا فعله موظفو شـــركة خطوط يونايتد 
األميركية بهذا الراكب من اعتداء وحشـــي ألنه 

أصر على حقه في البقاء بالطائرة“.
واعترض شون سبايسر، املتحدث باسم 
البيـــت األبيض الثالثاء، علـــى الطريقة 
التـــي تعاملت بهـــا شـــركة الطيران 
يونايتد آيرالينـــز مع أحد ركابها، 
احلكومـــة  تقـــوم  أن  مســـتبعدا 
حتقيـــق  بإجـــراء  الفيدراليـــة 

منفصل في القضية.
وقال سبايسر إنه ”من املثير 
للقلـــق“ مشـــاهدة مقاطـــع فيديو 
يظهـــر فيه قيام رجال أمن الشـــركة 
بســـحل أحد ركابها بعد رفضه النزول 
من الطائرة. وأضاف أنه يعتقد أن كل شخص 
شـــاهد تلك املقاطـــع يتفق على أنـــه كان ميكن 

معاجلة املوقف بطريقة أفضل.
ولـــم تكن احلادثة وحدها هـــي التي أثارت 
الغضـــب واالســـتياء، بـــل إن طريقـــة اعتذار 
الشـــركة زادت الطـــني بلة، وقد جـــاء االعتذار 
على شكل رســـالة ملدير الشركة أوسكار مونوز 

الذي كتب فيها ”أحسست مثلكم جميعا بالقلق 
عندمـــا علمت مبا وقع. وال ســـيما فيما يتعلق 
بتحدي الزبون لضباط الشرطة بتلك الطريقة“.

وعلقت صحيفة ”ديلي تلغراف“ البريطانية 
على رد فعل شركة اخلطوط اجلوية بعد موجة 
مـــن الغضب وعاصفة من االنتقـــادات املوجهة 
وكتبت ”االعتذار العلني فن ما أصعب إتقانه“.
وأضافت ”مـــرت أربعة عقـــود على وصف 
املغنـــي البريطانـــي إلتون جون لكلمة ’آســـف‘ 
بأنهـــا أصعب كلمة علـــى اإلطالق، واآلن مع ما 
حدث على منت تلك الطائرة ال شك في أن الكثير 
منا يحاول فهم اعتذار الشركة الذي كان مجردا 

من األحاسيس“.
وانضـــم الناشـــطون العـــرب علـــى تويتر 
الستنكار تصرف الشركة واعتذارها، وجاء في 
تغريـــدة طريفة ”رد فعل رئيس شـــركة يونايتد 
عن واقعة الراكب املسحول ميكن أن ُيدّرس في 
علم اإلدارة عن كيفية حتويل املشكلة إلى كارثة 

باقتدار“.
وقالـــت مغردة ”بكل وقاحة تقـــول يونايتد 
إنها قامت باختيار عشوائي إلنزال أحد الركاب 
وأخذ مقعده.. واضحـــة العنصرية باختيارهم 

العشوائي“.

وقال آخر ”شـــركات عبارة عـــن عصابات.. 
أميركا تنادي باملســـاواة والدميقراطية.. انظر 
ماذا تفعـــل باملواطنني في الطائرة. كذبة كبيرة 

يعيشها العرب عن أميركا“.
وأوضح ناشـــط عـــدة تفاصيـــل أخرى عن 
تأثيرات احلادثة على الشركة قائال ”اليوم بكل 
األخبار أذاعوها ومتت مقاطعة رحالت الشركة 
وتعرضـــت خلســـارة فادحـــه ونزلت أســـعار 

أسهمها“.
وقال مغرد ”في زمن خدمة العمالء شـــركة 
بحجم يونايتد آيرالينز وبقرار همجي تخســـر 
خـــالل يوم مليار دوالر ليتم بعدها إلغاء اآلالف 

من احلجوزات حتى شهر أغسطس“.
وكتبت ناشـــطة ”شركة يونايتد أمام قضية 
أخالقية وإنســـانية وقانونيـــة.. أميركا تعيش 
فضيحة تعامل الشـــركة مع ركابها اآلسيويني 

بوحشية لم يسبق لها مثيل“.
وفي ســـبيل تهدئة الوضع قـــررت يوناتيد 
في نهاية املطاف التراجع عن موقفها، متعهدة 
بفتح حتقيـــق داخلي لـــدرس ومراجعة كيفية 
إدارة فرقهـــا للحجـــوزات التـــي تفوق ســـعة 
الطائـــرة في املطـــارات وسياســـات التعويض 

املقترحة على الركاب.
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ــــــران األميركية يونايتد  لم تع شــــــركة الطي
آيرالينز حجــــــم خطئها الذي ارتكبته بحق 
مســــــافر على خطوطها مت ســــــحله بطريقة 
عنيفــــــة، إال بعد أن غزا مقطــــــع فيديو عن 
ــــــة أنحــــــاء العالم، وتســــــبب مبوجة  احلادث
غضب واســــــعة ودعوات ملقاطعة الشركة 

ومحاسبتها.

} بيروت - أطلق ناشطون لبنانيون هاشتاغ 
#آخر_مرة_صارت_ االنتخابات عّبروا من 
خالله باســـتهزاء عن واقع بلدهـــم وعن حالة 
اإلحبـــاط التـــي وصلـــوا إليها جـــراء متديد 
أعضاء مجلس النواب ألنفســـهم للمرة الثالثة 
على التوالي بعد متديدين ســـابقني امتدا على 

والية كاملة من أربع سنوات.
وأكـــد اللبنانيون يأســـهم وســـخطهم من 
الطبقـــة السياســـية التي مازالـــت تصّر على 

البقاء جيال بعد جيل.
 وقالت مغردة:

وقال ناشط:

وسخرت أخرى:

وقالت اإلعالمية اللبنانية دميا صادق:

 وكتب مغرد:

 وقال مغرد:

كمـــا تفاعـــل العديد مـــن الناشـــطني على 
فيسبوك مع الهاشتاغ بسخرية وقال أحدهم:

وسخر آخر:

وقال ناشط:

إيران تعتبر نشطاء شركة طيران أميركية تحول خطأها مع مسافر إلى كارثة

تلغرام خطرا على أمنها

أصداء الحادثة مسموعة في كل العالم

أعلنت شركة غوغل عن إطالق أداة جديدة للرسم تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي لمساعدة المستخدمين على رسم 

ما يحبونه بســـرعة على مختلف المنصات ومجانا. وقالت الشـــركة إن {أوتو درو} نوع جديد من أدوات الرسم يجمع بين تعلم 

اآللة مع رسومات لفنانين موهوبين لمساعدة الجميع على تحويل أي شيء بصريا وبسرعة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
التمديد للمجلس النيابي يلهم اللبنانيين الفكاهة

[ فقدان فن االعتذار يكلف يونايتد آيرالينز مليار دوالر في يوم واحد
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اليمن لِك نصف احلب جهرا ونصفه 
اآلخر دعاء في كل صالة.

النظام اإلسالموي امليليشياوي أسوأ 
من أي دكتاتورية ألن الدكتاتورية 

تعتقل وال تعدم إال لسبب كبير، أما 
امليليشيات فإنها تقتلك ألتفه األسباب.

 من ُعمان إلى اليمن قلوبنا معكم يا 
أهل اليمن والفرج عليكم قادم ال محالة 

وسوف نفرح بكم ومعكم بإذن الله 
عاجال وليس بآجل.

دعوا العراق ألهله. ال تزايدوا على 
رجل اصطحب أطفاله إلى احلالق، 

فانفجرت بهم سيارة آثمة قادمة من 
قبائِح الفتاوى والظالم.

القيادة: ليست حراما أو عارا.. 
استغرب ممن يقول كيف ترفضني 

القيادة.. أنت بنت محترمة صدقوني 
ليست لها عالقة.

يكبلون البنت من يديها ورجليها 
ورقبتها وقلبها وأمعائها الغليظة 

وبعد ذلك يقولون لها كيف تعيشني 
دون أن يسندك رجال؟

هناك قاعدة اجتماعية، أي فكرة تصل 
إلى ١٠ باملئة من أي مجتمع وتدعمها 

بقناعة صلبة، ستكون مسألة وقت 
وتصل البقية.

ظاهرة مشاهير السوشال ميديا 
ستنطفئ عاجال أم آجال، ألن 

مجتمعاتنا أصبحت أكثر وعي 
وسرعان ما تغتسل من أي ظاهرة غير 

جيدة.

ماذا ستفعلون: بعد أن تسقط النجوم 
من السماء، وتغرق األرض بوابل من 

الدماء، هل ستعتلي العقائد منابر 
الفقهاء لتخطب في اجلثث واألشالء؟

رغم بشاعة التفجيرات في دور 
العبادة وقذارة أهدافها، إال أنها توحد 

املصريني الشرفاء بدال من تفريقهم.

احلساب الرسمي للبنك 
الدولي على تويتر.

تواجد مشاهير السوشال ميديا في 
الفعاليات الرصينة مينحها زخما 

دعائيا، لكنه في املقابل ُيسّطح فكرتها 
ويحولها إلى شو إعالمي فارغ!

تتتابعوا

@hiba zinati  
آخر مرة صارت االنتخابات كان شــــــادي 
ضايع وفيروز تفتش عليه ومازالت تفتش.

@HadyWahhab
ــــــات كنا حتت  آخر مــــــرة صارت االنتخاب
احلكــــــم العثماني. ولكن نحــــــن الدروز ما 

تغّير شيء علينا كان في إقطاع وبعدو.

@Karaky_Ali
خلي كل الناس تعــــــرف آخر مرة صارت 
االنتخابات كانت بعدها نوكيا أهم شركة 

هواتف بالسوق.

@Hassan Kabalan  
آخــــــر مرة صارت االنتخابات كان فخامته 
مع النســــــبية الكاملة وكان الشرعي ينبثق 
ــــــق عن  عــــــن الشــــــرعي والالشــــــرعي ينبث

الالشرعي، وكنا بصهر صرنا بثالثة.

@Nagham Al Halabi
آخر مرة صــــــارت االنتخابات كنت أدرس 
بكتاب التربية إن الشــــــعب مصدر جميع 

السلطات.

@DimaSadek
ــــــات كان بان  آخــــــر مرة صــــــارت االنتخاب
ــــــق بعد.. وكان ما في  كــــــي مون ما بدأ يقل

كيناوا.

مليون شخص شاهدوا 

مقطع الفيديو عن واقعة 

الراكب املسحول من 

الطائرة
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 آخر مرة صارت االنتخابات كان بري رئيس 
ــــــال كمان ويلي قبل  ــــــس النواب ويلي قب مجل
قبال ويلي قبل قبل قبل قبال.. يعني من أيام 

األسود واألبيض.

 آ

Jam Wak

ــــــات.. هناك من  آخر مرة صــــــارت االنتخاب
الناس من قبضوا مئة دوالر ثمن أصواتهم.. 
وهناك أناس ظلوا في بيوتهم.. وهناك أناس 
اشــــــتغلوا مفاتيح انتخابية.. ومعظم الناس 
انتخبوا مــــــن يريدونه زعيم طائفــــــة.. نكاية 

بغير الطوائف..

آ

Patrickk 

ــــــات كانت نبع  آخــــــر مرة صــــــارت االنتخاب
احلنان لم تصبغ شعرها بعد.

آ



شريين الديداموين
تصوير حممد حسنني

} حياة بائســـة تلك التـــي يحياها أهل مدينة 
الشـــالتني، إذ يعانـــى الكثير مـــن مواطنيها، 
الذيـــن يبلـــغ تعدادهم مـــا يقرب مـــن 19 ألف 
نسمة، من مشكلة أوراق الثبوتية (املستندات 
الرسمية من شهادات ميالد ورقم قومي) التي 
تثبت جنســـيتهم املصرية، ومـــن ثم تكفل لهم 

اخلدمات التعليمية وغيرها.
معظم أطفالهم ال يلتحقون باملدارس لعدم 
وجود مســـتندات رســـمية لديهم، لذلك كانت 
اخللوة (أو الُكّتاب) الوســـيلة املثالية للقضاء 
علي هـــذه املشـــكلة، فما من شـــخص ُولد في 
مثلث حاليب وشالتني وأبورمادا ونشأ فيها، 
إال وكانـــت اخللـــوة أول مكان جلـــس فيه في 

صغره بني يدي الشيخ.
ولفظ اخللوة جاء في األصل من ”االختالء“، 
أي االنفراد في مـــكان ال مخالطة فيه، ثم صار 
مصطلحـــًا ُيطلـــق على املـــكان الـــذي يختلي 
فيه معلـــم القرآن الكـــرمي مع األطفـــال بعيدًا 
عـــن الضوضاء ليعلمهم نطـــق القرآن وكيفية 
حفظه، ثم توسعت لتشـــمل القواعد اإلمالئية 
واللغويـــة، ويتـــم ذلك في الهـــواء الطلق على 
حصر خضراء، أو من خـــالل كتاتيب صغيرة 

مبنية على هيئة أكشاك خشبية.

