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شادي عالء الدين

} بــريوت - قالت مصادر سياسية لبنانية إن 
زيـــارة رئيس مجلس الوزراء ســـعد احلريري 
للجنوب كانت رسالة ذات بعدين. يتمّثل األّول 
في التأكيد للمجتمـــع الدولي على وعي لبنان 
مبـــدى خطورة أّي خرق للقـــرار 1701 الصادر 
عن مجلس األمـــن التابع لألمم املتحدة صيف 
العام 2006، واآلخر إفهام حزب الله ومن خلفه 
إيـــران أن الســـلطة في لبنان ليســـت في وارد 
الســـماح باســـتخدام جنوب لبنان مّرة أخرى 

كورقة في أّي مواجهة أميركية-إيرانية.
وأشـــارت إلى أّن زيارة احلريري للجنوب 
التي جـــاءت بعد يـــوم من تنظيم حـــزب الله 
جلولـــة إعالمية في املنطقـــة أظهر من خاللها 
وجوده املســـّلح فيها، تكشـــف أن لبنان يأخذ 
على محمل اجلّد التحذيرات التي وجهت إليه 
من النتائج التي ستترتب على أّي خرق للقرار 

.1701
ويتضمـــن القرار بنودا تؤكـــد صراحة أن 
جنوب لبنان ”منطقة عمليات“ للقوات الدولية 
املرابطة في اجلنوب وال مكان في هذه املنطقة 

ألّي وجود مسّلح آخر غير اجليش اللبناني.
وكان لبنـــان تلّقـــى فـــي األشـــهر األخيرة 
حتذيرين مباشـــرين مـــن رّد فعل إســـرائيلي 
كبير و“مدّمر“ في حال املس بالقرار 1701. كان 
األّول من سيغريد كاغ ممثلة األمني العام لألمم 
املتحدة في لبنـــان واآلخر من العاهل األردني 

امللك عبدالله الثاني.
وعـــرض العاهل األردني علـــى خريطة في 
أثناء زيارة قام بها رئيس اجلمهورية اللبنانية 
ميشال عون لعّمان في مارس املاضي ما الذي 

ميكن أن يحصل في حال املّس بالقرار 1701.
وجـــاء رد رئيس احلكومـــة اللبنانية على 
اســـتعراض حزب اللـــه اإلعالمي على احلدود 
اللبنانيـــة اجلنوبية ســـريعا، حيث قرر زيارة 
هـــذه املنطقـــة برفقـــة قائـــد اجليـــش العماد 
جوزيف عون، ووزير الدفاع يعقوب الصراف، 
واســـتهل زيارته بلقاء قائد قـــوات اليونيفيل 

مايكل بيري.
وأطلـــق احلريري بعـــد لقائـــه قائد قوات 
اليونيفيـــل العاملـــة في لبنـــان مواقف بارزة 
أّكد فيها أن ال ســـلطة تعلو على سلطة الدولة، 

وشدد على أن زيارته تأتي للتأكيد على موقف 
لبنان امللتزم بتطبيق القرار 1701.

وأشار احلريري إلى أن اجليش يدافع عن 
لبنان خارج أّي فئوية أو مناطقية.

وعّبـــر احلريـــري عن رفضه الســـتعراض 
حـــزب الله على احلدود قائـــال “نحن كحكومة 
غير معنيني بالعراضة اإلعالمية التي قام بها 

حزب الله، وال نوافق عليها بكل صراحة“.
ودعـــا رئيـــس احلكومـــة اللبنانيـــة األمم 
املتحـــدة إلى مســـاعدة لبنان وإســـرائيل في 
املضـــي قدمـــا نحو وقـــف دائم إلطـــالق النار 
وإنهاء ما وصفها ”باالنتهاكات اإلســـرائيلية 

املتواصلة“ لألراضي اللبنانية.
وقـــال احلريري ”أدعو األمـــني العام لألمم 
املتحدة لدعم اجلهود للتوصل إلى حالة وقف 
دائـــم إلطالق النار في أســـرع وقت ممكن. لقد 
تأخر ذلـــك طويال وحكومتي ملتزمة بدفع هذا 

التوجه قدما“.
وشدد النائب عن اجلماعة اإلسالمية عماد 
احلوت علـــى أن حزب الله ”اســـتهدف الدولة 
اللبنانية حـــني قرر منفردا دعـــوة اإلعالميني 
إلى زيارة املناطق احلدودية دون أن ينّسق مع 
الدولة اللبنانية، وتاليـــا إذا كان هناك حديث 
عن اشـــتباك فإن األمر يجب أن يتناول سلوك 
حزب الله وليس ما يقـــوم به رئيس احلكومة 

اللبنانية“.
وأكد النائب عن كتلة املستقبل أمني وهبي 
مـــن جهته أن الرئيس احلريري ”قرر الرد على 
مواقف حـــزب اللـــه، والتأكيد على التمســـك 
بالقـــرارات الدولية وعلى أن ســـلوكات حزب 

الله ال متثل الدولة اللبنانية“.
وأشـــار  وهبـــي إلـــى أن الرســـالة التـــي 
حـــرص رئيـــس احلكومـــة علـــى إيصالها من 
خـــالل اصطحاب قائد اجليـــش ووزير الدفاع 
جليـــة للغاية ”فهو يريـــد أن يؤكد من خاللها 
علـــى وجود اجليـــش في املناطـــق احلدودية 

وجاهزيته الدفاعية“.
ويصف النائب عن حزب القوات اللبنانية 
جوزيف معلـــوف زيارة احلريـــري بـ“محاولة 
لتصحيح اخللل الذي تســـببت به زيارة حزب 
الله التي كانت تعبيرا عن قرار بفتح اشـــتباك 

مع الدولة والشرعية والقرارات الدولية“.
وأضـــاف ”أثبـــت احلريـــري أنـــه حريص 
على الشـــراكة في حني كّرس حزب الله منطق 

اخلروج عليها“.
وكان احلريـــري قـــد رفض مؤخـــرا تعيني 
ضابط تابع حلزب الله في مركز أمني حساس 
فـــي املطـــار في إجـــراء أثـــار حفيظـــة حزب 
الله. وينســـجم موقـــف رئيـــس احلكومة مع 

التحذيـــرات األميركية من حتول مطار بيروت 
إلى مركز لتهريب األموال والسالح.

وتعتبر بعض املصادر أن اإلدارة األميركية 
انتبهت إلى هشاشـــة الوضع األمني اللبناني 
وخطورتـــه وعمـــق الســـيطرة اإليرانية على 
مفاصله األساســـية مـــن خالل حـــزب الله ما 
يعني أن مشـــروع تقليص نفوذ إيران ال بد أن 

يشمل لبنان.
وبعـــد أن كانت الواليـــات املتحدة متارس 
جتاه لبنان سياســـة الالمباالة شهدت الفترة 

األخيرة تركيزا دبلوماســـيا وأمنيـــا أميركيا 
علـــى لبنان يؤكد مطلعـــون على أنه يصّب في 
خانة االســـتعداد لفتح مواجهة على أكثر من 

جبهة مع إيران. 
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استئناف بيع السالح 
للسعودية دعم أميركي 

للحسم في اليمن
} صنعاء – وصفـــت مصادر مقّربة من القوات 
الّداعمة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
ســـماح اإلدارة األميركية الجديدة باستئناف 
بيع الّســـالح للسعودية عقب الزيارة التي قام 
بها وزير الّدفاع جيمس ماتيس للّرياض بأّنه 
تحّول كبير في الموقف األميركي تجاه الحرب 
في اليمـــن، وأّن فيها رســـالة داعمة للحســـم 

العسكري.
التشـــديد  إّن  المصـــادر لـ“العرب“  وقالت 
على حمايـــة المدنيين لن يكون معيقا للمضّي 
فـــي الصفقة الســـعودية األميركيـــة في ضوء 
حرص التحالف العربي على تجنيب المدنيين 
آثار المعارك، وكذلك في ظل وجود مستشارين 
عســـكريين غربيين إلى جانب قوات التحالف 

لمراقبة سير العمليات العسكرية.
وصرح مسؤولون أميركيون بأن واشنطن 
تريـــد الحصـــول علـــى تعهـــدات جديـــدة من 
الســـعودية بتحســـين عمليـــات االســـتهداف 
بحيـــث تقلل ألقصى درجة ممكنة من ســـقوط 
قتلـــى مدنيين في الحرب الدائرة باليمن وذلك 
فـــي وقـــت تبحـــث فيـــه اإلدارة األميركية عن 

استئناف بيع الرياض ذخائر موّجهة بدقة.
مـــن  ”نريـــد  أميركـــي  مســـؤول  وقـــال 
السعوديين أن يبدوا التزامهم باستخدام هذه 

األشياء استخداما مالئما“.
وكان أكثـــر من 60 مشـــرعًا في الكونغرس 
األميركـــي قد دعوا في ديســـمبر 2016 لتأجيل 
صفقة بيع أسلحة ومعدات عسكرية للسعودية 
بقيمـــة تســـاوي 1.5 مليـــار دوالر معللين ذلك 
باتهام التحالف العربي بالتســـبب في ارتفاع 

أعداد الضحايا المدنيين في اليمن.
ويـــرى محللـــون سياســـيون أن الموقف 
األميركي شـــهد تحـــوال كبيرا عقـــب انتخاب 
الرئيـــس دونالد ترامب الذي باتت سياســـته 
فـــي المنطقة ترتكـــز على مبـــدأ الحفاظ على 
العالقات االستراتيجية مع أصدقاء أميركا في 

المنطقة وتبّني مواقف داعمة لها.
وأشار المحلل السياســـي اليمني ياسين 
التميمـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلـــى أن 
الموقـــف األميركي تجـــاه التحالـــف العربي 
قـــد تغّير بشـــكل كبير عّمـــا كان عليه في عهد 
الرئيس الســـابق باراك أوباما، ويمكن القول 
إن تحفظات واشـــنطن إزاء مهمة التحالف في 

اليمن قد رفعت.
وقـــال التميمـــي إنه ”يصعـــب التنبؤ بأّي 
شـــيء قد يقـــدم عليـــه ترامب خصوصـــا إذا 
اســـتمر التصعيد اإليراني فـــي اليمن، والذي 

حذر منه المسؤولون األميركيون“.
واقتصرت السياســـة األميركية الســـابقة 
على محاربة اإلرهاب بشـــكل منفرد في اليمن 
بمنـــأى عـــن التحالـــف العربي، وهـــو موقف 
تقاطـــع مـــع مصلحـــة الحوثييـــن وبـــدا كأن 

واشنطن تتعاون معهم كجهة شرعية.

احلكومـــة  فـــي  مصـــدر  كشـــف   – بغــداد   {
العراقيـــة لـ“العرب“ أن رئيـــس الوزراء حيدر 
العبادي تدخل إلفشال صفقة إطالق القطريني 

املختطفني، وإحراج فصائل احلشد الشعبي.
ووضع العبـــادي املفاوضني القطريني في 
قصر الضيافة باملنطقة اخلضراء وطلب منهم 
الصبر وعدم التفاوض مـــع أطراف ال تعرفها 

احلكومة العراقية.
وهـــادي  املهنـــدس  أبومهـــدي  وحتـــدث 
العامري القياديان في احلشد الشعبي املقربان 
من إيران، مع العبادي لتمرير الصفقة، بعد أن 
لّوح مبحاكمة أّي شخص يحاول تنفيذ أجندة 

غير عراقية على األرض العراقية.
وأكـــد املصدر أن أطرافا إيرانية وســـورية 
دخلـــت على خـــط املفاوضـــات مـــع العبادي 

إلرضائه.

وأفرجـــت اجلهة اخلاطفة عـــن الصيادين 
القطريـــني الــــ26 احملتجزين في العـــراق منذ 
16 شـــهرا بوســـاطة لبنانية وتنسيق كويتي 
وإشـــراف عراقـــي، وذلـــك بعـــد االنتهـــاء من 
عمليات إجالء اآلالف من األشخاص من بلدات 
محاصرة في ســـوريا بينهم املئات من عناصر 
حـــزب اللـــه اللبناني كشـــرط إلطالق ســـراح 

القطريني.
ووفقـــا لتســـريبات مصـــادر عراقيـــة فإن 
هـــذا االتفاق ارتبط بصفقة تتضمن الســـماح 
مبغادرة مقاتلني تابعـــني حلزب الله اللبناني 
منطقتي كفريا والفوعـــة احملاصرتني من قبل 

املعارضة في سوريا.
أن املختطفني القطريني  وعلمت ”العـــرب“ 
نقلـــوا مـــن موقـــع احتجازهم املجهـــول قرب 
احلـــدود العراقيـــة مـــع إيـــران إلـــى منطقة 

اليوســـفية في جنوب بغـــداد االثنني املاضي، 
بعد تقدم مفاوضات إطالق سراحهم بالتزامن 
مـــع تنفيذ اتفاق خـــروج املقاتلني مـــن كفريا 
والفوعـــة لينقلوا بعد ذلك إلى ”موقع ضيافة“ 
في املنطقة اخلضراء ببغداد بإشـــراف رئيس 
الـــوزراء العراقـــي ووزيـــر الداخليـــة قاســـم 

األعرجي.
ووفقـــا ملصـــادر ”العـــرب“ فـــإن الســـفير 
الكويتي في بغداد سالم غصاب الزمانان، كان 
على اّطالع تام على تطـــورات نقل املختطفني 
القطريـــني إلـــى موقـــع تســـليمهم، لينقلـــوا 
مبواكبة أمنية إلى مطـــار بغداد، حيث تنتظر 
طائرة تابعة لشركة اخلطوط اجلوية القطرية 

منذ خمسة أيام لنقل املختطفني إلى قطر.
وكشفت املصادر أن ”الوسيط األساس في 
صفقة إطالق ســـراح املختطفني القطريني هو 

املدير العـــام لألمن اللبناني عبـــاس إبراهيم 
الذي توّلى تنســـيق التواصل بني الســـلطات 
القطريـــة واملجموعة اخلاطفة عن طريق حزب 

الله اللبناني“.
وقالـــت املصـــادر إن صفقة إطالق ســـراح 
القطريـــني تتضمـــن وصول احلافلـــة األخيرة 
من بـــني 98 لتنقل مقاتلـــني تابعني حلزب الله 
اللبناني من كفريا والفوعة إلى مواقع يسيطر 

عليها اجليش السوري في مدينة حلب.
وكانـــت تقاريـــر صحافية حتدثـــت عن أن 
االتفـــاق عقد بـــني ممثلني عن «هيئـــة حترير 
الشـــام» و«أحـــرار الشـــام» من جهـــة، وإيران 
و«حزب الله» من جهة أخـــرى، برعاية قطرية، 
بعد سلسلة من املفاوضات توقفت عدة مرات.

فإن إطالق ســـراح  ووفقا ملصادر ”العرب“ 
القطريـــني كان يفترض أن يتم قبـــل 25 يوما، 

لكن مغاالة اخلاطفني في املطالب املالية أّخرت 
تنفيذ الصفقة.

وكان شـــيخ قطري قد دفـــع مليوني دوالر 
إلحدى الشـــركات األميركية للتأكد من سالمة 

أقارب له اختطفوا في العراق. 
وذكر تقرير ســـابق لوكالة أسوشيتد برس 
أن عملية دفع املال مت الكشف عنها عبر وثائق 
لوزارة العـــدل األميركيـــة. وســـلطت الوكالة 
الضوء على عالم املفاوضات الســـرية املتعلق 
بالرهائن في الشرق األوسط في قضية تشمل 
اتصاالت مشـــفرة عبر اإلنترنت ووعودا بدفع 

املاليني من الدوالرات على هيئة فديات.
وكان القطريون الـ26 ضمن مجموعة تقوم 
برحلة صيد في العراق واختطفوا في ديسمبر 
2015 مـــن قبل نحو 100 مســـلح في الصحراء 
جنوبي العراق بالقرب من احلدود السعودية.

العبادي حاول إفشال صفقة إطالق القطريني إلحراج الحشد الشعبي
[ تبادل المختطفين تم بوساطة لبنانية وتنسيق كويتي [ اإلفراج تزامن مع خروج مقاتلي حزب الله اللبناني من كفريا والفوعة 

الحريري يستعجل الرد على حزب الله: الجنوب ليس 
ميدان حرب لصالح إيران

[ رئيس الحكومة اللبنانية يدعو األمم المتحدة للمساعدة في هدنة دائمة مع إسرائيل

وو ىى وو نن ييهه

أمني وهبي
رسالة الحريري لحزب الله: 
الجيش أولى منك بالحدود 

الجنوبية

نن إإيرير عع ججبهبه

جوزيف معلوف
الحريري حريص 

على الشراكة وحزب الله 
يكرس الخروج عليها

نودع حروب إيران على أرض لبنان

alarab.cooooooooooooooooooooooooooo..................................................uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuk

ص ٦

سيناء.. الحرب على داعش والحرب القبلية

مفتي اليمن 
الذي أرق الحوثيني
ص ١٢

ص ١٠
فتح أبواب طلبات الشراء ألول سيارة طائرة في العالم

محمد العمراني

7 
10

مف
الذي

١٠
لم

محم



بإيـــداع  الخرطـــوم  قامـــت   - اخلرطــوم   {
إحداثيات خطوط األســـاس التـــي تقاس منها 
مناطقهـــا البحرية وتشـــمل منطقتـــي حاليب 
وشـــالتين، المتنـــازع عليهمـــا مـــع مصر، في 

إخطار لألمم المتحدة.
جاء ذلك فـــي الوقت الذي أنهـــى فيه وزير 
الخارجية المصري سامح شكري محادثات مع 
المســـؤولين الســـودانيين تم خاللها التوافق 

على ضرورة تخفيف التوتر بين البلدين.
وبالتزامـــن مـــع اإلخطـــار أودعـــت وزارة 
الخارجية الســـودانية، لـــدى المنظمة األممية 
وثيقـــة أعربت فيها عن تحفظها على مرســـوم 
مماثـــل أصـــدره الرئيـــس المصري الســـابق 
حســـني مبـــارك عـــام 1990 وحدد فيـــه خطوط 

األســـاس للمناطـــق البحرية المصريـــة، وفقا 
لصحيفة ”سودان تربيون“.