الكتابة على الرمال

فـــي أبورمـــادا (فـــي اجلنوب مـــن مدينة 
شـــالتني)، رصدت ”العـــرب“، أطفـــاال بعيون 
واســـعة وبشـــرة ســـمراء، وال تفارق البسمة  
عنـــد  توهجـــا  وجوهـــم  وتـــزداد  شـــفاههم، 
ترحيبهـــم بالغربـــاء، بينما تتشـــبث أناملهم 
الصغيرة بألواح رديئة اللون والنوع، وكأنها 

إكسير احلياة بالنسبة إليهم.
أول مـــا يقـــرأه الـــدارس هـــي احلـــروف 
الهجائيـــة، أو كما يســـمونها ”األلفات“، حتى 
يتقن نطقها، فالشـــيخ املســـؤول عـــن اخللوة 
يدربه علـــى التمييز بني احلروف املتشـــابهة 
نطقـــًا، حيث يرددهـــا املتعلم، ويقوم الشـــيخ 
بتصويـــب النطق وتصحيحـــه، إلى أن يتمكن 
الطفل من نطقها نطقًا ســـليمًا قدر استطاعته، 

ومييز في الرسم بني احلروف املتشابهة.
ثـــم تأتي بعد ذلك مرحلـــة الكتابة، وتكون 
البدايـــة عن طريق إصبع الســـبابة بتشـــكيل 
احلروف على الرمال (أ، ب، ت، ث…) والشـــيخ 

الـــذي يعلمهـــم يتفقدهـــم، فيصيـــح فـــي هذا 
ويصرخ فـــي ذاك، طالبا منهم محو الكلمة من 

الرمال وإعادة كتابتها مرة أخرى.
ينتقـــل املتلقي بعد ذلك إلـــى التدّرب على 
نطق احلركات (بالنصب أو الكســـر أو الضمة 
أو الســـكون) وكتابـــة تلـــك العالمـــات علـــى 
احلروف الهجائية نفســـها، وهـــذا أيضا يتم 
على الرمال، ثم يتعلـــم الطفل تركيب الكلمات 
ليركـــب منها جملة مفيدة، وبذلك يكون مؤهًال 
اللتقاط ما ســـُيمليه عليه الشـــيخ من الســـور 

القرآنية وكتابته.
وعندما يتأكد الشـــيخ مـــن أن تلميذه كتب 
الكلمة بطريقة صحيحة، يطلب منه أن ينقلها 
في اللوح الـــذي يحمله والذي يكون قد حصل 
عليـــه مـــن تبرعـــات اجلمعيـــات اخليرية أو 
القوافـــل اخليريـــة والدعوية التـــي تصل إلى 
املنطقـــة، والتي متـــّد ُدور حتفيـــظ القرآن في 
مناطـــق متفرقة بجميـــع األدوات واملصاحف 

للتيسير على األطفال.
الشـــيخ ياســـني، املســـؤول عـــن ”خلـــوة 
(حاصـــل علـــى  دبلـــوم الثانويـــة  الطبـــوة“ 
التجاريـــة)، يعمل بتلك املهنة منذ 7 ســـنوات، 
ويقـــوم بتعليم ما يقرب من 75 طفًال، منهم من 
يذهبون إلى املدرســـة، ومنهم من ليست لديهم 
أوراق ثبوتية لدخولها فيعتمدون فقط على ما 

يتعلمونه في اخللوة.
أوضح الشيخ لـ“العرب“ أن أغلبية املشايخ 
فـــي منطقـــة حاليـــب وشـــالتني وأبورمـــادا، 
يتبعـــون تلـــك الطريقة مـــع األطفـــال ألنها ال 
تكلفهم كراســـات هم ال ميلكونها، فالرمال من 
الســـهل محو الكتابـــة من فوقهـــا، أما الورق 
فمكّلف ألنه يتم التخلص منه بعد الكتابة فيه 

ملرة واحدة.
ويعانـــي الطالب، وخصوصـــا في املرحلة 
االبتدائية، من ضعف اللغة العربية، التي هي 
بالنسبة إليهم عالم مجهول كاللغة اإلنكليزية 
متاما، ويصعـــب عليهم فهمها، حيث يســـود 
لهجتهم أسلوب الرطانة (كالم غير مفهوم) في 

التعامل اليومي بني األهالي.
خلوة الشيخ ياسني، مثل أغلبية اخللوات 
في قرى مدينة شـــالتني، تتبع نظـــام التعليم 
الفـــردي، أي ال توجـــد فـــوارق زمنيـــة (فصل 
أولى، وثانية، وثالثة)، وبالتالي فإن كل طالب 
ميثل فصًال لوحده قائًما بذاته بحســـب قدرته 
وطاقته على االســـتيعاب واحلفـــظ، فهو غير 
مرتبـــط باآلخرين في مقـــدار ما يتحصل عليه 

من حفظ للقرآن الكرمي.

وليس للخلوة زي رسمي يرتديه املترددون 
عليهـــا، وإمنـــا املعتـــاد أن يخيـــط األب البنه 
قميصًا رخيصا، يتحمل تبعات اجللوس على 
األرض، ومـــا يتناثر عليه مـــن ألوان مختلطة 

وأتربة.
واألطفـــال هناك، ال يشـــعرون بـــأي أزمة، 
وتبدو عليهم السعادة الغامرة، على الرغم من 
أنهم يســـتيقظون في الصبـــاح الباكر للذهاب 
إلى املدرســـة، ثم يهرولون بعد خروجهم منها 
ليتوجهـــوا إلى اخللوة فـــي الثانية ظهرا بعد 

يوم دراسي شاق.
إســـالم البالغ من العمـــر 13 عاما وهو من 
أبناء قبيلة العبابدة، قال لـ”العرب“، إنه ذهب 
للمدرسة حديثا، إال أنه يتردد على اخللوة منذ 
8 سنوات، فهو ال يســـتفيد من املدرسة، بينما 

اخللوة بالنسبة إليه هي بيته.
وقـــال إنه يســـمع من الشـــيخ، ويجرب ما 
يكتبه على الرمال مـــرات عديدة، قبل أن ينقل 
ما تعلمه على اللوح، وهذه الطريقة مّكنته من 
حفظ ثالثة أجزاء مـــن القرآن الكرمي، وأمنيته 

الوحيدة أن يكون جنارا عندما يكبر.
أما محمد (12 عاما) فال يذهب إلى املدرسة، 
بل يتسابق هو وإخوته األربعة مع أصدقائهم 
على من يصل قبل اآلخر إلى اخللوة، وأشـــار 
إلى أنه اســـتطاع أن يحفظ جزأين  لـ”العرب“ 
مـــن القـــرآن، ويكتبهمـــا مبفرده، وأن ســـبب 
انتظامه في الذهاب هو حبه الشـــديد للمكان، 
ويتطلع إلى أن حتّل مشـــكلة أوراقه الثبوتية 
لكي يكون في املستقبل ضابًطا (أو سابت كما 

نطقها).

شيخ دون مؤهل

بالرغـــم مـــن أن مشـــروع التعليـــم أصبح 
واحـــدا من أهم املشـــروعات القوميـــة للدولة 
املصرية، إال أن عددا كبيرا من أطفال شالتني، 
يجدون خلوة ”الشـــيخ ماهر“ مصدرا رئيســـا 
لتلقـــي تعليمهم األساســـي، فيذهبـــون إليها 
باللوح اخلشبي، بعيدًا عن الكتب والكراسات، 

فهو أداتهم الوحيدة كبديل عن الِكتاب.
الشـــيخ املخضرم فـــي التعليـــم ألكثر من 
أربعني عاما لم تترك التجاعيد مكانا في وجهه 
إال ونالت منـــه، لكن تقدمه في العمر لم مينعه 

من اجللوس وسط تالميذه في قوة وصالبة.
في داخل غرفة مبنية من الطوب احلجري، 
ومحاطة بأســـوار كبيرة من كل اجتاه، ميسك 
ماهر لوحا خشـــبيا عريضا يفحصه ويراجعه 
وفـــي ذات الوقت يقرأ اآليـــة القرآنية املكتوبة 

ليرّددها خلفه الطالب.
خلـــوة الشـــيخ ماهـــر، تعتمد علـــى نظام 
املعلـــم الواحد، وقال بفخـــر وبلهجة بدوية ال 
تخلو من بعض كلمات الرطانة إنه ال ميلك أي 
مؤهل دراســـي، لكنه حفظ القرآن، وتعلم الفقه 
والرسالة وأمهات الكتب عن طريق شيوخ من 
األزهـــر كانوا يتـــرددون علـــى املدينة، ويزهو 
الشـــيخ بأنه كان سببا في تعليم الكثيرين من 
أبناء قبائل البشـــارية واألمتـــن اللغة العربية 

إلى جانب القرآن الكرمي.
وهو يشـــرف على عدد من الطالب يصلون 
إلـــى املئتـــني، ومنهم من لم يلتحق باملدرســـة 
لعـــدم وجود أوراق ثبوتيـــة لديهم، وفرصتهم 
الوحيدة هي التعلم في اخللوة، لذلك يخصهم 
ببعض من االهتمام عـــن غيرهم، ويضطر في 
بعض األحيان إلى أن يقسو عليهم ألنه يعرف 
أن فرصتهـــم الوحيـــدة في التعلـــم تكون من 

خالله هو فقط.
مـــن  البعـــض  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
اخللوات، ومنهـــا خلوته، لم تصلها التبرعات 
من األقالم واأللواح الفايبر، ولذلك يســـتخدم 
الســـكري  اخلشـــب  مـــن  لوحـــا  الدارســـون 
يســـمى ”الهغليغ“، ميكنـــه البقاء لســـنوات، 
فاحلشـــرات ال تأكله بسبب مرارة طعمه، وهو 
األفضل في الكتابة، ويســـتوعب آية أو آيتني 

من القرآن.

والدارس يكتب فوق اللوح بقلم من قصب 
اخلشب يغمسه في الدواة (إناء صغير عميق) 
توضع فيـــه نفاية الدخان العالق بظهر أواني 
الطبخ، والبعض يحرق الشـــجر فيحّوله إلى 
فحـــم، يضعه في املـــاء، ثم يغمـــس فيه عصا 

خشبية ويستخدمها في الكتابة.
األطفال ينادون الشيخ ماهر بـ“سيدنا“، أو 
”شـــيخنا“، وهو ُعرف درج عليه اآلباء واألبناء 
في مخاطبة شـــيخ اخللوة، احترامًا وتقديرًا 

له؛ كونه حافظا لكتاب الله ويعلمهم إياه.
إسالم ذو التســـع سنوات، يخط على لوح 
خشـــبي ما ميليه عليه ”سيده“ من آيات الذكر 
احلكيم، وقال لـ“العرب“، إنه يحفظها صباحًا 
علـــى الرمال أوال، ثـــم يعرضها على الشـــيخ 
ليـــأذن له باالنتقال إلى مقطـــع آخر، أو يلزمه 
بإتقـــان حفظهـــا، وهكذا متضـــي أيامه حتى 
يكمل ســـورة بعد سورة، وجزءًا بعد آخر، إلى 

أن يختم القرآن الكرمي كّله.
وبعد انتهاء ســـاعات احلفظ يغسل إسالم 
وأصدقاؤه تلك األلواح خارج الغرفة في بركة 
من املاء يعتقد األهالي أنها مقدسة ويتبركون 
بها، نظًرا إلى أنها حتوي ماء ذابت فيه كلمات 

القرآن الكرمي.
”ُقـــم للمعلـــم وّفـــه التبجيـــال.. كاد املعلم 
أن يكون رســـوال“، هو شـــعار مات في معظم 
املدارس املصرية هـــذه األيام، إال أن اآلباء في 
مثلث حاليب وشـــالتني مازالـــوا يؤمنون به، 
ورصدت ”العـــرب“، أنه عند اصطحاب أولياء 
األمـــور أبناءهم للخلوات، يطلب األب من ابنه 
تقبيل يد الشيخ، كدليل على االحترام وتوقيرا 
ملكانتـــه، ثـــم يأخذ االبـــن مكانه أمام الشـــيخ 
على هيئة جلســـة التشهد في الصالة، وأمامه 
أدواتـــه، وبيده قلمه القصبي، ليكتب ما ُميليه 

الشيخ عليه.
األب يعطي شيخ اخللوة كامل 

الصالحية في تهذيب ابنه 
وتأديبه حتى لو اقتضى 

األمر ضربه، لكن 
الشيخ يدرك حدود 

سوطه أو عصاه 
فال يتعداها، وال 
يستخدم عقوبة 
الضرب إال عند 
انشغال الطالب 

باحملادثة اجلانبية 
بعضهم مع بعض، أو 

عبثهم في ساعة احلفظ، أو 
غياب أحدهم دون استئذان 

مسبق.
والضرب في هذه 

احلاالت كثيرًا ما 
يكون بالسوط على 

باطني القدمني ليكون 
املضروب عظة وعبرة 

لغيره، وهو العقاب 
املعروف بـ“الفلقة“، 
حيث ميسك بقدمي 

الطالب املضروب 
اثنان أكبر منه سًنا، 

حتى ال يستطيع 
االنتقام منهما الحقا.

سدو ،  أحمد 
عضو جلنـــة العربان 

مبجلـــس محلـــي 
أوضح  أبورمادا ، 

لـ“العرب“، أن 
اخللوات  غالبيـــة 

تكـــون بدعـــم 
مـــن 

األهالـــي، 
فمنهـــم 

مـــن 
ع  يتبـــر
بقطعة

األرض، وآخر يقوم بشـــراء األلواح اخلشبية، 
وثالـــث يتبرع ببنـــاء اخللوة، ويقـــوم متلقي 
التعليم بدفع خمســـة جنيهات شهريا للخلوة 

(أقل من نصف دوالر).
وأشـــار إلى وجـــود عجز بعدد املدرســـني 
في املنطقة، رغم افتتـــاح عدة مدارس جديدة، 
فمعظـــم املدرســـني مـــن احملافظـــات املصرية 
األخرى يرفضون املجيء بســـبب ُبعد املسافة 
وصعوبة احليـــاة في مثلث تنقصه الكثير من 
اخلدمات، فاملعلمون ينظرون إلى املنطقة على 

أنها ”منفى“.
لذلك يلجأ األهالي إلى اخللوة، لكن ســـدو 
يرى أن حتفيظ القرآن دون أن يكون مصحوبا 
بالتعليم املدرســـي يعتبر جرمية تســـتوجب 
العقاب واملســـاءلة، ألن األطفال سوف ينسون 
ما حفظوه بعد ســـنني. وأضاف أن الشـــيوخ 
القائمـــني على أمـــر اخللوات يتخـــذون منها 
مصـــدرا إلدرار الدخـــل، من خـــالل الصدقات 
والهبـــات التي تأتي إليهـــا، بجانب أنهم غير 
مؤهلـــني تربويا ومهنيا للقيام بأدوار التعليم 

واإلشراف على األعمار الصغيرة.
وأكد أن الذين طّوروا أنفسهم من خريجي 
اخللـــوة هم فقـــط الذيـــن التحقـــوا باملعاهد 
الدينية املتوسطة والثانوية وبعدها اجلامعة، 
أما الذين اكتفوا باخللوة فإنهم اآلن بال مؤهل 

أو عمل.
واعتـــرض عضـــو جلنـــة العربـــان علـــى 
وجود دارســـني متفاوتة أعمارهم في اخللوة 
الواحـــدة، مؤكدا خطورة ذلك من الناحية 
األخالقيـــة، ودعـــا الدولة إلـــى التدخل 
وتنظيم هذا النـــوع من التعليم داخل 
اخللوات، حتى تصبح وحدة تعليمية 
متكاملة، وأن تكون حتت إشـــراف 
وزارة  مـــن  معتمديـــن  مدرســـني 
التربيـــة والتعليـــم يعملون وفق 
خطـــة تعليميـــة شـــاملة لتنمية 

البالد. 
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يعاني الكثير من ســـكان مدينة شـــالتني من عدم امتالكهم لشهادات ميالد رسمية تكفل لهم 

حق إلحاق أطفالهم باملدرسة لتبقى فرصتهم الوحيدة هي التعلم في {الخلوة}.

يعانـــي األطفال الذين يتعلمـــون في الخلوة من ضعف اللغة العربية التي يصعب عليهم فهمها، 

حيث يسود أسلوب أو لهجة {الرطانة} في التعامل اليومي بني سكان مدينة شالتني. تحقيق

شــــــالتني منطقة نائية، تقع في اجلنوب الشــــــرقي ملصر، على احلدود مع السودان، وتضم 
ــــــرق ورأس حدربة، والتعليم فيها  خمس قرى، هي أبورمادا وحاليب ومرســــــى حميرة وأب
ليس إال ”خلوة“ أو ”ُكّتابا“ في الهواء الطلق مما يجعلك تتساءل: هل نحن حًقا دخلنا القرن 

احلادي والعشرين أم مازلنا في العصور الوسطى؟

التعليم في شالتين كتابة على الرمال والخلوة بديل المدرسة
[ أقالم وألواح من الخشب وحبر من الفحم  [ مناطق مصرية نائية يصعب فيها فهم اللغة العربية

حفظ القرآن دون تعليم

الرمل أولى خطوات التعلم والكتابة األب يمنح شيخ الكتاتيب اإلذن بتأديب ابنه حتى لو استخدم السوط على باطن القدم

فصـــل  الخلـــوة  فـــي  طالـــب  كل 

قائم بذاتـــه ومعلمـــو املحافظات 

املصرية األخرى يهربون ويعتبرون 

املكان مجرد منفى

◄

خ عليه.
ألب يعطي شيخ اخللوة كامل

الحية في تهذيب ابنه
به حتى لو اقتضى

ضربه، لكن
خ يدرك حدود 
ه أو عصاه
تعداها، وال 
عقوبة خدم
ب إال عند

ال الطالب 
ادثة اجلانبية

هم مع بعض، أو 
ساعة احلفظ، أو  م في
دون استئذان أحدهم

ق.
هذه لضرب في

الت كثيرا ما 
ي رب

 بالسوط على
ي القدمني ليكون
روب عظة وعبرة 
، وهو العقاب
وف بـ“الفلقة“، 
ميسك بقدمي
ب املضروب

 أكبر منه سًنا،
روب ب

ال يستطيع 
ام منهما الحقا.

سدو ،  حمد 
و جلنـــة العربان 
ـــس محلـــي
أوضح مادا ، 

رب“، أن 
اخللوات ـــة 

ن بدعـــم 

لـــي، 
ــم 

ع  ر
ة

عمل. أو
واعتـــرض عضـــو جلنـــة العربـــان علـــى
وجود دارســـني متفاوتة أعمارهم في اخللوة
الواحـــدة، مؤكدا خطورة ذلك من الناحية
األخالقيـــة، ودعـــا الدولة إلـــى التدخل
وتنظيم هذا النـــوع من التعليم داخل
اخللوات، حتى تصبح وحدة تعليمية
متكاملة، وأن تكون حتت إشـــراف
وزارة مـــن  معتمديـــن  مدرســـني 
التربيـــة والتعليـــم يعملون وفق
خطـــة تعليميـــة شـــاملة لتنمية

البالد. 



} دولــو (الصومــال) – لـــم يكـــن أمـــام أبدير 
حســـني، مع جفاف اآلبار فـــي قريتها ونفوق 
ماشـــيتها بســـبب جفاف املراعـــي في جنوب 
الصومال، ســـوى فرصة واحدة أخيرة إلنقاذ 
أسرتها من اجلوع؛ جمال ابنتها زينب البالغة 

من العمر 14 عاما.
في العام املاضي عـــرض رجل يكبرها في 
الســـن ألف دوالر مهرا لها وهو ما يكفي لنقل 
عائلتها املوســـعة إلى بلـــدة دولو الصومالية 
علـــى احلـــدود اإلثيوبية حيث تـــوزع وكاالت 
اإلغاثـــة الدولية الطعام واملـــاء على العائالت 
الفـــارة من جفـــاف مدمـــر. قالت زينـــب ذات 
العينني الســـوداوين والصوت الناعم ”أفضل 
املوت علـــى أن أهـــرب إلى األدغـــال وتأكلني 
ســـنبقى  والدتهـــا ”آنـــذاك  وردت  األســـود“. 

ومنوت جوعا وستأكل احليوانات عظامنا“.
وهذا احلديث الذي نقلته االبنة واألم مثال 
للخيـــارات التي تواجه العائـــالت الصومالية 
بعد عامني من ندرة األمطار، وذبول احملاصيل 
وتناثر عظام املاشية في أنحاء البالد الواقعة 

في منطقة القرن األفريقي.
وحتتاج األمم املتحدة إلى 4.4 مليار دوالر 
بحلول يوليو، وحتى اآلن لم تتلق ســـوى 590 
مليون دوالر. لكن ما تغفل عنه اإلحصاءات هو 
اخليارات املوجعـــة للقلوب التي تضطر إليها 

األسر يوميا للتمكن من البقاء.
وقايضت أبدير حســـني حرية ابنتها زينب 
بحياة شـــقيقاتها. وقالت في كوخها املتهالك 
املصنوع من العصي وقطع القماش وشـــرائح 
البالســـتيك والذي يأويها مع أفراد أســـرتها 
البالغ عددهم 14 شـــخصا ”إنه شـــعور ســـيء 
للغاية… قضيت على أحـــالم طفلتي. لكن دون 

هذا املال من املهر سنموت كلنا“.

ولكن زينب ذات اليدين املرسومتني بنقوش 
احلناء، التي ترتدي غطاء رأس ضيقا وتنورة 
طويلة باهتة حتتها ســـروال موشـــى بأحجار 
المعة على طرفه األســـفل، متلك إرادة حديدية، 
فهي تريد أن تصبح معلمة لغة إنكليزية وتريد 

استكمال دراستها وال تريد أن تتزوج.
وقالت ”أريد شيئا مختلفا عن ذلك“، وكان 
ابن شقيقتها الرضيع يحبو عاريا على الرمال 
بجوارها وشقيقه األصغر يبكي بصوت واهن.

لكـــن مقابـــل أحـــالم زينب هنـــاك حياة 20 
من أبناء وبنات شـــقيقاتها الثالث وجميعهن 
تزوجن صغيرات وطلقن، وهناك أيضا شقيقها 
األكبـــر الذي أنهكه الهم وشـــقيقتها الصغيرة 

ووالداها، وهم جميعا مهددون باملوت جوعا.
كانت األسرة ذات يوم متلك أبقارا وأغناما 
وثالثـــة أحمـــرة كانـــت تؤجرها مـــع عربات 
كوســـيلة للمواصالت، لكـــن احليوانات نفقت 

وأصبحت زينب أملهم الوحيد.
رفضـــت زينـــب على مـــدى أشـــهر وظلت 
متقوقعة على نفسها حتاول الهرب كلما نسوا 
أن يغلقوا عليها باب الغرفة، لكنها أذعنت في 

نهاية األمر أمام عوز أسرتها الشديد.
وقالـــت أمهـــا وقـــد بـــدا احلـــزن والقلق 
واضحني على مالمحها وهي جالســـة بجوار 
ابنتهـــا متجهمة الوجـــه ”لم نكـــن نرغب في 
إجبارها… الضيق يجعلني ال اســـتطيع النوم. 
عينـــاي متعبتان حتى أنني لم أعد اســـتطيع 

لضم إبرة“.
دفـــع املهـــر وأقيم العـــرس والتأم شـــمل 
العروســـني. بقيـــت زينب ثالثة أيـــام ثم فرت 
هاربة. عندما اســـتأجر أفراد أسرتها سيارات 
لنقلهم مســـافة 40 كيلومترا إلى دولو سافرت 
زينب معهم. والتحقت باملدرســـة احمللية التي 
تضم عشرة مدرسني ونحو 500 طالبة، وحيث 
تغطـــي ألواح حديدية مموجة جدران الفصول 

املبنية من أعواد اخليزران.
حتكي زينب بهدوء ”يقول إذا ما رفضتني 
الفتاة يجب أن أســـترد أموالي. أو ســـآخذها 
بالقوة.. بعث إلي برسائل تقول أعطيني املال 

أو سأعيش معك كزوجك“.

ال تســـتطيع أســـرتها أن تـــرد ولـــو جزءا 
يســـيرا من املهر، فكل ما متلكه هما حاشيتان 
أســـفنجيتان متســـختان وثالث أوان للطهي 
ومشـــمع برتقالي يغطي منزلها املؤقت. ليس 

لديها شيء آخر لبيعه.
ثـــم قرر مدرس زينب فـــي اللغة اإلنكليزية 
عبدالولـــي محمـــد هرســـي أن يتدخـــل فـــي 
األمر. كان هرســـي قـــد رأى املئات من الطالب 
يتسربون من املدرســـة بسبب اجلفاف. تركت 
فتـــاة املدرســـة للعمل كخادمة للمســـاعدة في 
إطعام أســـرتها، وكان جيلها هو أول جيل من 
الفتيات يدخـــل املدارس. مرض صبي وتوفي، 
فقد تفشت الكوليرا في أنحاء الصومال حينما 

أصابت البكتيريا إمدادات املياه املتناقصة.
يقـــول هرســـي إن خمـــس فتيـــات غادرن 
املدرســـة أيضا هذا العام لتزويجهن باإلكراه 

أو من أجل زيجات مبكـــرة. وأضاف أن إكراه 
الفتيـــات علـــى الـــزواج ليس باألمـــر اجلديد 
فـــي الصومال لكنه أقل شـــيوعا فـــي األوقات 

األفضل، خاصة في دولو.
ال أحـــد يعـــرف عدد األســـر التـــي تضطر 
إلى مواجهـــة اختيارات مثل التـــي واجهتها 
أســـرة زينب. وقال جان لوكينجا رئيس إدارة 
حماية الطفل في مكتـــب منظمة األمم املتحدة 
للطفولـــة في الصومـــال ”رغم أننـــا ال منتلك 
بيانات نهائية إال أننا نفهم من بعض التقارير 
أن األعـــداد قليلة لكنها تتزايد وال ســـيما في 

املناطق اجلنوبية والوسطى“.
وذكـــرت جماعـــات إغاثة أخـــرى أن معظم 
األســـر في املناطق املنكوبة باجلفـــاف فقيرة 
بصـــورة ال تســـمح لها برد املهـــور بعد نفوق 
مـــا متلكـــه مـــن حيوانـــات. وال أحـــد يعرف 

برنامجا ملساعدة فتيات مثل زينب. اصطحب 
هرســـي زينب إلـــى جمعية مســـاعدة محلية 
أخذتهـــا بدورها إلى جمعية كوبيراتســـيوني 
انترناتســـونالي اإليطاليـــة لإلغاثـــة. وقـــرر 
املنســـق اإلقليمي الذي كان في زيارة للمنطقة 

مع مانحني من االحتاد األوروبي أن يتدخل.
حتكي ديكا وارسامي أحد أعضاء اجلمعية 
لزميالتها الالتي جتمعن لسماع القصة ”يجب 
أن نفعـــل شـــيئا من أجـــل هذه الفتـــاة… وإال 
ســـتواجه اغتصابا كل ليلـــة“. كان موظفوها 
يحتفظـــون بأموال لألعمـــال اخليرية فوفروا 
املال الـــالزم لســـداد املهر. وقالت وارســـامي 
إن املجموعة ستتوســـط لعقـــد لقاء بني رجال 
األسرتني، وسيسترد زوجها ماله إذا ما طلقها 
أمام شـــهود. رفعت زينب عينيها السوداوين 

عن األرض وتساءلت ”هل سأكون حرة؟“.

نجوى درديري

} أكـــدت دراســـات عديـــدة أن املـــزاج اجليد 
للمرأة ينعكس على الطعام الذي تعده، فيأتي 
بنكهـــة مميزة، ويكون صحيـــا ملن يتناوله من 
أفراد أسرتها، وخاصة األبناء، فينشأون وهم 
متمتعـــون مبناعة جيدة، وأشـــار علماء نفس 
إلى أن الطبخ من األعمال اليدوية التي حتّسن 

املزاج، وجتعل املرأة أكثر سعادة.
ســـها عيد، خبيـــرة طاقة املـــكان، وضعت 
يدها على السر وراء ذلك، ووجدت تلك العالقة 
القوية بني مزاج املرأة النفسي ومذاق طعامها 
الذي تقوم بطهيه لعائلتها، كما أكدت أن تأثير 
مزاج ربـــة البيت الســـيء يكون ســـلبيا على 
صحة الـــزوج واألبناء، وميكـــن أن ميرضوا، 
ونصحـــت بأن تطهو ســـيدة البيـــت طعامها 

مبزاج وحب، وليست مكرهة أو مرغمة.
وقالـــت اخلبيرة لـ”العرب“، إن ما يســـمى 
بالَنَفـــس فـــي الطعام، أي املـــزاج اجليد أثناء 
طهي الطعام، ليســـت جملة فارغة من املعنى، 
بل جملة لها دالالت في علم ”الفونغو شـــوي“ 
الصينـــي (أو علم طاقة املـــكان)، فطاقة احلب 
التي متد بها األم الطعام أثناء طهيه ألبنائها، 
هي اخللطة الســـرية التي تضيفها دون تعمد 

منهـــا إلـــى قائمة طعامهـــا، وهذا مـــا يعطيه 
املـــذاق الطيـــب. ولفتت االنتبـــاه إلى ضرورة 
عدم االســـتهانة مبقوالت اجلـــدات، حيث كان 
معهـــن كل احلـــق وهـــن ينصحـــن األم بعدم 
إرضاع طفلها وهي حزينة أو مكتئبة، حتى ال 
يصاب الرضيع باملرض، أو يشعر بآالم البطن 
واالنتفاخات، مؤكدة أن تلك املعتقدات القدمية 
مازالت تنتشـــر في املناطق الشعبية والريفية 