وجـــاء في إعـــالن التحفـــظ بموقـــع األمم 
المتحدة لقانون البحار إن ”جمهورية السودان 
تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بما نص عليه 
اإلعالن الصـــادر من جمهورية مصـــر العربية 
بالقـــرار  والمعنـــون  ينايـــر 1990،  بتاريـــخ 9 
الرئاســـي رقم 27 فيما يمـــس الحدود البحرية 
الســـودانية شـــمال خط 22، والـــذي ورد ضمن 
اإلحداثيـــات البحريـــة التـــي أعلنتهـــا مصـــر 
ضمـــن حدودها البحرية على البحر األحمر في 

الفقرات بين 56-60“.
وأشـــارت الخارجيـــة الســـودانية إلى ”أن 
النقـــاط المذكورة أعـــاله (في مرســـوم مبارك 

عـــام 1990) تقع داخل الحـــدود البحرية لمثلث 
حاليب السوداني الواقع تحت احتالل مصري، 

منذ العام 1995“.
وأصـــدر الرئيس الســـوداني عمر حســـن 
البشـــير مرســـوما في 2 مارس بشـــأن خطوط 
األســـاس التي تقاس منها المناطـــق البحرية 

لجمهورية السودان.
وتشكل حاليب والشالتين إحدى المعظالت 
الكبرى التي تحول دون عودة طبيعية للعالقات 
المصريـــة الســـودانية، وقـــد لوحـــظ تصعيد 
ســـوداني الفـــت في األشـــهر األخيـــرة في هذا 
الملف، األمر الذي يطرح أكثر من نقطة تساؤل 
حول دواعي ذلك. ويخشـــى متابعون للشأنين 
المصـــري والســـوداني أن تقـــوض التحركات 

الســـودانية داخل األمم المتحدة ما تم االتفاق 
عليه مؤخرا بين الجانبين.

وكان وزيـــر الخارجيـــة المصـــري ســـامح 
شـــكري ونظيره الســـوداني إبراهيـــم الغندور 
اتفقا خـــالل اجتماع اللجنة العليا المشـــتركة 
الخميـــس في الخرطوم على جملة من الملفات، 
مـــن بينها اعتماد ميثاق شـــرف إعالمي، وعدم 
إيواء أي مناوئين لـــكال البلدين، وبالمقابل لم 

يتم التطرق إلى ملف حاليب والشالتين. 
ويشـــدد المتابعون على ضرورة أن تسرع 
القاهـــرة والخرطوم في إيجاد تســـوية جذرية 
لهذا الملف الذي بات مشكلة حقيقية تؤثر على 
العالقة بينهما ليس فقط على الصعيد الرسمي 

بل وحتى الشعبي.

} دمشق - يتواصل ملف الكيميائي السوري 
في التفاعل رغم مرور أكثر من أســـبوعين على 
الهجـــوم الدمـــوي في خان شـــيخون في ريف 
إدلب (شـــمال غرب ســـوريا) والـــذي توجهت 
أصابـــع االتهـــام فيه إلى نظام الرئيس بشـــار 

األسد.
وتتقدم الواليات المتحدة األميركية الدول 
التي تتهم النظام السوري باإلبقاء على مخزون 
مـــن المواد الكميائية، رغم االتفاق الذي تم في 

العام 2013 وقضى بتدمير ذلك المخزون.
وتـــرى روســـيا أن عـــودة هـــذا الموضوع 
إلـــى الواجهة وبهذا الشـــكل يحمل بين طياته 
أهدافا سياسية وحتى عسكرية تتصل بوجود 
توجه إلحياء فكرة إسقاط النظام، بعد أن خف 

الحديث عنها طيلة األشهر الماضية.
وأكـــد وزير الدفاع األميركـــي جيم ماتيس 
خـــالل زيـــارة قام بهـــا إلى إســـرائيل الجمعة 
أن النظام الســـوري احتفظ ببعض أســـلحته 
الكيميائية ”دون شـــك“، محذرا الرئيس بشار 

األسد من استخدامها.
وتأتي تصريحـــات ماتيس في بداية زيارة 
اســـتمرت يوما واحدا التقى خاللها مسؤولين 
إســـرائيليين أيدوا بشـــدة الضربـــة األميركية 
األخيـــرة على قاعـــدة الشـــعيرات الجوية في 
ســـوريا ردا على الهجوم الكيميائي على خان 
شـــيخون التـــي راح ضحيتها العشـــرات من 

المدنيين.
وقال ماتيس خالل مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره اإلسرائيلي إفيغدور ليبرمان ”األهم 
هو أن المجتمع الدولي يعتقد دون أي شك بأن 
سوريا احتفظت بأسلحة كيميائية في انتهاك 

التفاقها وإعالنها أنها سلمتها كلها“.
وأضـــاف أن ذلك يعـــد ”انتهـــاكا لقرارات 
مجلس األمن الدولي وســـيتوجب التعامل معه 
دبلوماسيا وســـيكونون مخطئين إذا حاولوا 

استخدامها ثانية. لقد وضحنا ذلك بشكل جلي 
من خالل الضربة التي وجهناها“. وأشـــار إلى 
أن الجيش الســـوري ”أعاد نشر طائراته خالل 
تجنبا لضربها مجددا  األيام القليلة الماضية“ 

في حال تجمعها في مكان واحد.
ووفق مســـؤول عســـكري، تقدر إســـرائيل 
أن نظام األســـد ال يـــزال يملك ”عدة أطنان“ من 

األسلحة الكيميائية.
أن  إســـرائيلية  إعالميـــة  تقاريـــر  وتفيـــد 
كميتها تتراوح بين طن وثالثة أطنان. ورفض 
ليبرمان كذلك خالل المؤتمر التعليق على هذه 

التقديرات.
وجدد األســـد الجمعة نفيه لالتهامات بأن 
قواته اســـتخدمت أســـلحة كيميائية ضد خان 
شـــيخون في الرابـــع من أبريـــل، متهما تركيا 

بالوقوف خلف األمر.
ولفت إلـــى أن ”الطريق الوحيد كي ُيحضر 
اإلرهابيون األموال، واألســـلحة، وكل أشـــكال 
الدعم اللوجســـتي، والمجنديـــن، وهذا النوع 
مـــن المواد هو من خالل تركيا. ليس لديهم أي 
طريق آخر يســـتخدمونه للقدوم من الشـــمال. 
وبالتالي، فإن المصدر هو تركيا مئة بالمئة“.

ويصـــر األســـد علـــى أن نظامـــه ســـلم كل 
مخزونه من األسلحة الكيميائية عام 2013 بناء 
على اتفاق رعته روسيا لتجنب ضربة عسكرية 
ضد دمشـــق هددت بها واشـــنطن حينها، على 
خلفية هجوم مماثل لخان شيخون في الغوطة 

الشرقية.
وفـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ اعتبر كبير 
المفاوضين في وفد المعارضة الســـورية إلى 
جنيف محمد صبرا أن إثارة موضوع األسلحة 
الكيميائيـــة ليســـت جديدة وتعـــود إلى العام 
2016 بيـــد أن التركيز عليه جاء نتيجة الهجوم 
الوحشـــي على خان شـــيخون. واســـتبعد أن 
تتجه األمور إلى تصعيد عسكري بين واشنطن 
والنظام السوري، مضيفا ”ال أظن أن ذلك ضمن 

خيارات اإلدارة األميركية في هذا الوقت“.
بدوره قال الرائد أبوأسامة حسن إبراهيم 
رئيس المكتب السياســـي لجبهة ثوار سوريا   
لـ”العـــرب“، ”ال أعتقـــد أن واشـــنطن تخطـــط 
لتغيير النظام، فأولوياتها هي محاربة تنظيم 

داعـــش، وإخـــراج إيران من ســـوريا وإنشـــاء 
مناطـــق آمنة، وهذا ســـيعطي نتيجـــة حتمية 

وهي سقوط األسد في نهاية المطاف“.
وتنظـــر دمشـــق وحلفاؤهـــا إلـــى عمليـــة 
والتركيـــز  الغربـــي  السياســـي  التصعيـــد 
على الملـــف الكيميائـــي من منطلـــق ”نظرية 
المؤامرة“، حيث تعتبر أن هذا األمر هو تمهيد 
لعمل تصعيدي خطير في سوريا، وال تستبعد 

أن يكون عسكريا.
وأكـــد وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
الفروف في مؤتمر صحافـــي جمعه مع نظيره 
الصينـــي وانج يـــي أن ما تقوم بـــه الواليات 
المتحدة وحلفاؤها في منظمة حظر األســـلحة 
الكيميائية يهدف إلى تغيير النظام في سوريا.

ونقلت شـــبكة ”روســـيا اليـــوم“ اإلخبارية 
عن الفروف قوله إن رفض إرســـال بعثة منظمة 

حظر األسلحة الكيميائية إلى إدلب هو محاولة 
إلجهـــاض تنفيـــذ قـــرار مجلس األمن بشـــأن 

سوريا، مضيفا أن هذه األعمال تثير القلق.
وتابع الفروف ”أعتقد بأن هذا وضع خطير 
للغاية، ألنه مـــن الواضح اليوم أن المعلومات 
الكاذبـــة حول اســـتخدام الحكومة الســـورية 
للســـالح الكيميائـــي تســـتخدم للتراجـــع عن 
قرار 2254، الذي ينص على تســـوية سياســـية 
بمشاركة كافة األطراف السورية، والعودة إلى 
الفكرة بشـــأن تغيير النظام، وأنـــا على قناعة 

بأنه يجب أال نسمح بحدوث ذلك“.
وفي مقابل القناعة المتزايدة لدى األطراف 
المتحالفة مع األســـد بشأن دوافع إثارة الملف 
الكيميائـــي، يرى محللون أنـــه ال يمكن تجاهل 
فرضية أن يكون األمر مرتبطا بتحسين شروط 

التفاوض مع موسكو خاصة.

ولفـــت المحللـــون إلـــى تأجيـــل الواليات 
المتحدة الجتماع دعت إليه موسكو في جنيف 
مؤخرا، وهذا يندرج في سياق حرب األعصاب 

بين القوتين.
ويعتبـــر هـــؤالء أن واشـــنطن تعمـــل على 
تصعيـــد الموقف مع روســـيا في ســـوريا في 
ســـياق الرغبة في تحسين شـــروط التفاوض 
معهـــا، حيـــث أن إدارة ترامـــب ترفض أي حل 
سوري يتم على حســـاب مصالحها وحلفائها 

اإلسرائيليين على وجه الخصوص.
وتطالب الواليات المتحدة أساسا بضرورة 
إنهـــاء الوجـــود اإليراني في ســـوريا، وإقامة 
مناطـــق آمنـــة فـــي شـــرق ســـوريا وجنوبها، 
وقـــد كان هـــذا الموضوع محورا رئيســـيا في 
مباحثـــات وزيـــر الدفـــاع األميركـــي جيمـــس 

ماتيس مع المسؤولين اإلسرائيليين.

إثارة ملف الكيميائي مقدمة لتصعيد بسوريا أم تحسني لشروط التفاوض
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[ ماتيس: األسد احتفظ ببعض أسلحته الكيميائية  [ موسكو: الحديث عن الكيميائي يؤشر على عودة فكرة تغيير النظام
ال ينفك املسؤولون األميركيون يرددون في األيام األخيرة احتفاظ النظام السوري مبخزون 
كيميائي، األمر الذي اعتبره حلفاء األســــــد مغالطة الهدف منها إحياء فكرة تغيير النظام 
في ســــــوريا، فيما يراه آخرون يندرج في ســــــياق الرغبة في حتسني شروط التفاوض مع 

موسكو أساسا.

حاليب ضمن الحدود البحرية للسودان في إخطار لألمم املتحدة

} بــريوت - تتســـابق القوى السياســـية في 
لبنان إلى إيجاد توليفـــة لحل معضلة القانون 
االنتخابي، في ظل ضغـــط الوقت حيث لم يعد 
يفصلها عن موعـــد االتفاق على صيغة مقبولة 

سوى أسابيع قليلة.
ويخيم التشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى 
قانـــون جديد قبل 15 من الشـــهر المقبل، األمر 
الذي يعني أن لبنان مقبل على خيارات أحالها 
مـــر من ضمنها اإلبقاء على قانون الســـتين أو 
االتجـــاه صوب فراغ فـــي المجلس النيابي في 
ظـــل رفـــض مطلق للقـــوى المســـيحية خاصة 

لمسألة التمديد.
ودخـــل الحـــزب التقدمي االشـــتراكي إلى 
بورصـــة االقتراحـــات حيـــث يتوقـــع أن يقدم 

السبت مبادرة جديدة في هذا الخصوص.
وقـــال النائب غـــازي العريضي ”ســـنعلن 
الســـبت عن صيغة مشروع قانون لالنتخابات، 
نعتقـــد أنهـــا تؤمن الشـــراكة وتحفـــظ التنوع 

وصحة التمثيل بين اللبنانيين“.
وأضـــاف العريضي عقب زيـــارة أداها إلى 
بكركي بطلب من النائب وليد جنبالط ”ال نذيع 
ســـرا إذا قلت إننا عقدنا خالل األيام الماضية 
جلســـات مفتوحـــة وبعيدة عن اإلعـــالم مع كل 
الشـــركاء األساســـيين، ألننا نريد أن نصل إلى 
تفاهم حـــول قانـــون جديد لالنتخابـــات، وقد 
تطرح أفكار أخرى لقوى سياسية أخرى أيضا، 

نحن منفتحون عليها“.

ويرجـــح مراقبون أن تكون زيارة العريضي 
إلى بكركي (المرجعية الدينية لدى المارونيين) 
الهـــدف منها إقنـــاع القوى المســـيحية بدعم 

المبادرة الجديدة، قبل اإلعالن عنها.
االشـــتراكي  التقدمـــي  الحـــزب  ويبـــدي 
رفضـــا مطلقا للنســـبية الكاملة التي تتشـــبث 
بها خصوصـــا الثنائية الشـــيعية الممثلة في 

حركة أمل وحزب الله اللبناني. وتســـتعد أمل 
األســـبوع المقبل لطرح صيغة منقحة للنسبية 
الكاملـــة، فيما يتجه التيـــار الوطني الحر إلى 
اإلعالن عن طـــرح جديد على قاعدة انتخاب 64 
نائبا على النسبي، و64 نائبا على األكثري، مع 
اعتماد معايير موحـــدة. وكان التيار طرح قبل 
أيام مشروع قانون ســـمي بالتأهيلي، تحفظت 

عليه العديد من القوى باعتباره يرســـخ منطق 
االنقسام داخل المجتمع اللبناني، حيث أن كل 
طائفـــة تصوت لنوابها، وهـــذا يتناقض وروح 

اتفاق الطائف.
وينـــص اتفاق الطائف، الموقع بين الفرقاء 
اللبنانيين عـــام 1989، والذي أنهى حربا أهلية 
امتدت 15 عاما، على ضرورة إجراء االنتخابات 
النيابيـــة وفـــق قانـــون يراعي قواعـــد العيش 
المشـــترك بين المسلمين والمسيحيين ويؤمن 

صحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني.
ويـــرى مراقبون أنه في حال فشـــلت القوى 
السياســـية فـــي االتفـــاق على صيغـــة لقانون 
انتخابـــي جديد، يرجح أن يتم الســـير بقانون 
الســـتين الحالـــي باعتباره ”أبغـــض الحالل“ 
المارونـــي  البطريـــرك  بذلـــك  صـــرح  مثلمـــا 

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مؤخرا.
وقـــال النائـــب البطريركي العـــام المطران 
ســـمير مظلوم فـــي تصريحـــات الجمعـــة، إن 
”البطريرك يفضل توصل األطراف السياســـيين 
إلـــى قانـــون انتخـــاب جديد يرضـــي الجميع. 
ولكن، ومـــع العراقيل التـــي تحصل من بعض 
األطـــراف والـــكالم على التمديد الـــذي ال تقبل 
بـــه بكركي،  كان تصريح الراعي الداعم لقانون 
الســـتين لمرة واحدة وأخيـــرة لمصلحة لبنان 
ال لمصلحـــة طـــرف على حســـاب اآلخر وليس 
ردا على أي قانون انتخـــاب مقدم من األطراف 

السياسيين كما يصور البعض“.

الستني {أبغض الحالل} في غياب توافق على قانون انتخابي جديد بلبنان

جنبالط يدخل بورصة االقتراحات

احتفاء إسرائيلي بماتيس

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قرر مكتب مكافحة اإلرهاب 
اإلسرائيلي فتح معبر طابا للسماح 

للمواطنين اإلسرائيليين بالتوجه 
إلى سيناء، حسبما ذكرت الجمعة 

صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
اإلسرائيلية في موقعها اإللكتروني.

◄ استؤنفت الجمعة عملية نقل 
سكان بلدات الفوعة وكفريا والزبداني 

ومضايا المحاصرة إلى مناطق 
جديدة داخل البالد بعد 48 ساعة 

من االنتظار في الحافالت على 
نقطتي عبور حيث أدى تفجير 

إلى مقتل العشرات قبل عدة أيام، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 

اإلنسان.

◄ دعا السفير الفلسطيني لدى 
األمم المتحدة اللجنة الدولية 
للصليب األحمر إلى التدخل 

للمساعدة في إنهاء إضراب األسرى 
الفلسطينيين عن الطعام داخل 

السجون اإلسرائيلية.

◄ حل األردن بالمرتبة الـ38 عالميا في 
تصنيف الدول األكثر أمانا في العالم، 

حسب ما أعلنه المنتدى االقتصادي 
العالمي.

◄ أعلن رئيس شركة ميناء القاهرة 
الجوي (حكومية) مجدي إسحق 

الجمعة عن نقل 5 آالف و500 معتمر 
مصري إلى مدينتي جدة والمدينة 

المنورة، غربي المملكة العربية 
السعودية، ألداء مناسك العمرة عقب 

إنهاء أزمة تكدسهم بالمطار والتي 
استمرت 4 أيام.