في املجتمعات العربية.
رشـــا محمـــود، تعمل طاهيـــة وخبيرة في 
تذوق الطعام، أكـــدت صحة ما قالته الدكتورة 
عيد، الفتة إلى أن الطهاة املوهوبني من الرجال 
الذيـــن يعدون وجباتهم مبزاج جيد وبشـــغف 
يكـــون مذاق طعامهـــم طيبـــا باملقارنة بهؤالء 
الذين يعدون الوجبات فـــي املطاعم املزدحمة 
بالرواد بشـــكل آلي بعيدا عن املزاج ومشـــاعر 
احلب، لذا فنادرا ما جتد مذاق أطباقهم طيبا.
وقالـــت لـ”العـــرب“، إنهـــا حصلـــت على 
دورات تدريبية في تذوق الطعام في فرنســـا، 
واشـــتركت فـــي أكثر مـــن حـــدث تفاعلي مع 
الســـيدات العاديـــات الالتـــي كـــن يحبنب أن 
يشـــاركن في طهي الطعام، وشـــد انتباهها أن 
السيدات الســـعيدات املبتسمات وهن يطهني 
الطعـــام، كانت أطباقهن أطيب مذاقا من هؤالء 

املشاركات ملجرد الفوز واحلصول على جائزة.
على جانب آخر، هناك دراســـات نفسية كثيرة 
كشـــفت حقيقـــة أن الطهي يخلـــص املرأة من 
مزاجها الســـيء، وتلجأ السيدات إليه كعالج 
فعال في حاالت االكتئـــاب والضغط العصبي 
الواقـــع عليهـــن جراء  املشـــكالت الناجتة عن 

تربية األبناء والعمل والزواج.
وأشارت هناء أبوشهدة أستاذة علم النفس 
إلى أن الطبـــخ من األعمال اليدوية  لـ”العرب“ 
التي ُحتسن املزاج، ونصحت النساء باللجوء 
إليـــه في حالـــة ما إذا كـــن يعانـــني االكتئاب 
والضيـــق، ألنه يعلي من حالة التركيز الدقيق، 

ويبعدهن عن منطقة االنفعاالت الزائدة.
واتفقت مع دراســـات خبـــراء طاقة املكان، 
والتي توصلت إلى أن املرأة عندما تطبخ بحب 
فـــإن ذلك يجعل مـــذاق طعامها شـــهيا، حيث 
تنعكس حالتها النفســـية اجليدة على الطهي، 
ويحـــدث العكس أيضا، فحينمـــا تطهو املرأة 
ملن ال حتبهم وتبغضهـــم، يكون مذاق طعامها 
ســـيئا للغايـــة، حتـــى أنها تصـــاب باإلرهاق 
الشـــديد حينما تكون في املطبخ إلعداد وجبة 

بسيطة ال حتتاج إلى وقت وجهد.
أمثالنـــا الشـــعبية العربية اكتشـــفت تلك 
احلقائـــق منذ زمن، حيث قالت ”هذه الســـيدة 
َنَفســـها حلو في الطبخ“، في إشارة إلى املذاق 
اجليـــد للطعام الذي تطهيه املـــرأة، ويبدو أن 
لتلـــك املقولة أصـــال وعالقة بالواقـــع، فأقوال 
اجلـــدات املأثورة غالبا مـــا جندها ذات معنى 
وداللة، حيـــث أكدت بعض الدراســـات وجود 

صلة قوية بني املزاج واملذاق.
البعض من الســـيدات ميضني في املطبخ 
أوقاتـــا طويلـــة، ويبذلن جهدا كبيـــرا إلخراج 
التوابـــل  ويضفـــن  رائـــع،  بشـــكل  الطعـــام 
ومكسبات الطعم باهظة الثمن، ويقمن بتزيني 
الصحـــن، ثم بعد ذلك يأتـــي مذاق الطعام غير 
طيب، فيما جند ســـيدات أخريات ال يبذلن إال 
قليال مـــن اجلهد والوقت، ثم يكـــون طعامهن 
رائعا وذا مذاق طيب وطبعا يكون الســـر وراء 

ذلك هو ”املزاج“.
ولعـــل هـــذا ما يفســـر كيف أن الســـيدات 
العامـــالت الالتي ال ميلكـــن الكثير من الوقت، 
ويعـــدن إلى البيت مرهقـــات، ويكّن مضطرات 
إلى الطهي، ال يكون طعامهن حلو املذاق، وهنا 
ينصح اخلبراء هؤالء النسوة بأخذ قسط قليل 

من الراحة قبل الدخول إلى املطبخ.
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كشفت دراسة بحثية سويدية أن غسول الفم غالبا ما يكون األسلوب األكثر فعالية لعالج رائحة الفم الكريهة. وأكدت أن أساليب 
العناية باألسنان من النادر ما تكون كافية للتخلص من رائحة الفم.

تضطر العديد من األسر في الصومال إلى التضحية بالكثير من األشياء الهامة والنفيسة 
مقابل احلصول على ما يبقي باقي أفراد العائلة على قيد احلياة في ظل اجلفاف واملجاعة 
اللذين اكتسحا البالد، ويستغل ضعفاء النفوس واالنتهازيون هذه الظروف القاهرة للزواج 
من فتيات قاصرات مقابل بعض املال ترى فيه األسر املنقذ الوحيد لها من هالك محتوم.

[ فتيات يغادرن المدرسة لتزويجهن باإلكراه أو من أجل زيجات مبكرة  [ خيارات موجعة تضطر إليها األسر يوميا لتتمكن من البقاء
الجوع يجبر أسرا صومالية على تزويج بناتها القاصرات

هل تسترد زينب حريتها

عالقة قوية بين المزاج ومذاق الطعام

إكـــراه الفتيات على الـــزواج ليس 
باألمر الجديد فـــي الصومال لكنه 
أقل شـــيوعا في األوقات األفضل، 

خاصة في دولو

◄

الطهي يحسن مزاج املرأة ويجعلها أكثر سعادة

} تعريض األطفال للفن في سن مبكرة مهم 
من أجل نموهم، أو هذا على األقل ما يدعيه 

بروفيسور هولندي اسمه أيريك شخاردر 
من جامعة أمستردام، إذ يعتقد أن نظر 

األطفال الصغار والرضع إلى الفن والرسوم 
والمسرحيات ولوحات الرقص يساعدهم 
على مد الروابط بين مختلف أجزاء المخ، 

حتى وإن كانوا ال يعون تماما ما يحدث 
أمامهم، وأن هذا الربط هو ما يقوم به 

اإلنسان منذ والدته إلى آخر حياته، وهو 
تدريب مستمر ال يجب أن يتوقف، وتوقفه 

يعني دخول الدماغ في مرحلة خطرة.
ويرى صاحب النظرية الشهيرة التي 

يروج لها منذ فترة على وسائل اإلعالم وفي 
الندوات، أن مخ الطفل يحتاج إلى محفزات 
خارجية لتحريكه وتنشيطه، وأن الفن خير 

من يفعل ذلك نظرا لطابعه اإلبداعي. وأجرى 
البروفيسور اختبارات على مجموعة من 

األشخاص تبين له من خاللها أن الفن 
أقدر من جميع المحفزات األخرى على 

تحريك الدماغ وتنشيطه، متفوقا في ذلك 
على الرياضة واألنشطة الفكرية والذهنية 
األخرى، والسبب في ذلك يرجع إلى طابع 

الفن الشمولي واحتوائه على مجموعة 
عناصر أساسية متداخلة وهي: الهدوء 

والتركيز، األفكار، النزعة االجتماعية 
والفردية على حد سواء، التي تلتقي 

جميعها مع العامل النفسي.
ويعتقد البروفيسور أن الخمسة 

وعشرين عاما األولى من حياة كل إنسان 
هي الفترة التي يتكون فيها الدماغ 

وتتشابك روابطه، وهي لذلك مهمة من أجل 
إيجاد العالقات األساسية التي من شأنها 

أن تضمن حياة غنية ومبدعة. وبينت بحوث 
أجراها على أطفال رضع أثناء نظرهم إلى 

لوحات تشكيلية أنهم يشعرون بـ”استفزاز“ 
حسي من جراء اللوحات، األمر الذي يجعل 

أدمغتهم تنشط بسرعة، وباألخص الجزء 
المتعلق بالخيال. وينصح البروفيسور 

باصطحاب الرضع ممن تجاوزت أعمارهم 

أربعة أشهر إلى المتاحف والغاليريهات، 
وعدم تركهم في البيت أثناء القيام بجولة 

يعتقد الجميع أنها حكرا على الكبار، وكما 
هو معروف فإن الرضع يبدؤون في عمر 

أربعة أشهر بتمييز األلوان واألشكال.
لكن األمر األكثر أهمية بالنسبة للكثيرين 
الذين يتابعون أنشطة البروفيسور ونظريته 
حول الفن، هو اعتقاده بأن تعريض األطفال 

في سن مبكرة للفن بأنواعه، يساعد على 
إيجاد نقاط التقاء وروابط متشابكة داخل 
الدماغ تحمي الطفل من التعرض ألمراض 

الكبر كالزهايمر، واألمراض النفسية، ويقول 
بروفيسور شخاردر إن المخ المركب هو 

األكثر قدرة على حماية نفسه من األمراض 
في سن الشيخوخة.

وإذا كان الفن يحفز الجانب المتعلق 
باألحاسيس والتفكير لدى الكبار، فإنه 
لدى األطفال ينتقل بسرعة إلى المنطقة 

األمامية من المخ، حسب البروفيسور، وهي 
منطقة التعلم واكتساب المعارف، وهو لهذا 
السبب أداة جيدة إليصال المعلومة وتنمية 

القدرات. وتهدف األبحاث التي يقوم بها 
هذا البروفيسور وغيره من الخبراء في 

مجال عالقة اإلنسان بالفن إلى قلب الصورة  
الشائعة التي مفادها أن الفن رفاهة وتميز 

وكماليات، والتدليل على أنه ضروري وأداة 
تعلم واكتساب معارف ضرورية لإلنسان 
منذ طفولته، إضافة إلى طابعه الوقائي 

من األمراض، ويعتقد البعض أن دافع هذه 
البحوث سياسي بالدرجة األولى، وأن 
الهدف منها هو إقناع الحكومات التي 

تتقشف في مجال الفن واإلبداع بأهمية 
التخلي عن سياساتها التقشفية انطالقا 

من قناعة مغلوطة بأن الفن أقل أهمية 
من الصحة والتعليم، وربما لهذا السبب 

تحديدا سعت هذه البحوث إلى إيجاد عالقة 
تالزمية بين الفن وهذين القطاعين المهمين 

في سياسة الحكومات.
وسواء كانت هذه البحوث ذات هدف 
سياسي أو ال إال أن الخبراء والباحثين 

الذين يقفون وراءها مقتنعون بحاجة 
اإلنسان إلى الفن، ليس كعامل رفاهية 

وتسلية، وإنما كأداة معرفة وتثقيف وواق 
صحي من األمراض.

عالقة األطفال بالفن

أسرة

  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

ّ
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صراع إنكليزي شرس على ضم النجم فوزي غالم
[ أتلتيكو مدريد وفالنسيا يدخالن سباق الظفر بخدمات الدولي الجزائري

الخميس 2017/04/13 - السنة 39 العدد 10601

«ال أحـــب التعليق على قرارات الحكم ولكن أوجه نصيحة التحـــاد الكرة بوصفي قادما من دوري رياضة

كبير بقيمة الدوري اإلسباني بوجوب تنفيذ رغبة أي فريق يعترض على تعيني حكم}.

خوان خوسيه ماكيدا 
املدير الفني لفريق االحتاد اإلسكندري

«الظروف التي يمر بها االتحاد هذا املوســـم، خاصة خصم النقاط، وعدم املشـــاركة في دوري 

أبطال آسيا، أثرت على الفريق، لكن انضباط الالعبني ساعدهم على تجاوز ذلك}.

لويس سييرا 
مدرب فريق احتاد جدة السعودي

برزبين األسترالي ينعش 

آماله في أبطال آسيا
} برزبــني (أســرتاليا) - أنعــــش برزبني روار 
األســــترالي آمالــــه فــــي بطولــــة دوري أبطال 
آســــيا لكرة القدم بعدما حقق انتصاره األول 
وتغلب على ضيفه كاشــــيما إنتلــــرز الياباني 
2-1 األربعــــاء في اجلولة الرابعة من مباريات 

املجموعة اخلامسة. 
وتقــــدم برزبــــني روار بهدفــــني ســــجلهما 
جيمي مكالرين وبريت هوملان ثم رد كاشــــيما 
أنتلــــرز بهدف وحيد ســــجله ريوتــــا ناجاكي. 
ورفــــع برزبــــني رصيده إلــــى أربع نقــــاط في 
املركز الرابع األخير. في املقابل، مني كاشيما 
انتلرز بخسارته الثانية مقابل فوزين وجتمد 
رصيــــده عند 6 نقاط، لكن بات مهددا بالتخلي 
عن الصدارة في حال فوز موانغ ثونغ يونايتد 
أو أولسان هيونداي حامل لقب 2012. ويتأهل 
أول فريقــــني مــــن كل مجموعة إلــــى دور الـ16 
الذي تقام منافســــاته بنظــــام الذهاب واإلياب 

خالل شهر مايو املقبل.
من ناحية أخرى اعتلى سوون سامسونغ 
بلووينغز الكوري اجلنوبي صدارة املجموعة 
الســــابعة ببطولــــة دوري أبطال آســــيا لكرة 
القدم بعدما حقق انتصارا كبيرا وتغلب على 
ضيفه إيسترن من هونغ كونغ 5-0 في اجلولة 

الرابعة من مباريات املجموعة. 
ورفع بلووينغز رصيــــده إلى ثماني نقاط 
ليحتــــل املركــــز األول بفــــارق نقطتــــني أمــــام 
قوانغتشو إيفرغراند الصيني الذي تعادل مع 
مضيفه كاواســــاكي فرونتال الياباني سلبيا، 
بينما جتمد رصيد إيســــترن عند نقطة واحدة 
فــــي املركــــز الرابع بفــــارق ثالث نقــــاط خلف 

فرونتال صاحب املركز الثالث.
وأنهــــى بلووينغز الشــــوط األول متقدما 
بهدف وحيد سجله يوم كي هون. وفي الشوط 
الثانــــي أضاف بلووينغز أربعة أهداف أخرى 
سجلها كو سيونغ بيوم (هدفان) وجوناثان دا 
ســــيلفا فيليال (هدفان). ويعد بوهانغ ستيلرز 
الكــــوري اجلنوبي أكثر الفرق تتويجا بدوري 
أبطال آســــيا برصيــــد 3 ألقــــاب، بينما يحمل 
مواطنــــه تشــــونبوك هيونداي لقب النســــخة 

املاضية للبطولة. 
مــــن ناحية أخــــرى عزز فريــــق أهلي دبي 
اإلماراتــــي حظوظــــه في التأهــــل لثمن نهائي 
املســــابقة. واقتنــــص الفريــــق اإلماراتي فوزا 

هاما من مضيفه التعاون السعودي.