◄ نشرت كتائب القسام الجناح 
العسكري لحركة حماس مقطعا 
مصورا يتضمن رسالة لعائلتي 

أسيرين إسرائيليين يحمل تلميحا إلى 
أنهما على قيد الحياة.

باختصار

أخبار
«إيران تستخدم حزب الله لتعزيز مطامعها اإلقليمية. هم يعملون معا لتوسيع عقائد متطرفة 

في الشرق األوسط وذلك تهديد يجب أن يهيمن على مناقشاتنا في مجلس األمن».
نيكي هايلي
السفيرة األميركية لدى األمم املتحدة

{المنطقـــة تعج بأحداث متتالية أبرزها اإلرهاب الذي خرج تحت الســـيطرة ليطول مصالح دول 
وبلدان أخرى، وكان ذلك على رأس المباحثات األميركية المصرية األخيرة».

اللواء ناجي شهود
مساعد مدير جهاز املخابرات احلربية املصري األسبق

محمد صبرا:
ال أظن أن التصعيد 

العسكري في سوريا ضمن 
خيارات اإلدارة األميركية



} الكويــت - أفرجـــت الســـلطات الكويتيـــة، 
اجلمعـــة، عـــن النائـــب الكويتـــي الســـابق، 
واملعارض البارز، مســـّلم البراك بعد أن أنهى 
تنفيذ حكم قضائي بالسجن ملدة سنتني بتهمة 

”العيب في الذات األميرية“.
ومتـــت عملية اإلفـــراج في ظـــّل إجراءات 
أمنيـــة مشـــّددة، حتّســـبا ألي أحـــداث ترافق 
جتّمـــع أنصار البّراك الذي اســـتطاع بخطابه 
السياســـي الّناري أن يجّيش قســـما هاّما من 
الشـــارع الكويتـــي إلـــى صّفه بعد أن ســـّوق 

صورته كداعية للتغيير واإلصالح.
ولم يوّفر البّراك بذلك اخلطاب أمير البالد 
ذا احلظـــوة الكبـــرى والرمزيـــة العاليـــة في 
النظام القائم بالكويـــت، حيث وّجه له خطابا 
تضمن عبارات وصفت باملســـيئة ما جّر عليه 

حكما بالسجن.
ولـــم يبرح البراك ذلك النـــوع من اخلطاب 
وهو يعانق احلرية ألّول مّرة منذ سنتني. وقال 
في كلمة له ُبعيد خروجه من الســـجن املركزي 
في منطقـــة الصليبيـــة مبحافظـــة الفروانية 
”أقول حملمـــد اخلالد (وزير الداخلية الســـابق 
وزير الدفاع احلالي) إذا كان هروبك من وزارة 

الداخلية أعمى عينيك، افتحهما اآلن“.
وتزامن خروج البراك من السجن مع جتّدد 
الصراع بـــني احلكومة واملعارضـــة حتت قّبة 
البرملان الذي يشـــغل معارضون حوالي نصف 
مقاعده، وشـــرعوا في استخدام مواقعهم تلك 
في الضغط على حكومة الشـــيخ جابر املبارك 
الذي يعكف طاقمه القانوني في الوقت الراهن 
على دراسة مدى دســـتورية استجوابني يريد 

نواب توجيههما له.
ومن شـــأن اســـتعادة البـــراك حلريته أن 
يقـــّوي جانب املعارضـــة، وخصوصا أن فترة 

سجنه ستحسب له كـ“رصيد نضالي“.

وقـــال الرجل الـــذي يشـــغل منصب أمني 
عام حركة العمل الشـــعبي املعروفة اختصارا 
بـ“حشـــد“ للمحتشدين الستقباله أمام السجن 
”موعدنا بدأ اآلن. وقلتها ســـأخرج من السجن 

مرفوع الرأس والتاريخ سيسجن سّجاني“.
ومضى البراك قائال ”ســـنضع النقاط على 
احلروف. واالثنني موعدنا“، دون أن يوضح ما 

الذي سيحصل في ذلك اليوم.
 وألقـــي القبض على البـــراك من قبل قوات 
األمـــن الكويتيـــة في يونيـــو 2015، في منطقة 
صبـــاح الناصر مبحافظـــة الفروانيـــة غربي 
الكويـــت العاصمـــة، بعـــد أن أيـــدت محكمة 
التمييز في مايو من نفس العام حكم حبســـه 
بســـنتني مع الشغل والنفاذ بتهمة ”العيب في 

الذات األميرية“.
وكانت محكمة االستئناف الكويتية، قضت 
قبل ذلـــك بحبس البـــراك عامني علـــى خلفية 
خطـــاب ألقاه في نـــدوة بعنـــوان ”كفى عبثا“ 
في أكتوبـــر 2012، وخاطب خاللها أمير البالد 

بالقول ”لن نسمح لك يا سمو األمير“.
وفـــي أبريـــل 2015 أخلت محكمـــة التمييز 
ســـبيل البراك بكفالة ماليـــة، إلى حني الفصل 
في التمييز بعد أن كان قد ســـّلم نفســـه مطلع 
مارس من نفس العام إلى إدارة تنفيذ األحكام 
التابعـــة لوزارة الداخلية، لتنفيذ حكم احلبس 
بســـنتني الصادر بحقه من محكمة االستئناف 

آنذاك.
وأطلق مغردون كويتيون أكثر من هاشتاغ 
لالحتفاء بخروج البـــراك حمل أحدها عنوان 

”اليوم خروج الضمير“.
وال يعتبر بعض الكويتيني مســـّلم البّراك 
مجّرد معارض سياســـي، بـــل يعتبرونه طرفا 
أيضا فـــي صراعات على الســـلطة بني بعض 

شيوخ األسرة احلاكمة.
وعندما اتهم الشـــيخ أحمـــد الفهد بعض 
الشخصيات بالتآمر على البالد مدليا بشريط 
فيديو قال إّنه يدينهم وتبّني أنه مزّيف، تدّخل 
البراك في القضيـــة وأثار الضجيج حولها ما 

جعل منها قضية رأي عام.
ومعروف عـــن البـــّراك تصريحاته النارية 
وإثارتـــه للرأي العـــام بتزعم حملـــة ”مقاومة 

واتهاماته لرجال قضاء ولبرملانيني  الفســـاد“ 
وألعضاء باألسرة احلاكمة.

ويوصـــف البراك من قبل بعـــض منتقديه 
وخصومه السياســـيني بأنه اندفاعي ومغامر، 
وبـــأّن لـــه طموحـــات سياســـية كبيـــرة يريد 

حتقيقها ولو على حساب استقرار البلد.
وفـــي فتـــرة االضطرابات التـــي اجتاحت 
عّدة بلدان عربية ســـنة 2011 لـــم يترّدد الرجل 
فـــي محاولـــة حتريـــك احتجاجات بالشـــارع 

الكويتـــي. وقد شـــارك في نوفمبـــر من نفس 
العـــام مـــع مجموعة مـــن النواب الســـابقني 
بينهـــم خالـــد الطاحـــوس وفيصـــل املســـلم 
وجمعـــان احلربش ووليـــد الطبطبائي وفالح 
الصـــواغ ومبـــارك الوعـــالن ومحمـــد املطير 
وســـالم النمالن، باإلضافة إلى عـــدد آخر من 
النشطاء السياسيني في اقتحام مبنى البرملان 
ضمن األحـــداث التي عرفت الحقـــا باألربعاء 

األسود.

وتفاخـــر البـــراك الحقا باقتحـــام املجلس 
قائال ”هنيئا لكل من نال شـــرف املشـــاركة في 
دخول املجلس.. فالكويت تســـتحق التضحية 
والشـــباب الكويتـــي أثبت أنه ذخيـــرة الوطن 
احليـــة وقـــواه الفاعلـــة حيـــث عبـــر بدخوله 
املجلـــس عـــن رفضه لســـيطرة قوى الفســـاد 
وهيمنـــة املفســـدين فأســـقطهم“، مضيفا ”لو 
تكررت الظروف ذاتهـــا لقمت بالعمل ذاته بال 

تردد“.

مسلم البراك يغادر السجن ويستأنف الصراعات

[ إهانة وزير الدفاع في يوم الخروج من السجن  [ العقوبة قوت البراك بدل أن تضعفه
ــــــه الصدامية وبخطابه الناري من  خروج املعارض الكويتي مســــــّلم البراك املعروف بنزعت
السجن، يصادف عودة الصراع بني احلكومة واملعارضة األمر الذي قد يساهم في املزيد 

من توتير األجواء السياسية بالبلد.

دخل معارضا وخرج «زعيما»

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن قائد الشرطة االتحادية 
العراقية الجمعة، مقتل مسؤول 

التفخيخ في تنظيم داعش وهو روسي 
الجنسية، وذلك في قصف استهدف 

مقرا للتنظيم في الجانب الغربي من 
مدينة الموصل بشمال البالد.