} الرياض - تبدو الفرصة ســـانحة أمام فريق 
الهالل حلســـم لقـــب بطل الدوري الســـعودي 
لكـــرة القدم في حال فوزه علـــى ضيفه األهلي 
الثالث السبت على ملعب امللك فهد الدولي في 

الرياض في قمة املرحلة الثالثة والعشرين. 
يتصدر الهـــالل الترتيب برصيد 56 نقطة، 
مقابـــل 46 للنصر الثانـــي و45 لكل من األهلي 
الثالث واالحتـــاد الرابع. يحتـــاج الهالل إلى 
ثـــالث نقـــاط فقط مـــن 12 ممكنة فـــي املراحل 
األربـــع األخيرة لكي يضمن اللقب، وســـيتوج 
الســـبت في حـــال فوزه علـــى األهلـــي للمرة 

الرابعة عشرة في تاريخه. 
وكانـــت نتائج املرحلة الســـابقة صبت في 
مصلحـــة الهالل بعد فـــوزه علـــى الرائد 0-3 
وســـقوط مطارديـــه النصـــر واألهلـــي في فخ 

التعادل مع االحتاد والباطن.
وســـتكون فرصـــة الهـــالل مواتيـــة أيضا 
لـــرد اعتباره من األهلي الـــذي أنهى آماله في 
املنافسة على اللقب في املوسم املاضي عندما 
فاز عليه في جـــدة 3-1 وتوج بلقبه األول منذ 

أكثر من ثالثني عاما. 
وحتمـــل املبـــاراة الرقـــم 89 فـــي تاريـــخ 
مواجهات الفريقني في الـــدوري، وفاز الهالل 
فـــي 37 مباراة واألهلي في 25، وتعادال في 26. 
والهالل هو صاحـــب أقوى هجوم في الدوري 
هذا املوســـم بتســـجيله 53 هدفـــا، مبعدل 2.4 
هدف في كل مبـــاراة، كما أنه األقوى دفاعا إذ 
لم تستقبل شـــباكه سوى 13 هدفا، ولم يخسر 
الفريـــق أي مباراة خاضها خارج ملعبه حيث 
فـــاز في 10 مباريات وتعـــادل في واحدة كانت 

أمام جاره النصر.

موسم استثنائي

قدم مـــدرب الهالل األرجنتيني رامون دياز 
موسما استثنائيا رغم التحاقه به بعد املرحلة 
السادســـة، فلم يخســـر الفريق حتت إشـــرافه 
سوى مباراته األولى التي كانت أمام االحتاد، 
وقـــاده بعدها إلى حتقيـــق 13 فوزا وتعادلني. 
في املقابـــل، لن يرفع األهلـــي الراية البيضاء 
وســـيقاتل من أجل تأجيل احلسم والبقاء في 

دائرة املنافسة حتى النهاية. 
وميلـــك األهلـــي العناصـــر التـــي تؤهله 
لتحقيق الفوز ما سيخفف عليه الضغط محليا 
في املرحلة املقبلة من أجل التفرغ ملبارياته في 

دوري أبطـــال آســـيا التي يركـــز عليها، وهو 
اقترب من بلوغ الدور ربع النهائي بعد أن قاده 
املهاجم السوري عمر السومة إلى تعادل ثمني 
مع مضيفـــه العني اإلماراتـــي 2-2 في اجلولة 

الرابعة من منافسات املجموعة الثالثة. 
ويتصـــدر األهلي ترتيب املجموعة برصيد 
8 نقاط، مقابل 7 لذوب أهان أصفهان اإليراني، 
و6 للعني، وســـيضمن تأهله في حال فوزه في 
24 اجلاري على بونيودكـــور األوزبكي متذيل 

املجموعة من دون نقاط.

شعار الفوز

في باقي املباريات، يرفع الفيصلي وضيفه 
االتفاق شـــعار الفوز عندما يلتقيان اخلميس، 
ويتطلـــع الشـــباب إلـــى مواصلـــة صحوتـــه 
املتأخرة حني يستقبل الرائد، وهما يتنافسان 
مع التعاون على املركز اخلامس بعد أن ضمنا 
االستقرار في املنطقة الدافئة ال سيما الشباب 
الذي يحتل املركز اخلامس برصيد 30 نقطة. 

ويلعب اجلمعـــة اخلليج مع الوحدة، فيما 
يستضيف االحتاد القادسية، وتختتم املرحلة 

السبت فيلعب أيضا فضال عن الهالل واألهلي، 
الفتح بطل 2012 مع الباطن في مباراة عنوانها 
النجاة من شبح الهبوط، والنصر مع التعاون.
في ســـياق متصل أعلن االحتاد السعودي 
لكـــرة القدم حـــكام مباريات اجلولـــة الـ23 من 

دوري جميل للمحترفني. 
وســـيتولى 5 طواقم حتكيـــم محلية إدارة 
املباريـــات، باإلضافة إلى تولي طاقمي حتكيم 
أجنبيـــني إدارة مباراتـــي الهـــالل واألهلـــي، 

والفتح والباطن. 
ويقود لقـــاء الهالل واألهلي احلكم التركي 
جونيت شاكير، يعاونه دوران بهاتني (تركي)، 
مســـاعد أول، وطارق أونغون (تركي)، مساعد 

ثان، والدولي خالد الطريس، حكم رابع.

 االتجاه نحو القمة

الهالل على مشارف التتويج بلقب الدوري السعودي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ فتح مجلس إدارة نادي الوداد 
البيضاوي ملف الكونغولي فابريس 

أونداما إلقناعه بالتمديد رفقة النادي 
بعد نجاح الفريق في التجديد لـ5 العبين 

مؤخرا، يتقدمهم الدوليان إسماعيل 
الحداد ووليد الكرتي.

◄ تعمد 3 من العبي الرجاء الحصول 
على بطاقات صفراء خالل مواجهة 

الفريق أمام الكوكب المراكشي ضمن 
الجولة الـ23 من الدوري المغربي. ولن 

يشارك الالعبون في مباراة الفريق 
المقبلة أمام أولمبيك خريبكة.

◄ يواصل االتحاد التونسي لكرة القدم 
بحثه عن مدير فني جديد للمنتخب 
األول لخالفة هنري كاسبرزاك الذي 

تمت إقالته رسميا. ومن األسماء 
التي أصبحت مطروحة بقوة على 

طاولة االتحاد المدرب الفرنسي للنجم 
الساحلي هيبار فيلود.

◄ نفى سرمد عبداإلله األمين المالي 
للجنة األولمبية ما تم تداوله بأنه فتح 
قنوات اتصال مع وكيل أعمال المدرب 
البرازيلي ماركوس باكيتا بشأن تولي 

تدريب المنتخب األول العراقي لكرة 
القدم.

◄ أعلن منظمو كأس العالم 2022 في 
قطر بدء أعمال البناء في ملعب لوسيل 
الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج، وهو 
األكبر بين المالعب التي ستستضيف 

المونديال، وتقام عليه المباراتان 
االفتتاحية والنهائية.

◄ ودع التونسي مالك الجزيري بطولة 
مراكش المفتوحة للتنس للرجال 

األربعاء. ففي الدور األول للبطولة 
المقامة في المغرب خسر الجزيري أمام 
الفرنسي جيريمي شاردي بمجموعتين 

مقابل مجموعة واحدة.

باختصار

◄ تألق دوايت هاوارد وسجل رقمني 
مزدوجني للمرة الـ53 ليقود أتالنتا 

هوكس إلى الفوز 103-76 على تشارلوت 
هورنتس في دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني. وأحرز هاوارد 19 نقطة 
بفضل سبع رميات ناجحة من تسع 

محاوالت واستحوذ على 12 كرة مرتدة 
ليحقق هوكس فوزه الرابع على التوالي. 

وهذا أول انتصار ألتالنتا 
في أربع مباريات أمام 

تشارلوت كما ضمن 
احتالل املركز 
اخلامس في 

القسم الشرقي 
للمسابقة ليصبح 

على موعد مع 
واشنطن ويزاردز 

في انطالق األدوار 
التمهيدية للمسابقة.

متفرقات
◄ أعلنت بربارا ريتنر مدربة الفريق 

األملاني املنافس في بطولة كأس االحتاد 
لفرق التنس للسيدات أن النجمة أجنليك 
كيربر املصنفة األولى على العالم ستقود 

الفريق في مواجهة نظيره األوكراني، 
بينما لم تستدع أندريا بتكوفيتش ضمن 

الفريق. وتقام مواجهة الفريقني 
ضمن األدوار الفاصلة يومي 22 

و23 أبريل مبدينة شتوتغارت 
األملانية، وسيضم الفريق 
األملاني إلى جانب كيربر، 
جوليا جورجيس ولورا 

سيغموند وكارينا 
وايتهوفت. ويتطلع 
الفريق األملاني إلى 

حتقيق الفوز 
أمام أوكرانيا 

لتفادي اخلروج من 
منافسات املجموعة.

◄ سيغيب اإلسباني فرناندو ألونسو 
سائق ماكالرين عن جائزة موناكو 

الكبرى للفورموال1- للمشاركة في سباق 
إنديانابوليس 500 األميركي، حسب ما 

ذكر فريقه البريطاني. وقال الفريق الذي 
يحقق بداية سيئة في بطولة الفئة األولى 

في بيان ”في 28 مايو 2017، ”سيدفع 
ماكالرين بسيارة واحدة 

في النسخة 101 من 
إنديانابوليس 500، 

مزودة مبحرك هوندا“، 
مضيفا أن السيارة 
سيقودها ”سائق 
ماكالرين-هوندا 

احلالي للفورموال 
واحد فرناندو 

ألونسو“. 
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} اجلزائــر - دخـــل عمالقا الكـــرة اإلنكليزية 
تشيلسي ومانشستر يونايتد صراعا قويا من 
أجل الفوز بخدمـــات الدولي اجلزائري فوزي 
غالم العـــب فريـــق نابولي اإليطالـــي. ويبدو 
أن عرضـــي البلـــوز والشـــياطني احلمـــر هما 
األكثر جدية مقارنة بعـــروض األندية األخرى 
على غرار ريال مدريـــد وبايرن ميونيخ، األمر 
الـــذي جعل إدارة نـــادي نابولـــي تفضل فتح 
بـــاب املفاوضـــات مـــع اإلنكليز. وقـــال مدافع 
تشيلسي كورت زوما إن الالعب الوحيد الذي 
يتمنى اللعـــب إلى جانبه هو اجلزائري فوزي 
غالم. وأضاف املدافع الفرنســـي ”غالم من بني 
الالعبني الذين تعرفت عليهم في نادي ســـانت 

إيتيان، وأمتنى قدومه إلى تشيلسي“.
مـــن جانب آخر كشـــفت تقاريـــر صحافية 
إيطالية اهتمام نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني 
بالتعاقد مـــع الدولي اجلزائـــري غالم، ظهير 
فريق نابولي اإليطالي، خالل سوق االنتقاالت 

الصيفية املقبلة. 
ووفقا لصحيفة ”توتو سبورت“ اإليطالية، 
فإن إدارة البارتنوبـــي لن تقدر على االحتفاظ 
بكافـــة جنوم الفريـــق الصيف املقبـــل، ولذلك 
ســـيكون غالم قريبا من الراحلـــني عن الفريق 

اإليطالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الروخيبالنكوس 
يجهـــز عرضـــا بقيمة 20 مليون يورو حلســـم 
الصفقـــة لصاحله، ومن املتوقـــع أن تزيد هذه 
القيمـــة، وباألخـــص لوجود اهتمـــام من ريال 
مدريد للتعاقد معه، وهو ما قد يشعل الصراع 

على النجم اجلزائري. 
وأشـــارت وســـائل إعـــالم إلـــى أن املدرب 
دييغو ســـيميوني طلب مـــن إدارة النادي بذل 
املجهـــودات الالزمة للظفر بخدمـــات الالعب 

السابق لنادي سانت إتيان الفرنسي.
وذكـــرت تقارير إعالمية إيطالية أن اســـم 
الظهير األيســـر لنـــادي نابولي فـــوزي غالم، 
تـــداول بكثـــرة على مســـتوى إدارة فالنســـيا 
فتـــرة  فـــي  الســـتقدامه  حتســـبا  اإلســـباني 

االنتقـــاالت الصيفيـــة القادمة. وطـــرح وكيل 
أعمـــال الالعبني فينتشـــنزو مورابيتو اســـم 
الظهيـــر األيســـر للمنتخـــب اجلزائـــري على 
طاولـــة إدارة اخلفافيش، بعـــد أن أوكله مدير 
أعماله (غالم) خورخي مانديز املهمة. وحسب 
تقاريـــر إعالميـــة إيطاليـــة، فإن فـــوزي غالم 
ســـيفضل االنتقال إلى الدوري اإلسباني بدال 
من اإلنكليزي، لتخوفه من عدم التأقلم وأجواء 
املالعب اإلنكليزية. يشـــار إلـــى أن غالم تلقى 
العديـــد مـــن العروض هـــذا املوســـم من عدة 
أندية في مقدمتها ريال مدريد وبايرن ميونيخ 

وتشيلسي. 
ومـــن الواضح أن نابولي وصل إلى طريق 
مســـدود في مفاوضـــات متديد عقـــد الدولي 
اجلزائري، ويخطـــط لبيعه في الصيف القادم 
لتفادي خسارته باملجان في صيف 2018 موعد 
نهاية عقـــده. وميكن أن ترتفـــع قيمة صاحب 
الــــ26 عاما إلى ما يفـــوق 20 مليون يورو، في 
حـــال إبداء أطراف آخـــرى رغبتها في التعاقد 
معه. وكذلك يحظى الدولي اجلزائري مبتابعة 

من نادي باريس ســـان جرمان الفرنسي. وقرر 
ماوريسيو ســـاري مدرب نابولي جتديد ثقته 
في إيفان سترينتش النجم الكرواتي املخضرم 
وإشـــراكه في مركز الظهير األيسر عوضا عن 

اجلزائري غالم. 
وكان الالعـــب الســـابق لفريـــق دنيبـــرو 
دنيبروبتروفسك األوكراني قدم مستوى مميزا 
في مشـــاركتيه األخيرتني مـــع ”البارتينوبي“ 
فـــي الـــدوري اإليطالي تباعا أمـــام يوفنتوس 
والتســـيو، في املقابل قدم جنم ”اخلضر“ أداء 

مهزوزا في الفترة األخيرة.
ومـــن الواضح أن أفضل مدرب إيطالي في 
موســـم 2015-2016 أخرج غالم من حســـاباته 
العتبـــارات رياضية تتعلق بتراجع مســـتواه، 
وكذلك اعتبارات غير رياضية مرتبطة برفضه 
جتديـــد عقده الذي ينتهي في ســـنة 2018. وال 
يختلـــف إثنـــان في أن مســـتوى غالم شـــهد 
تراجعـــا فـــي املباريـــات األخيرة، وقـــد يكون 
ذلك سببه الرئيســـي قضية جتديد عقده التي 
أخـــذت أبعـــادا أخرى ومـــا حدث مـــع وكيله 

أليســـاندرو موجي ورئيسه أوريليو  السابق 
ديالورينتـــس مثلمـــا تناولنا ذلـــك في إحدى 
مقاالتنـــا الســـابقة. فغـــالم وصل إلـــى طريق 
مسدود في مفاوضات جتديد عقده الذي ينتهي 
صيف عام 2018، حيـــث يتعنت بتلبية مطالبه 
املاليـــة أو املغـــادرة فـــي امليركاتـــو الصيفي 
املقبـــل. هـــذا، إلـــى جانـــب االنتقـــادات التي 
يتعرض لها بني احلـــني واآلخر من الصحافة 
اإليطالية، التي توجه له سهام االنتقادات متى 
تعثـــر فـريقه، إلى درجـــة أنها أصبحت تنادي 
بضـــرورة إبقائه على بنـــك االحتياط، وإعطاء 

الفرصة الكاملة لسترينتش.
وانضم غـــالم إلـــى صفـــوف نابولي عام 
2014 قادما من شـــباب سانت إيتيان الفرنسي 
مقابـــل 5 ماليني يورو، وميلك عقدا مع الفريق 
اجلنوبـــي ينتهي فـــي 2018، ويبـــدو احتمال 
التجديد للفريق اإليطالـــي أمرا بعيدا للغاية. 
وسيشـــتعل الصراع على غالم فـــي الصيف، 
نظرا لوجود اهتمـــام كبير به من كبار األندية 

األوروبية. 

ــــــي  اإليطال ــــــي  نابول ــــــادي  ن إدارة  ــــــدت  أب
اســــــتعدادها للتخلي عن اجلزائري فوزي 
ــــــني اإلنكليزيني  غالم لصالح أحــــــد النادي
تشيلســــــي أو مانشســــــتر يونايتد في فترة 

االنتقاالت الصيفية القادمة.

السعي متواصل

نابولـــي وصـــل إلى طريق مســـدود 

في مفاوضات تمديد عقد الجزائري 

ويخطط لبيعه في الصيف لتفادي 

خسارته باملجان في 2018

◄

فرصة الهالل ستكون مواتية أيضا 

لرد اعتبـــاره من األهلـــي الذي أنهى 

آماله في املنافســـة على اللقب في 

املوسم املاضي

◄



مراد باحلاج عامرة

} تســـلح فريق يوفنتوس اإليطالي باملوهبة 
األرجنتينيـــة القادمـــة بقـــوة، باولـــو ديباال، 
لينتقم شـــر انتقـــام من خســـارة نهائي برلني 
ســـنة 2015 ويقســـو علـــى برشـــلونة بثالثية 
كاملة، وذلك في املباراة التي احتضنها ملعب 
حلســـاب ذهاب الربع  ”يوفنتوس ســـتاديوم“ 
النهائي لدوري أبطال أوروبا. وبهذه النتيجة 
وضع نادي ”الســـيدة العجوز“ قدما في املربع 
الذهبي، وفـــي الطرف املقابـــل أصبح النادي 
الكاتالوني مطالبا على األقل بتسجيل رباعية 
مع احلفاظ على نظافة شـــباكه وهو ما يعتبر 
في غاية الصعوبـــة ويتطلب معجزة، من أجل 
تكرار ســـيناريو باريس سان جرمان في الدور 

السابق.
قـــدم املهاجـــم األرجنتيني ديبـــاال مباراة 
تاريخية، وشد أنظار عشاق كرة القدم العاملية، 
حقا إنه موهبة تنمو بشـــكل متسارع، ويعتقد 
املالحظون أنه بات اآلن من أفضل الالعبني في 
العالـــم. ونظرا إلى ما قدمـــه ديبال أمام فريق 
في حجم برشـــلونة أصبح مـــن املمكن وصفه 
بالـرائـــع، والســـاحر، وإنـــه قادم مـــن كوكب 
آخـــر. لقد تفـــوق راقص التانغو بشـــكل جلي 
في املواجهة اخلاصة بينـــه وبني مواطنه في 
برشلونة، ليونيل ميسي. لقن مهاجم ”السيدة 
درسا لبرشلونة، إنه جوهرة خارقة.  العجوز“ 
وبعـــد العـــرض املبهر الـــذي قدمـــه العمالق 
األرجنتيني ميكن القول إن الفريق الكاتالوني 
عـــاش ليلة مؤملـــة جـــدا ســـيخلدها التاريخ. 
وســـيطرت حالة من خيبة األمل على جماهير 
برشـــلونة حيـــث غلبت مشـــاعر اإلحباط على 
مشاعر التفاؤل بأن يحقق الفريق عودة هائلة 
أخرى يســـتطيع من خاللها مواصلة مشواره 

في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

عروض متواضعة

إن مجموعـــة العـــروض املتواضعـــة التي 
قدمهـــا برشـــلونة خـــارج أرضه هذا املوســـم 
تعد مؤشرا على مشـــكالت أكثر عمقا للنادي. 

ففي املباريات الكبيرة التي خاضها برشلونة 
خارج ملعبه هذا املوسم، أمام مانشستر سيتي 
اإلنكليزي وسان جرمان الفرنسي ويوفنتوس 
اإليطالي، اهتزت شـــباك الفريـــق الكاتالوني 
بعشـــرة أهداف ولم يسجل سوى هدف واحد. 
ورغم العودة التاريخية لبرشلونة بالفوز على 
ســـان جرمان في إياب دور الســـتة عشر، بدا 
أنريكي أقل تفاؤال إزاء إمكانية تكرار مثل هذه 
العودة. في احلقيقة إذا اســـتعاد زمالء ميسي 
أفضل مســـتوياتهم، فبإمكانهم تسجيل أربعة 

أهداف في شباك أي منافس.
لقد بـــات فريق برشـــلونة فـــي حاجة إلى 
بعـــض الالعبـــني اجلـــدد. هنـــاك الكثيـــر من 
األسماء لم تتمكن من االندماج في الفريق، منذ 
3 سنوات. وبالتالي يجب التأكيد على أن هناك 
العبني فـــي الفريق، ال يســـتحقون تقمص زي 
برشـــلونة، بســـبب الطريقة التي يلعبون بها. 
مـــن الناحية الدفاعيـــة، الفريق لم يعد يضغط 
كمـــا كان يفعل حتـــت قيادة بيـــب غوارديوال. 
هؤالء الالعبون، يبدون وكأنهم ليســـت لديهم 
فكرة عن الرغبة، أو الضغط. لقد اســـتقبلوا 7 
أهداف في املباراتني األخيرتني خارج ملعبهم 
في دوري األبطـــال. ال يعتقد اجلميع أن رجال 
املـــدرب لويـــس أنريكي لديهم فرصـــة أخرى، 
الفارق بني يوفنتوس وباريس ســـان جرمان، 
هو اخلبرة. اليوفي ميلك اخلبرة، واالستعداد 
اجليد. الثقة تتدفق فـــي يوفنتوس، بداية من 
بوفون، وديباال، وهيغواين. لقد كانوا رائعني.

أحقية {السيدة العجوز}

في املقابـــل ال ميكن أن ننقـــص من أحقية 
يوفنتـــوس الـــذي كانت له األفضليـــة في هذا 
الـــدور اإلقصائـــي بـــأداء مينحـــه إمكانية أن 
”يحلـــم“ مبواصلـــة عروضه للتتويـــج باللقب 

األوروبي، الغائب عن خزائنه منذ 1996. 
البيانكونيـــري الكبير  انتصـــار  وانعكس 
أيضـــا علـــى عناويـــن الصحـــف العامـــة في 
إيطاليـــا، التي أشـــادت بالعرض الـــذي قدمه 
رجال أليغـــري. بالتأكيد أنه ســـوف لن تكون 
األمـــور ســـهلة بالنســـبة إلـــى يوفنتوس في 

الكامـــب نو.. وتشـــكل مبـــاراة ســـان جرمان 
إنـــذارا بالنســـبة إلـــى زمالء ديباال. ســـيكون 
الفريق اإليطالي بحاجة إلى الظهور في أفضل 
مســـتوياته ملواصلة قصة النجـــاح في دوري 

األبطال.
رغـــم تقـــدم يوفنتـــوس بثالثيـــة نقول إن 
احلديث عـــن فـــرص تأهل برشـــلونة لنصف 
نهائـــي املســـابقة يبقـــى قائما. ببســـاطة ألن 
التاريخ يؤكد أن عودة برشلونة أمام يوفنتوس 
ليست مســـتحيلة، خاصة عندما يتعلق األمر 
بالبالوغرانا. إذ جنـــح الفريق الكاتالوني في 
التأهل لربـــع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم 
خســـارته أمام باريس ســـان جرمان برباعية. 
برشـــلونة بالفعل متكن من العودة أمام 3 فرق 

ببطوالت أوروبية بعد الهزمية بثالثية نظيفة 
فـــي الذهاب، والفـــرق هي إيبســـويتش تاون 
اإلنكليـــزي، وأندرخلت البلجيكي، وجوتبورج 

السويدي. 
وينافس الفريق اإليطالي على الثالثية هذا 
املوســـم، إذ يتصدر بفارق مريـــح في الدوري 
احمللـــي، كما بلغ نهائي الـــكأس احمللية حيث 
سيواجه التســـيو، علما أن آخر فريق إيطالي 
جنح في حتقيق هـــذا اإلجناز كان إنتر ميالن 

عام 2010 بقيادة املدرب جوزيه مورينيو. 
يوفنتـــوس مطالـــب اآلن باحملافظـــة على 
تواضعـــه وأن يواصـــل العمل. أبنـــاء املدرب 
أليغري قدموا واحدة من أروع مبارياتهم. فال 
ميكن أن يدمروا ما حققوه. الالعبون في فترة 

إيجابية فعـــال، يؤمنون بأنفســـهم وهذا مهم 
فعال على صعيد األهداف املستقبلية، هم اآلن 
أمام حتمية عدم االســـترخاء كثيرا. من املؤكد 
أن الفريق اإليطالي ال يخشـــى مباراة اإلياب. 
سيستعد  والشك أن فريق ”الســـيدة العجوز“ 

لكل االحتماالت في موقعة اإلياب.

ديباال.. موهبة من كوكب آخر تزعزع عرش ميسي
 [ األرجنتيني يضع يوفنتوس على أعتاب المربع الذهبي لدوري األبطال  [ برشلونة يتسلح بالتاريخ لتكرار سيناريو سان جرمان

شّد املهاجم األرجنتيني باولو ديباال، الذي سجل ثنائية انتصار يوفنتوس على برشلونة، 
ضمــــــن منافســــــات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكــــــرة القدم، أنظار العالم وبات 

حديث الساعة في كل وسائل اإلعالم. 
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{كنت أرغب في رحيل فينغر عن أرسنال قبل سبع أو ثماني سنوات، هناك مقالة مؤرخة بتاريخ 

14 أبريل 2008، طالبت فيها بذلك، ورأيي في هذا الموضوع لم يتغير}.

ستيوارت روبسون 
جنم أرسنال اإلنكليزي السابق

{ما تحقق كان أفضل سيناريو ممكن. لو سألت الجميع قبل اللقاء لتمنوا سيناريو كهذا. علينا 

أن نكون في قمة االستعداد عند الذهاب إلى ملعب كامب نو}.

جورجيو كيليني 
مدافع فريق يوفنتوس اإليطالي

} لنــدن - طلـــب املصري أحمـــد احملمدي من 
العبي هـــال ســـيتي اللعب دون خـــوف حتى 
ينجو الفريق من الهبوط من الدوري اإلنكليزي 
املمتـــاز. وعانـــى هال من الوجـــود في منطقة 
اخلطـــر معظم فترات املوســـم قبـــل أن حتدث 
انتفاضة مع املدرب ماركو ســـيلفا، الذي تولى 
املســـؤولية في ينايـــر، ليتقـــدم بنقطتني على 

منطقة الهبوط قبل اجلوالت الست األخيرة. 
وقال احملمدي ”هنـــاك ضغط دائم في كرة 
القـــدم بغـــض النظر عـــن موقـــف الفريق في 
اجلدول“. وأضاف ”هناك ضغط مســـتمر لكن 
يجب التحلـــي بالثقة وهذا هـــو الدور الكبير 
الذي يفعلـــه املدرب. يجب اللعـــب بثقة ودون 
خوف. ســـتلعب الثقة دورا كبيرا في املباريات 

املقبلة“.
وفاز هال أربع مرات في املباريات اخلمس 
األخيرة بالدوري على ملعبه لكنه لم يحقق أي 
انتصـــار خارج أرضه منذ أغســـطس املاضي 
ويثـــق احملمدي في أن اســـتمرار تألق الفريق 
على أرضه ســـيكون مؤثرا فـــي صراع البقاء. 
وقـــال العـــب منتخـــب مصـــر ”يـــدرك الناس 
أن القـــدوم إلـــى هال ســـيكون صعبـــا. يجب 
علينـــا مواصلة ذلك ومفتـــاح البقاء هو الفوز 

باملباريات على أرضنا“.