◄ كشفت مصادر يمنية نقلت عنها 
صحيفة الوطن السعودية المحلية، عن 

وصول مجموعة من عناصر الحرس 
الثوري اإليراني إلى مدينة حجة 

بشمال غرب اليمن، وذلك لتقديم الدعم 
العسكري والتقني للمقاتلين الحوثيين 

في جبهات القتال بميدي وحرض 
ومناطق أخرى من الساحل الغربي 

لليمن.

◄ كشف سفير إيطاليا لدى الكويت 
جيوسيبي سكونياميليو عن تقّدم 

إتمام صفقة بيع مقاتالت يوروفايتر 
إلى وزارة الدفاع الكويتية بعد تجاوز 

بعض المعوقات البيروقراطية من 
الجانب الكويتي. ويتوّقع أن تبلغ 

قيمة الصفقة 8 مليار يورو وأن تشمل 
شراء 28 طائرة مضافا إليها مواصفات 

خاصة بالكويت ومعدات ومستلزمات 
مصاحبة وعقد لتدريب الطيارين 

والفنيين.

◄ كشف أمين عام وزارة البيشمركة 
في حكومة إقليم كردستان العراق، 

جبار ياور، أّن وزارة الدفاع األميركية، 
تعتزم تدريب وتجهيز لواءين (بين 6 

و10 آالف فرد)  من قوات اإلقليم، وأّنها 
خصصت لها منحة قدرها 200 مليون 

دوالر.

◄ شهدت خطب الجمعة بمساجد دولة 

اإلمارات أمس توجيه دعوة موّحدة 
لالستجابة والمشاركة في حملة ”ألجلك 
يا صومال“ التي أطلقت مؤّخرا بهدف 

جمع أموال لفائدة مشاريع إغاثية 
وتنموية في المناطق الصومالية األكثر 

تضّررا من الجفاف.

باختصار

3

«أمـــن الغـــذاء واملـــاء أمر في غايـــة الحساســـية ألنه مرتبـــط باالســـتقرار السياســـي والتطور أخبار

االقتصادي واألمن االجتماعي للدول}.

أحمد املال
 رئيس مجلس النواب البحريني

«الشعب الكردي ليس بحاجة إلى الحصول على شرعية تقرير مصيره من عمار الحكيم أو غيره، 

بل هو صاحب الحق األول واألخير في تقرير املصير واالستقالل}.

شاخوان عبدالله
 نائب كردي بالبرملان العراقي
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أطفال سعوديون أثناء زيارتهم معرضا للقوات المسلحة انتظم بمدينة أبها في منطقة عسير بجنوب المملكة

يوصـــف البراك من قبـــل منتقديه 

بأنه اندفاعي ومغامر وله طموحات 

سياســـية يريد تحقيقهـــا ولو على 

حساب استقرار البلد

◄

ميركل تزور الرياض 

وأبوظبي قريبا
} برلــني  - أعلنت احلكومـــة األملانية اجلمعة، 
اعتزام املستشارة األملانية أجنيال ميركل القيام 
بجولة في منطقة اخلليج نهاية الشهر اجلاري 
تشمل كّال من اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املّتحدة، ويصحبها فيها وفد 

اقتصادي.
وقالـــت نائبـــة املتحـــدث باســـم احلكومة 
األملانية أولريكه دمير إن زيارة ميركل للرياض 
تتصـــل أيضا باإلعـــداد لقمة مجموعـــة الدول 
الصناعيـــة والصاعدة العشـــرين الكبرى التي 
تضّم السعودية ضمن أعضائها، واملقرر عقدها 

في مدينة هامبورغ األملانية في يوليو املقبل.
ومـــن املقرر أن جتري ميـــركل محادثات مع 
العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود، وولي العهد األمير محمد بن نايف 

وممثلني عن املجتمع املدني.
وفـــي األول من مايو املقبـــل تتوجه ميركل 
إلى دولة اإلمارات، حيـــث جتري محادثات مع 
ولي عهد أبوظبي، الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 

نهيان.
واستطاعت كّل من السعودية وأملانيا خالل 
السنوات القليلة املاضية جتاوز خالفات كادت 
تنشـــب بينهما بســـبب انتقادات حـــاّدة دأبت 
جهات حزبية مشـــاركة في حكومة املستشـــارة 
علـــى توجيهها إلى الريـــاض، لكّن ميركل ظّلت 
متمّسكة باحلفاظ على عالقات جّيدة مع اململكة 
معتبرة إياها شريكا مهّما في مجاالت السياسة 

واالقتصاد واألمن.

} بغــداد - تلقت عوائـــل عراقية مبرارة حدث 
إطالق سراح القطريني الذين كانوا محتجزين 
لدى امليليشـــيات الشـــيعية، كـــون املئات من 
أبنـــاء تلك العوائل ال يزالـــون محتجزين لدى 
امليليشـــيات ذاتها، دون أن تتوّفر اإلمكانيات 
املاليـــة الضخمة التي أتاحت لقطر اســـتعادة 
أبنائهـــا، وال حّتـــى القـــدرة علـــى التأّكد من 

مصيرهم ومعرفة إن كانوا أحياء أو أمواتا.
ونقل النائب في البرملـــان العراقي، محمد 
الكربولي عضو جلنـــة األمن والدفاع النيابية 
اجلمعـــة، مطالبـــات العوائـــل حلكومة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بالتدخل إلطالق سراح 
ما يقـــارب الثالثة آالف مختطف عراقي يرّجح 

وجودهـــم لدى اجلهـــة ذاتها التـــي اختطفت 
ســـراحهم  وأطلقـــت  القطريـــني  الصياديـــن 

اجلمعة.
واإلخفـــاء  االختطـــاف  عمليـــات  وكانـــت 
القســـري قد نشـــطت في العراق بشـــكل غير 
مســـبوق في ظّل احلرب علـــى تنظيم داعش، 
والتي تشارك فيها العشـــرات من امليليشيات 
الشيعية املسّلحة ما أتاح لها التصّرف مبطلق 
احلّريـــة مبصائر ســـكان عّدة مناطق يســـكن 

أغَلبها العرُب السّنة.
وتعمد امليليشيات إلى احتجاز واختطاف 
املئات من ســـكان تلك املناطـــق بدوافع انتقام 
طائفـــي حينا، وألغراض احلصول على فديات 

مالية أحيانا أخـــرى. وقال الكربولي في بيان 
نشره موقع الســـومرية اإلخباري إن ”مناسبة 
إطالق ســـراح املختطفني القطريني شـــجعتنا 
علـــى تأكيـــد مطالباتنـــا للحكومـــة العراقية 
لتحمـــل مســـؤولياتها القانونيـــة واألخالقية 
والشـــرعية للتدخل إلطالق ســـراح مواطنيها 
الـ2900 املختطفني من أبناء محافظات األنبار، 
وصالح الدين، وبابل، وديالى، وبغداد والذين 
اختطفوا أثناء وبعد عمليات اســـتعادة املدن 
من تنظيم داعش، والذين نعتقد بأنهم مازالوا 

لدى نفس اجلهة التي اختطفت القطريني“.
وأضـــاف الكربولـــي أن ”الفرصـــة متاحة 
لرئيـــس احلكومة لرســـم الفرحـــة على وجوه 

عوائل مواطنيـــه العراقيني املختطفني منذ ما 
يقارب الســـنتني كما توســـط فـــي زرعها على 

وجوه عوائل أشقائنا القطريني“.
كمـــا حّمل الكربولـــي احلكومـــة العراقية 
”مســـؤولية إطـــالق ســـراح مواطنيهـــا الذين 
يحتـــاج إطـــالق ســـراحهم إلـــى إرادة ورغبة 
جدية حكومية ال إلى صفقة سياســـية أو فدية 

مالية“.
وكان أعلـــن، اجلمعة في العراق عن إطالق 
ســـراح الصياديـــن القطريـــني املختطفني في 
العراق منذ أكثر من عام بعد جهود من رئيس 
الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاســـم 

األعرجي، بحسب مصادر عراقية.

عوائل عراقية بمرارة: ال نملك أموال قطر لتحرير أبنائنا من أسر امليليشيات
ْ

ّ
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«القاعدة الفرنســـية في النيجر متواطئة مع مهربي البشـــر واملجالـــس البلدية، لكنها ال تملك أخبار

اإلمكانيات لتنفيذ خطة شاملة للسيطرة على الحدود}.

حامد اخليالي
عميد بلدية سبها الليبية

«أمرت شخصيا بالقيام بتسجيالت فيديو الحتجاجات الطلبة سواء أمام مقر الحكومة بالقصبة 

أو في شارع الحبيب بورقيبة ولم يكن هنالك أي اعتداء عليهم من قبل األمنيني}.

الهادي املجدوب
وزير الداخلية التونسي

الرئيس املوريتاني يتجاهل معارضي التعديالت الدستورية
[ الحكومة تحدد تاريخ إجراء االستفتاء على التعديالت دون العودة إلى المعارضة

منى املحروقي

}  يصـــر الرئيـــس املوريتانـــي محمـــد ولـــد 
عبدالعزيـــز على عرض التعديالت الدســـتورية 
على استفتاء شعبي رغم رفض مجلس الشيوخ 
واملعارضة لها، وهو ما يثير التســـاؤالت حول 
مـــدى جديته فـــي عـــدم ترشـــحه لالنتخابات 
الرئاســـية املقبلة خاصـــة وأن املعارضة تعتبر 
أن التعديـــالت تهدف باألســـاس إلى توســـيع 

صالحيات الرئيس.
وأصدرت احلكومـــة املوريتانية، اخلميس، 
مرســـوما حـــدد 15 يوليو 2017 موعـــدا إلجراء 

االستفتاء على التعديالت الدستورية.
”إن  احلكومـــة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وقـــال 
االســـتفتاء ســـينظم وفق الالئحـــة االنتخابية 
التي اســـتخدمت في االنتخابات الرئاسية عام 
2014، والتي ســـتتم مراجعتهـــا، وذلك في إطار 

إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي“.
وتعيش موريتانيا على وقع جدل سياســـي 
قانونـــي، بعـــد أن قرر ولـــد عبدالعزيـــز إحالة 
التعديالت على االســـتفتاء رغم إســـقاطها من 

قبل مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرملان).
وتشمل أبرز التعديالت الدستورية املنبثقة  
عن حـــوار وطني شـــاركت فيه بعـــض أحزاب 
املعارضة، إلغاء محكمة العدل السامية املعنية 
مبحاكمة الرئيس وأعضاء احلكومة، وإنشـــاء 
مجالـــس جهوية للتنمية، وتوســـيع النســـبية 
في االنتخابـــات العامة، وتغيير العلم الوطني، 

وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ.
الدســـتورية  التعديالت  املعارضة  وترفض 
وتتهم ولد عبدالعزيز بخرق الدستور، بإحالته 
علـــى االســـتفتاء، مؤكـــدة أنها ســـتصعد من 

أدواتها النضالية ضده، وهو ما ينبئ بتصعيد 
جديد خالل الفترة املقبلة.

وتنـــص املادة 99 من الدســـتور املوريتاني 
علـــى أنـــه ”ال يصـــادق على مشـــروع مراجعة 
الدســـتور إال إذا صـــّوت عليـــه ثلثـــا أعضـــاء 
اجلمعيـــة الوطنيـــة، وثلثـــا أعضـــاء مجلـــس 

الشيوخ، ليتسنى تقدميه لالستفتاء“.
وقـــال زعيم املعارضة املوريتانية احلســـن 
ولـــد محمد زعيم  إن ”تعديل الدســـتور له باب 
خاص حتدده املواد 99، 100، 101 من الدستور، 
أمـــا املادة 38 التي جلأ إليها الرئيس فهي مادة 
في غير محلها حيث تســـمح للرئيس باستفتاء 

الشعب  في أمور سياسية ال دستورية“.
وشـــدد ولد محمد فـــي تصريحـــات ملوقع 
”بوابـــة أفريقيا اإلخبارية“ علـــى أن التعديالت 
الدستورية املقترحة ”تكرس صالحيات رئيس 

اجلمهورية خاصة في ما يتعلق بحصانته.
وأضاف ”كما أن التعديالت املقترحة تلغي 
محكمـــة العـــدل الســـامية اخلاصـــة مبحاكمة 
رئيس اجلمهورية“، معتبـــرا أن مضامني هذه 

التعديـــالت تقتضي رفضها، كما أنها متس من 
”الثوابـــت الوطنية املتمثلة في العلم والنشـــيد 
اللذين تعود عليهما الشعب املوريتاني وليست 

له مطالب بتغييرهما“.
وكان الرئيس املوريتاني قد أكد في أكثر من 
مرة أنه ال يعتزم الترشح لالنتخابات الرئاسية 
املقبلة املزمع إجراؤها سنة 2019، وهو ما يثير 
استفهامات حول متســـكه بتوسيع صالحيات 

الرئيس.
وقال الصحافي املوريتاني املهتم بالشـــأن 
السياســـي كـــرمي الدين محمـــد إن إصرار ولد 
عبدالعزيـــز على مترير التعديالت الدســـتورية 
يشير إلى عدة سيناريوهات أبرزها أنه سيدعم 
مرشـــحا مواليـــا له. وأضـــاف  لـ“العـــرب“ أن 
”التعديـــالت تنص علـــى إلغاء محكمـــة العدل 
الســـامية اخلاصة مبحاكمـــة الرئيس بعد ترك 
منصبه، مشددا على أن احتمال ترشحه لوالية 
ثالثة يبقى غير مســـتبعد، إذ أن ولد عبدالعزيز 
ال يريد ترك الســـلطة بسبب حجم الفساد الذي 

استشرى خالل فترة حكمه“.

ويعيـــق الفســـاد اجلهـــود التنموية داخل 
موريتانيـــا، حيث تعاني جميـــع القطاعات من 

تفشي الظاهرة حسب تقارير دولية.
وكانت املعارضة املوريتانية أصدرت بيانا 
نهايـــة العـــام املاضي، طالبت خالله ”الشـــعب 
بالتحرك لوقف موجات الفساد املتزايدة والتي 
قد تغرق اجلميع حال تركها على ما هي عليه“.
وأوضـــح محمد أن التعديالت الدســـتورية 
تخدم ولد عبدالعزيز ســـواء ترشح لالنتخابات 
القادمة أو لم يترشح، إذ تسهل له مهمته حاليا 
خاصة من خالل التخلص من مجلس الشـــيوخ 
الذي فقد السيطرة عليه، كما أنها من شأنها أن 
تفتـــح له األبواب إلجراء تعديل آخر يســـمح له 

بالترشح لوالية ثالثة.
واحتجت املعارضة على إعالن تاريخ إجراء 
االســـتفتاء قبـــل العودة إليها. وقـــال إدوم ولد 
عبدي ولد اجليد، األمني العام ملنتدى املعارضة 
الدميقراطية في موريتانيا إن حكومة البالد لم 
تشـــرك املعارضة في اتخاذ قـــرار حتديد موعد 

إجراء االستفتاء على التعديالت الدستورية.

ــــــالت الدســــــتورية الرئيس  تخــــــدم التعدي
ــــــي محمد ولد عبدالعزيز ســــــواء  املوريتان
ترشــــــح لالنتخابات القادمة أو لم يترشح، 
إذ تسهل له مهمته حاليا خاصة من خالل 
ــــــص من مجلس الشــــــيوخ الذي فقد  التخل
الســــــيطرة عليه، كما أنها من شــــــأنها أن 
تفتح له األبواب إلجراء تعديل آخر يسمح 

له بالترشح لوالية ثالثة.

كيف يحصن نفسه

} نواكشــوط - نفى الناطق الرســـمي باسم 
احلكومـــة املوريتانيـــة وزيـــر الثقافة محمد 
األمـــني ولـــد الشـــيخ وجـــود زعيـــم تنظيم 
”املرابطـــون“ الـــذي ينشـــط بشـــمال مالـــي، 
اجلزائـــري مختار بلمختـــار املدعو ”بلعور“ 

على األراضي املوريتانية.
وأشـــار الوزيـــر املوريتاني فـــي مؤمتر 
صحافي، مســـاء اخلميس إلى أن ما تناولته 
مواقع إخبارية محلية بشأن وجود بلمختار 

على األراضي املوريتانية عار من الصحة.
وأضـــاف ”ال وجود للمدعو بلعور مختار 
مبلختـــار وال أي إرهابـــي آخـــر علـــى أرض 
موريتانيا، ســـوى من هم اآلن في الســـجن، 

وليس واردا أصال أن يكون في موريتانيا“.
الذي يقوده  وينشـــط تنظيم ”املرابطون“ 
بلمختار، مبنطقة شـــمال مالي التي تنشـــط 

فيها أيضا تنظيمات متشددة أخرى.
وفي الثاني من مارس، أعلنت 4 تنظيمات 
متشـــددة في شمال مالي االندماج في تنظيم 
موحـــد حتت اســـم ”جماعة نصرة اإلســـالم 
واملســـلمني“. وقد مت اختيار أميـــر ”أنصار 
الدين“، إياد أغ غالي أميرا للتنظيم اجلديد.

ويضم التنظيم اجلديـــد كال من ”أنصار 
الديـــن“، و“كتائب ماســـينا“، و“املرابطون“، 
و“إمـــارة منطقة الصحـــراء“ التابعة لتنظيم 

القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي.
وفي مارس املاضي، ظهـــر أمير التنظيم 
اجلديد (جماعة نصرة اإلســـالم واملسلمني) 
أغ غالـــي فـــي شـــريط فيديو وهو يتوســـط 
أمراء التنظيمات املندمجة معه، وهم: يحيى 
أبوالهمام أمير منطقـــة الصحراء، ومحمدو 
كوفا أمير كتائب ماسينا، واحلسن األنصاري 
نائـــب أميـــر ”املربطـــون“، وأبوعبدالرحمن 

الصنهاجي قاضي منطقة الصحراء.
وعقـــد الشـــهر اجلـــاري مؤمتـــر وطني 
للســـالم فـــي مالي دعـــا إلى التفـــاوض مع 
اجلهاديني في شـــمال البلد، وفق ما جاء في 

قرار صدر عقب املؤمتر.
وأصدر املؤمتـــر بيانا ختاميـــا دعا إلى 
”التفاوض مع الداعية املتشـــدد بـــول أمادو 
كوفـــا وزعيـــم الطـــوارق اإلســـالمي إياد أغ 
غالي“، مـــا يتوقع أن يثير اســـتياء املجتمع 

الدولي.
وأعلـــن الرئيـــس إبراهيـــم بوبكـــر كيتا 
خـــالل املؤمتر عن تكليف جلان خبراء لبحث 
اخليارات التي ميكن اعتمادها وكيفية بلورة 

منهج للوحدة واملصاحلة الوطنية. 
ويريد حتالف املتمرديـــن الذي قاد مترد 
2012 االعتـــراف بـــأزواد كمنطقـــة متميـــزة 
الطـــوارق  وســـيطر  مالـــي.  فـــي  سياســـيا 
واملتشددون على شـــمال مالي عام 2012 قبل 

تدخل القوات الفرنسية لطردهم عام 2013.