} برلــني - كال تياغو ألكانتـــارا، جنم بايرن 
كارلـــو  اإليطالـــي  ميونيـــخ، املديـــح ملدربـــه 
أنشيلوتي. وقال تياغو ”أنشيلوتي ال يتحدث 
دون فائـــدة. ال يتحدث كثيرا، لكن عندما يفعل 
فجميعنا يصغي إليه، وكأن هناك شـــيئا مهما 

سوف يقوله“. 
وأضـــاف العب برشـــلونة الســـابق ”لقد درب 
العبني ميلكون شـــخصيات يصعـــب التعامل 
معهـــا، لكن اجلميع يتحدث عنه بشـــكل جيد، 

وهو أمر نادر احلدوث“.
وأردف الدولي اإلســـباني ”أنشيلوتي هو 
املـــدرب، وكذلـــك الشـــخص الذي جتـــده معك 
كل يوم، ويســـألك عـــن أحوالك وكيف تســـير 
حياتـــك؟“. وبســـؤاله عـــن دوره حتـــت قيادة 
أنشـــيلوتي، أجـــاب ”هناك معه ثقـــة وحرية. 
حرية أكبر من كونها حرية تكتيكية، حرية فقط 
ميكن للمدرب أن يعطيك إياها“. وواصل ”نعم 
هذا أفضل موسم لي كالعب محترف. أصبحت 
أكثر نضجا، وأملك ثقة املدرب، وكذلك زمالئي 

الالعبون“. 

المحمدي: الثقة سالحنا 

في صراع البقاء

ألكانتارا يكيل المديح 

ألنشيلوتي

قادم بقوة

} باريس - يأمل مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
في مواصلة تقدمه في بطولة الدوري األوروبي 
عندمـــا يحل ضيفا  لكرة القـــدم ”يوروبا ليغ“ 
على أندرخلت البلجيكـــي اخلميس في ذهاب 
ربع النهائـــي. وفي املباريـــات األخرى، يلعب 
أياكس أمستردام الهولندي مع شالكه األملاني، 
وســـلتا فيغو اإلســـباني مع غنـــك البلجيكي، 
وليون الفرنســـي مع بشيكتاش التركي. وتقام 
مباريات اإلياب فـــي 20 أبريل اجلاري. ويعقد 
”الشـــياطني احلمـــر“ آمـــاال كبيرة علـــى هذه 
املسابقة القارية لكون التتويج بلقبها سيكون 
مدخال إلى مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا في 
املوســـم املقبل (لبطل الدوري األوروبي مقعد 
تلقائـــي في دوري األبطال)، في ظل املنافســـة 
القوية التي يشـــهدها الدوري اإلنكليزي على 
املراكـــز املؤهلة إلى املســـابقة القارية العريقة 
وليفربـــول  ســـيتي  ومانشســـتر  (توتنهـــام 
وأرســـنال) فضـــال عـــن تشيلســـي املتصدر. 
وشارك إشبيلية اإلسباني بطل يوروبا ليغ في 
النســـخ الثالث املاضية في دوري األبطال هذا 

املوسم.
واعتـــاد يونايتـــد املشـــاركة في مســـابقة 
النخبـــة منـــذ مطلـــع األلفيـــة الثالثـــة، إال أن 

حلولـــه خامســـا املوســـم املاضي متســـاويا 
مع جاره اللدود مانشســـتر ســـيتي، نقله إلى 
املسابقة الرديفة. وفي حال تتويجه، سينضم 
مانشســـتر يونايتد إلى مجموعـــة من األندية 
التي أحـــرزت البطـــوالت األوروبيـــة الثالث، 
وهـــي دوري األبطـــال ويوروبـــا ليـــغ وكأس 
الكؤوس األوروبية (ألغيت بعد 1999). وحقق 
هـــذا اإلجناز مواطنـــه تشيلســـي، يوفنتوس 
اإليطالي، أياكس أمســـتردام وبايرن ميونيخ 
األملانـــي. وتوج يونايتد بدوري األبطال (1968 
و1999 و2008)، وكأس الكؤوس (1991)، إال أنه 

لم يسبق له إحراز الدوري األوروبي.

الهدف الرئيسي

مـــن ناحيـــة أخرى أكـــد العب مانشســـتر 
األرميني هنريك مخيتاريـــان الذي انضم إلى 
صفوف النادي قادما من بوروســـيا دورمتوند 
األملاني هذا املوسم، أن لقب الدوري األوروبي 
هدف رئيســـي. وقال ”إحـــراز لقب يوروبا ليغ 
هو أحد أهدافي هذا املوســـم“، مضيفا ”أعرف 
أن األمـــر لـــن يكون ســـهال، خاصة فـــي هذه 
املرحلـــة مـــن البطولـــة ألنه ال وجـــود ملنافس 

ســـهل“. وســـجل مخيتاريان هدفا في املباراة 
التـــي فاز فيهـــا فريقـــه على ســـندرالند 0-3، 
ودخل في منافســـة قوية ليفربول ومانشستر 
ســـيتي الحتالل أحد املراكز األربعـــة األولى. 
إال أن مانشســـتر لم يقدم أداء مقنعا في الدور 
الســـابق أمام روستوف الروسي، حيث تعادل 
معه 1-1 في روســـتوف، وفـــاز عليه بصعوبة 

على ملعب ”أولد ترافورد“ 0-1.
 وحتمل مواجهة ربع النهائي ذكرى مؤملة 
ألندرخلت الذي تلقى أقســـى خسارة أوروبية 
فـــي تاريخه أمام مانشســـتر بعشـــرة أهداف 
نظيفة في الدور التمهيدي لكأس الكؤوس في 
ســـبتمبر 1956. وهي في املقابـــل أكبر نتيجة 
للفريـــق اإلنكليـــزي على الصعيـــد األوروبي. 
إال أن النـــادي البلجيكـــي فاز فـــي خمس من 
مبارياته الســـت األخيرة على أرضه. وتخطى 
أندرخلت في الدور الســـابق أبويل القبرصي 
بالفوز عليه بنتيجة واحدة ذهابا وإيابا 0-1.

وأوضح مخيتاريان ”نـــدرك أهمية القرعة 
مـــع أندرخلت في ربع النهائي“، مضيفا ”نعلم 
أننا ســـنخوض مباراتني صعبتـــني، بالطبع، 
فـــإن أندرخلت ليس خصما ســـهال. أقول هذا 
ألنني شـــاهدت بعض مبارياته األوروبية، إنه 

يلعب بشـــكل جيد جدا ولديه نوعية جيدة من 
الالعبني“. وتعتبر شـــباك الفريـــق البلجيكي 
مفضلـــة لنجـــم مانشســـتر الســـويدي زالتان 
إبراهيموفيتـــش إذ دكهـــا 5 مـــرات فـــي دور 
املجموعات أثناء دوري أبطال أوروبا موســـم 
2013-2014، حينمـــا كان فـــي صفوف باريس 

سان جرمان الفرنسي. 
اإلكـــوادوري  يعـــود  أن  احملتمـــل  ومـــن 
أنطونيو فالنســـيا واحلارس اإلسباني دافيد 
دي خيـــا من اإلصابة، مع أن املدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو قـــد يبقـــي علـــى احلارس 
األرجنتينـــي ســـيرجيو روميـــرو بعـــد تألقه 
فـــي املباريات األخيرة. وســـيبقى واين روني 
واإلســـباني خوان ماتا وفيل جونوز وكريس 

سمولينغ على مقاعد البدالء.

اختبار صعب

مـــن جانبه يخوض ليـــون اختبارا صعبا 
أمـــام ضيفه بشـــيكتاش التركـــي، خاصة بعد 
تلقيـــه خســـارة ثقيلة أمـــام مضيفـــه لوريان 
1-4 فـــي الدوري الفرنســـي أضعفت آماله في 
إمكانيـــة انتزاع أحـــد املراكـــز الثالثة األولى 
املؤهلة لدوري األبطال في املوسم املقبل. وكان 
ليـــون أزاح رومـــا اإليطالي من ثمـــن النهائي 
(فاز عليه 4-2 في ليون وخســـر أمامه 1-2 في 
العاصمـــة اإليطالية)، وبخـــر حلمه مبواصلة 
مشـــواره فـــي املســـابقة بهـــدف أن يصبـــح 
أول فريق إيطالـــي يحرز اللقب منذ بارما عام 

.1999
ولكن بشـــيكتاش الذي حجز بطاقته بفوز 
كبير على ضيفه وجاره أوملبياكوس اليوناني 
4-1، ســـيفتقد مهاجمـــه الدولـــي الكاميروني 
فنســـان أبوبكر لإليقاف والدولـــي البرتغالي 
ريكاردو كواريســـما لإلصابة. ويواجه أياكس 
أمستردام شالكه ساعيا إلى مواصلة مشواره 

في البطولة. 
وتأهـــل أياكس علـــى حســـاب كوبنهاغن 
الدمناركي بالفوز عليه 2-0 إيابا بعدما خســـر 
أمامـــه 1-2 ذهابـــا في العاصمـــة الدمناركية، 
فـــي حني تخطـــى شـــالكه مواطنه بوروســـيا 
مونشـــنغالدباخ بالتعادل معه 2-2 على أرض 
األخيـــر بعدمـــا كان قد تعـــادل معـــه 1-1 في 

غيلسنكيرشن ذهابا. 
وفي املواجهة الرابعة، يلعب ســـلتا فيغو 
مع غنـــت البلجيكي الذي تأهل على حســـاب 
مواطنـــه غنـــت (الغانتواز) بالفـــوز عليه 2-5 
ذهابا وتعادلـــه معه 1-1 إيابا، وســـلتا فيغو 
املمثـــل الوحيد لكرة القدم اإلســـبانية في ربع 
النهائي بفوزه على كراســـنودور الروسي 1-2 

ذهابا و2-0 إيابا.

مانشستر يونايتد يعلق آماله على سباق الدوري األوروبي

رقم يخفي كل األرقام

مجموعـــة العـــروض املتواضعـــة 

التي قدمها برشـــلونة خارج أرضه 

هـــذا املوســـم تعـــد مؤشـــرا على 

مشكالت أكثر عمقا للنادي

◄
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تنظـــر الكثير من  } الســليمانية (العــراق) – 
المجتمعات لعمل غسيل السيارات باعتباره 
يخـــص الرجـــال فقط. لكـــن امرأة فـــي إقليم 
كردستان العراق تسعى لتغيير هذا المفهوم 
من خالل تشـــييدها محطة لغسيل السيارات 
للنساء فقط، وال تعمل فيها إال النساء أيضا.

ومنـــذ افتتـــاح هذه المحطـــة الفريدة من 
نوعها قبل شـــهرين نالت شعبية لدى النساء 
الالئـــي يقدن ســـيارات في الســـليمانية، وال 
ســـيما الالئـــي لم يكـــن يرتحن للذهـــاب إلى 

محطات غسيل يديرها رجال.
كمـــا أن مشـــروع المحطـــة الجديدة هذا 
يســـهم فـــي توفير دخـــل لطاقم من النســـاء 
العامـــالت فيهـــا فـــي منطقـــة تعانـــي أزمة 
اقتصاديـــة منـــذ العـــام 2014 عندمـــا قطعت 
الحكومة المركزيـــة في بغداد الميزانية التي 

كانت تخصصها إلقليم كردستان.
وقالت زبونة تدعى شـــوخان جاما، أثناء 
انتظارها غســـيل سيارتها في المحطة، ”هذا 
المشـــروع هـــو األول من نوعه الـــذي تديره 
نســـاء فـــي الســـليمانية والمنطقـــة الكردية 
والعراق ككل. فخورة بهؤالء النســـوة الالئي 

يعملن إلى جانب الرجال“.
وأضافـــت ”أحضـــرت ســـيارتي إلى هنا 
تعبيرا عن دعمي المعنوي والمادي للنســـاء 
العامالت فيه. علمت بالمشـــروع عبر وسائل 
التواصـــل االجتماعي وأشـــجع كل النســـاء 
بمن فيهـــن قريباتي أوال بأن يأتين لغســـيل 

سياراتهن هنا“.

وبعـــد ازدهار اقتصادي علـــى مدى نحو 
عشـــر ســـنوات بدأ إقليـــم كردســـتان يعاني 
فـــي العام 2014 عندما قّلصـــت حكومة بغداد 
حصته من الميزانيـــة ردا على تحرك اإلقليم 
لتصدير النفط بشـــكل مســـتقل من خالل خط 

أنابيب تابع له إلى تركيا.
النســـائية  المحطـــة  صاحبـــة  وبـــدأت 
المشـــروع  عبدالكريـــم  ســـيفا  ومديرتهـــا 
بمســـاعدة أربع من صديقاتهـــا وبتمويل من 

زوجها.
وتحصـــل العامـــالت فـــي المحطـــة على 
رواتـــب تتراوح بين 350 ألفا و600 ألف دينار 
عراقـــي (بيـــن 300 و500 دوالر) وفقـــا لعـــدد 

ساعات العمل.
وقالت سيفا عبدالكريم ”فكرت في تشييد 
هذا المشروع بســـبب المصاعب االقتصادية 
التي تعانـــي منها المنطقة. الناس يناضلون 
لتوفيـــر احتياجاتهم. وبالتالي أنشـــأت هذا 
المشروع لتوفير مصدر دخل لنفسي وللنساء 
الالئي يعملن معي. أنـــا موظفة في الصباح 
وآتـــي إلـــى هنا بعـــد الظهـــر ألعمـــل وأدير 
المشـــروع. أنا امرأة متزوجة وكذلك النساء 

الالئي يعملن معي متزوجات أيضا“.
وأوضحـــت جـــاوان بابان، وهـــي طالبة 
جامعية وعاملة بالمغسلة الدافع وراء إنشاء 
محطة مخصصة لغســـيل ســـيارات النســـاء 
فقط، قائلة إن ”النساء الالئي ال يستطعن أخذ 
ســـياراتهن إلى محطة سيارات يديرها رجال 
يأتين بها إلى هنا لغســـيلها. يعجبهن عملنا 

ويعبرن عن رضاهن عن خدماتنا. قبل افتتاح 
هـــذه المحطة كان الرجال يأخذون ســـيارات 
نســـائهن لغسلها في محطات السيارات. لكن 
بعدما بدأنا المشـــروع بدأت النســـاء يجلبن 
سياراتهن لغســـيلها هنا. أعمل ست ساعات 

يوميا لتوفير دخل من أجل ُأسرتي“.

وتعمل محطة غسيل السيارات النسائية 
من الساعة التاســـعة صباحا حتى العاشرة 
مســـاء يوميـــا. ويتم غســـل ما بيـــن 25 و30 

سيارة كمعدل يومي.
يذكر أن مبادرة مماثلة لمشروع المغسلة 
كان قد رأى النور منذ فترة في إقليم كردستان 

العراق، حيث افتتحت مجموعة من النســـاء 
”مقهى القراءة“ مخصص للمطالعة.

وتزور النســـاء المقهى، التـــي تتوفر فيه 
مكتبـــة تحتوي علـــى 3 آالف كتـــاب باللغات 
الكرديـــة والعربية واإلنكليزيـــة، مع أطفالهن 

أو الحتساء القهوة وقراءة الكتب المتوفرة.

أصبحت للنساء في إقليم كردستان العراق محطة لغسيل السيارات خاصة بهن ال تقدم 
فيها اخلدمات إال للجنس اللطيف، حيث تأمل العامالت فيها بأن تساهم هذه الفكرة في 

توفير املزيد من اخلصوصية للعراقيات.

خدمات تقدم حصريا للنساء

} املدن تواريخ ومناقب وحواضر، تســـجل 
فـــي جيدها دالالت مجدها، حني يكون املجد 
عنوانـــا لنتاجها، وهـــي مواريث ومتاحف 
ومكتبـــات وحكايـــات، فيهـــا دالالت، أزقـــة 
مبســـميات وشـــوارع بصفـــات، ومعاهـــد 

بدارسني مألوا الدنيا وشغلوا الناس.
وحني تغني املـــدن تنتح عمالقة الطرب، 
وحني تبكي تسقط عروش، وحني تّئن تخرج 
ثائرين ال يشـــق لهم غبار، وحني تبني تنتج 
عمائر وزقورات وأبراجا، وحني تفرح تنتج 
زخارف وتصنـــع نوتات موســـيقى، وحني 

تثور ال يقف في وجهها أحد.
وحني ُحتتل تنزع لباس احلرير وتخرج 
لباس الشهادة، رجالها ميتشقون السيوف 
والبنـــادق وإن لـــم متلـــك ســـالحا تقاتـــل 
بالعصـــي حينـــا وبجريد النخيـــل أحيانا، 
وتصنع من صدور رجالها ســـواتر لتحمي 
حرائرها، ويقينـــا إن املدن اخلالدة ال يذلها 
غاز وال يســـتبيحها طاغيـــة، وال يتمكن من 
خطـــب ودها إال مـــن يعرف ســـّرها. فاملدن 
أســـرار وأعنة خيل وسباق مسافات طويلة، 
خلودهـــا يتأتـــى مـــن عطائها، ومـــن نقش 
حجرهـــا ومن تراثها، تبقى واقفة حتى وإن 
اشـــتبكت عليها األعصـــر، أو دكتها املدافع 

ورمت فوق رؤوسها حمم الطائرات.
املـــدن شـــارات وعالمات وقيـــم العلماء 
وحقـــول  الزعمـــاء،  ومنجـــز  والفقهـــاء، 
الفالحني، وبيوت البســـطاء، كل التفاصيل 
فيها من أكبر القصور آلخر البيوت الطينية 

في آخر مسالك الطرق القصية إليها.
ومن أعظم املدن بغداد، التي يجلها العلم 
بهيبتـــه، يجد عابر ســـبيل فيها األمن حني 
ينام، والطعـــام حني يجوع، ويحاط مبروءة 
أهلها الذين يرشـــدونه حيـــث يجد ضالته، 
وميسحون عنه دمعة الباكي، ويستجيبون 
للشاكي وينصفون غيرهم كأنه منهم، وكما 
قال أمير الشـــعراء أحمد شـــوقي عن سيدة 
املدن الثكلى بغداد وأهلها ”يطأطئ العلماء 
الهام إن نبسوا/ من هيبة العلم ال من هيبة 
احلكم، وميطرون فما باَألرض من محل/ وال 

مبن بات فوق اَألرض من عدم.
هذا ســـرها، تلك املدينـــة األمثولة التي 
انُتهبت في تاريخها مرات، وظلت شـــامخة 
تتمثل غزاتهـــا وتلفظهم، وكأنهـــا ُقدت من 

حكمة، وشّيدت كمصيدة للغزاة.
املدن العظيمة اخلالدة ال تتوارى ســـاعة 
الشـــدة وال تتحّجج بالسياســـة تعذرا عند 
نخوتهـــا، دون أن تكـــون في طبـــاع أهلها 
مـــروءة وعنفوان وصوت هادر باحلق، تقف 
كالســـيف بوجه ســـلطان جائر، وكنســـمة 
حني يأتي إليها مســـتجير، تغني للشجعان 
واملقاتلني، وتنشد لألحرار وتخزي العمالء 
واملارقني، وتبني مجدها من مواقف ساعات 

الشدائد.. وما أكثرها.
ثمة مدن عربية تستمد قيمتها ليس من 
تاريخها فحسب بل من رفعة علمها وفهمها 
ومنجزهـــا، وتفاخـــر بأنهـــا أول من أهدى 
ســـاعة واســـطرالبا مللك فرنســـا يوم كانت 
أوروبـــا كلها تغط في نومها. نعم.. هذا بات 
تاريخا ينبغي أال نتعكز عليه، لكن كما يقول 

املثل الشعبي ”إلي ما له أول ما له تالي“.

صباح العرب

هيبة العلم ال هيبة الحكم

صباح ناهي
} الضفــة الغربية (فلســطين) – في الســـابق 
كان روث األبقـــار المملوكـــة لعائلة الجبريني 
يســـتخدم أحيانـــا كســـماد عضـــوي للمزارع 
القريبة لكن القسم األكبر منه كان ُيترك ليتعّفن 
في الشـــمس، أما اليوم فباتت هذه المخلفات 
تســـتخدم إلنتـــاج الكهرباء التي تشـــغل أحد 
أكبر معامل األلبان في األراضي الفلســـطينية 

المحتلة وإلنارة منازل.
ويشـــرح كمال الجبريني، الـــذي يملك مع 
عائلته مزرعة ضخمة فيها ألف بقرة ومصنعا 
مجـــاورا لأللبـــان، أنه خالل رحـــالت قام بها 
أفراد العائلة إلى الخارج اكتشـــفوا مشـــاريع 

تستخدم روث األبقار كمصدر للطاقة.

ويوضـــح أنه بعـــد العودة إلـــى األراضي 
الفلســـطينية حرصت العائلـــة على أال يذهب 
”الروث في األرض خســـارة، بل يتم استخدامه 
كله واالســـتفادة منه في إنتـــاج الكهرباء. كل 
مـــا يخرج مـــن المزرعة نعيد االســـتفادة منه 

ككهرباء“.
وإلطالق المشروع، وهو األول من نوعه في 
األراضي الفلســـطينية المحتلة، حيث تقتصر 
مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة في العـــادة على 
األلواح الشمســـية، توجهت العائلة إلى ماهر 
مغالسة، وهو أخصـائي في الطاقة المتـجددة 
في جامعة البوليتكنيك بمدينة الخليل القريبة 
والتـــي تعد مركــــزا اقتصاديـــا وتـجاريا في 

جنوب الضـفة الغربـية. واستقدم البروفيسور 
مغالسة فريق مهندسين من ألمانيا باإلضافة 
إلى مولد ضخم من أجل تنفيذ مشروع تحليل 
المـــواد العضويـــة وإنتـــاج الغـــاز الحيوي، 
وبعدهـــا الطاقـــة الكهربائية التـــي تأتي من 
السماد المسخن لتوليد البكتيريا واستخراج 

غاز الميثان.
ويشـــير مغالســـة بفخـــر إلـــى 
صومعتين ضخمتين يخزن فيهما 

الســـماد ومن ثم الغاز الحيوي 
بعد  ويعالج  يبـــّرد  الذي 

هذه  خالل  ومـــن  ذلك. 
يســـمح  العمليـــة، 

روث األبقـــار البالـــغ 30 طنـــا يوميـــا، بتوليد 
380 كيلوواط/الســـاعة، وهذا يكفي لتشـــغيل 
المصنع بحســـب الجبرينـــي، الذي يعرب عن 
سعادته لعدم اضطراره لدفع فاتورة الكهرباء 
لشـــركته التي تنتج الحليب واللبن ومشتقات 
الحليـــب األخرى وتوزعها في الضـفة الغربية 

والقدس.
وهـــو يحقـــق فائـــض إنتـــاج مـــن التيار 
الكهربائي يحوله إلى شـــركة 

الكهرباء المحـلية.

} طوكيو – تثير العجوز اليابانية ســـوميكو 
إيوامـــورو حماس الشـــباب مرة في الشـــهر 
وســـط مالهي العاصمـــة اليابانيـــة طوكيو، 
حيث تحظى منسقة األغاني النشيطة بشهرة 

واسعة بين اليابانيين.
وباتت ســـوميكو، اسم شهرتها ”دي جيه 
ســـوميروك“، حديـــث المدينـــة فـــي المالهي 
الليليـــة بطوكيـــو مـــع مهارتها في تشـــغيل 
أســـطوانات األغاني لمن هـــم أصغر منها في 

العمر بنحو 60 عاما.
وإيوامـــورو البالغـــة من العمـــر 82 عاما 
تؤدي عرضها في تنسيق األغاني مرة واحدة 

في الشهر في قلب الحي الصاخب بطوكيو.
وبدأت دي جيه سوميروك عملها كمنسقة 
أغـــان في الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي 

بعدما أمضت عاما في تعلم حيل هذا المجال 
بمدرسة خاصة. 

وبيـــن العديد من مرتادي المالهي الليلية 
اكتسبت قبوال كبيرا.

ويقبـــل على حفالت ســـوميكو (المولودة 
سنة 1935) الكثير من الشباب الياباني المولع 

بالرقص والموسيقى.
وقـــال فومينـــاري فوجـــي، أحـــد مرتادي 
الملهـــى وعمـــره 25 عاما، ”تملـــك تلك الطاقة 
التـــي تتجـــاوز العمـــر، إنها جيـــدة مثل أي 
منســـق لألغاني من جيل الشـــباب هنا. إنها 

حقا رائعة“.
وتقـــول إيوامـــورو إن موســـيقاها تمزج 
بين الموســـيقى اإللكترونية والجاز وأحيانا 

الموسيقى الكالسيكية.

ويبـــدو أن أحالمهـــا لم 
تتوقـــف عنـــد هـــذا الحد، 
فهـــي تأمـــل بـــأن تتمكـــن 
يوما مـــن تقديم عرض في 
بالواليات  نيويورك  ملهى 

المتحدة.
ولدى إيوامورو عمل 
ثان بالنهار، فهي تصنع 
المقليـــة  المعّجنـــات 
علـــى  المطهيـــة  أو 
البخـــار مع شـــقيقها، 
وهمـــا يعمالن في هذا 
المجال منذ أكثر من 60 

عاما في مطعم ورثاه عن 
والدهما.

روث األبقار ينير منازل الفلسطينيين

دي جيه في الثمانين تثير إعجاب وحماس اليابانيين

} زيوريخ (سويســرا) – قال فريق بحث دولي 
إنـــه جّرب طريقة جديدة تجعل اإلنســـان أكثر 
أمانـــة وصدًقا، من خالل تحفيز مناطق معينة 
بالمخ كهربائًيا، وأنهم يأملون في أن تستخدم 
نتائج دراســـتهم في تطوير طرق للكشـــف عن 

الكذب ومعالجة من يكذبون بشكل مرضي.
وأجـــرى الدراســـة علمـــاء مـــن جامعات 
زيوريـــخ السويســـرية وشـــيكاغو وهارفارد، 

ونشروا نتائجها في مجلة ”بروسيدنجز“.
وأوضح الباحثون أن هناك عملية في المخ 
تجعل اإلنســـان يلتزم بالصدق واألمانة حتى 
وإن كان الغش سيعود عليه بنفع مادي، وأنه 

يمكن التأثير على هذه العملية من الخارج.
وتـــم خـــالل التجربـــة تحفيـــز منطقة في 
الفـــص الجبهـــي بالمـــخ باســـتخدام تيـــار 
كهربائي ضعيف عبر أسالك كهربائية وضعت 
على فـــروة الرأس، باعتبـــار أن منطقة الفص 

الجبهي مهمة لتخطيط العمليات الفكرية.
وأجرى الباحثـــون تجارب على 300 طالب 
في ســـن نحـــو 23 عاًما خالل لعبـــة نرد على 
النقـــود، وُطلب من الشـــباب تســـجيل نتائج 
رميـــات النـــرد بأنفســـهم واســـتطاعوا بذلك 
تســـجيل نتائج خاطئة لزيادة مكســـبهم إلى 
84 يورو. وقـــال الباحثـــون إن الطالب الذين 
تخضع مناطـــق بمخهم للتحفيـــز الكهربائي 
غشـــوا في 37 بالمئة من الحاالت، في حين أن 
الطالب الذين تم تحفيـــز دماغهم كهربائًيا لم 

يغشوا سوى في 15 بالمئة من الحاالت فقط.

تحفيز المخ يجعل 
صاحبه أكثر أمانة

محطة لغسيل سيارات النساء فقط في كردستان العراق

أحالمهـــا لم
هـــذا الحد،
أن تتمكـــن 
م عرض في
بالواليات

ورو عمل
ي تصنع 
مقليـــة

ي

علـــى
ـقيقها، 
في هذا 
0ر من 60
ورثاه عن

الســـة بفخـــر إلـــى 
يخزن فيهما خمتين
م الغاز الحيوي

بعد  عالج 
هذه  الل 

مح 

وهـــو يحقـــق فائـــض إنتـــاج مـــن التيار
الكهربائي يحوله إلى شـــركة

الكهرباء المحـلية.
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