نواكشوط تنفي وجود 

بلمختار في موريتانيا

ترشـــح ولد عبدالعزيـــز لوالية ثالثة 

يبقـــى غير مســـتبعد، فهـــو ال يريد 

ترك الســـلطة بسبب الفساد الذي 

استشرى خالل فترة حكمه

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

} رومــا - لم يبدد تصريـــح الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب بشـــأن ليبيا الغمـــوض الذي 
يكتنـــف موقف بالده مـــن الصـــراع الدائر في 
ليبيـــا. وقال ترامب إنه ال يـــرى دورا للواليات 
املتحدة في ليبيا باســـتثناء هزمية متشـــددي 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأكد في مؤمتر صحافي مشترك مع رئيس 
الوزراء اإليطالي باولو جنتيلوني ”ال أرى دورا 
في ليبيا. أظـــن أن الواليات املتحدة لديها اآلن 

ما يكفي من األدوار“.
وأضاف ترامب ”أرى دورا في القضاء على 
داعش. نحن ناجعون جدا في ذلك الشأن، أعتبر 

ذلك دورا أساســـيا وذلك هو ما ســـنفعله سواء 
في العراق أو ليبيا أو أي مكان آخر“.

ويعد تصريح ترامب األول من نوعه بشـــأن 
ليبيا بعد أشـــهر من الصمت حيـــال ما يحدث 
فـــي ليبيا. ولـــم يحمـــل التصريـــح أي موقف 
بشأن بقية اجلماعات اإلسالمية املسلحة التي 
يحسب بعضها على تنظيم القاعدة مثل ”سرايا 
الدفاع عن بنغازي“ و“مجالس شـــورى الثوار“ 
مبختلف املدن الليبيـــة، التي يحاربها اجليش 

الوطني الليبي ويعتبرها جماعات إرهابية.
وكان ترامـــب قد حتدث بإســـهاب عن ليبيا 
خالل حملته االنتخابية وانتقد سياســـة بالده 

إزاء ما يحدث فيها. وانتقد ترامب خالل حملته 
االنتخابيـــة طريقـــة تعاطي بلده مـــع األحداث 
التي شـــهدتها ليبيا خالل الســـنوات املاضية 
واتخذ منها وســـيلة ملهاجمة منافسته هيالري 
كلينتون التي كانت شـــاهدة على ما حصل في 
ليبيـــا عندما كانت وزيـــرة للخارجية مع إدارة 
أوبامـــا، ووعد ترامـــب في حال فـــوزه بتدخل 

ناجع من أجل إيجاد حّل لألزمة.
وأثـــار وصـــول ترامب إلى احلكـــم نوفمبر 
املاضي، تفاؤال لدى األوساط السياسية الليبية 
املناوئة للجماعات اإلســـالمية املسلحة التي ال 

يخفي ترامب عداءه لها.

اخلارجيـــة  السياســـة  مستشـــار  وكان 
األميركية وليد فارس قد أكد أن إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب ســـتدعم اجليـــش الوطنـــي 
الليبي بقيادة املشـــير خليفـــة حفتر والبرملان 

املنتخب.
وأضاف فارس في مداخلة عبر قناة ”ليبيا 
احلدث“ نهاية فبراير املاضي أن ”إدارة ترامب 
ســـتتعاطى مع املؤسســـة الوطنية العسكرية 
الليبيـــة بقيادة اجلنرال حفتـــر، فهذا اجليش 
هو املعترف به رســـميا من اإلدارة، على الرغم 
من اخلالفـــات السياســـية العامليـــة، ووجود 

مشاريع إلنشاء جيوش أخرى“.

غموض في رؤية ترامب ملستقبل ليبيا

صابر بليدي

} اجلزائــر - حض خطباء املساجد في اجلزائر 
خالل صالة اجلمعة رواد املساجد على ضرورة 
املشاركة الواسعة في االنتخابات من أجل دعم 
استقرار البالد، وإجهاض مخططات املتربصني 

والداعني إلى مقاطعتها.
وأجمعـــت خطب صالة اجلمعة في مختلف 
التوفيـــق  ضـــرورة  علـــى  اجلزائـــر  مســـاجد 
بـــني مقاصـــد اإلميان والشـــريعة اإلســـالمية، 
وبـــني احلفاظ علـــى أمن وســـالمة األوطان من 
األخطار احملدقة بها، واملساهمة اإليجابية في 

االستحقاقات اجلماعية في البالد.
واعتبـــر خطيب املســـجد الكبير بالعاصمة 
علـــي عية املشـــاركة فـــي االنتخابـــات القادمة 
واجبا وطنيا ودينيا متليه متطلبات املواطنة، 
الشـــريعة  مقاصـــد  لتوجيهـــات  واالمتثـــال 
اإلسالمية، التي متلي على املؤمن مشاركة باقي 

املؤمنني كافة الواجبات الدينية والوطنية.
وجاءت استعانة احلكومة بخطباء املساجد 
ومؤسسات وزارة الشـــؤون الدينية واألوقاف، 
لتكريس مخاوفها من العزوف الشـــعبي وشبح 
مقاطعـــة االنتخابـــات التشـــريعية املقررة في 
الرابـــع من مايـــو القادم، خاصـــة في ظل عجز 
الطبقـــة السياســـية عـــن اســـتقطاب الشـــارع 

لالنخراط في االستحقاق السياسي.

وكانت وزارة الشـــؤون الدينيـــة واألوقاف 
قـــد طلبت مـــن خطباء أئمة املســـاجد في كامل 
أنحاء البالد تخصيص جـــزء من خطب صالة 
اجلمعة حلـــض اجلزائريني على التصويت في 
االنتخابات التشـــريعية، وحثهـــم على التفاعل 

مع حمالت املشاركة.

وتلقـــت مديريات الشـــؤون الدينية ملختلف 
احملافظات مراســـلة من الوزارة تدعو اخلطباء 
واألئمة إلى اإلســـهام في حملـــة مضادة لدعاة 
املقاطعـــة، الذيـــن وظفـــوا مختلف الوســـائل 
وشـــبكات التواصل االجتماعي من أجل إفشال 
االســـتحقاق االنتخابي، وتفويت الفرصة على 

الســـلطة الفتكاك تزكية شـــعبية جديـــدة بغية 
االستمرار في مواقعها.

وأثار قرار اســـتعانة احلكومة مبنتســـبي 
قطاع الشـــؤون الدينية واملساجد واملؤسسات 
الشـــرعية لدعم احلمـــالت التحسيســـية التي 
أطلقتها خالل األسابيع األخيرة، من أجل إقناع 
اجلزائريني باملشـــاركة القوية فـــي االنتخابات 
التشـــريعية، انتقـــادات واســـعة لـــدى القوى 

السياسية املقاطعة والنشطاء املقاطعني.
علـــى  احلكومـــة  ضغـــط  هـــؤالء  واعتبـــر 
املؤسســـات الدينيـــة ”انحرافـــا متعمـــدا عن 
الوظيفة الشـــرعية لتلك املؤسســـات، وتوريطا 
لها في مســـتنقع السياســـة، خاصة وأن خيار 
املقاطعـــة هو شـــكل مـــن أشـــكال التعبير عن 
املواقـــف السياســـية، وال يحـــق لهـــا توظيف 
رسالة املساجد في ترتيبات سياسية ال حتظى 

بإجماع اجلزائريني“.
وأبرزت توجيهات وزارة الشـــؤون الدينية 
ضـــرورة التركيز على ”أهميـــة تعزيز الوطنية 
واملواطنـــة كقيمـــة أخالقيـــة أصيلـــة في هدي 
اإلســـالم احلنيـــف، والتنبيـــه خلطـــر الفتنـــة 
والتحذير من نتائجها مع اإلشارة إلى الشعوب 

التي تعاني من ويالتها“.
وحملت التوجيهات رســـائل التخويف من 
إمكانية مواجهة البالد ملصير مشابه ملا تعيشه 

بعض الدول في حال فشل املسار االنتخابي.

الحكومة الجزائرية تقحم المساجد في الحملة االنتخابية

المساجد في خدمة السلطة

◄ أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة 
لإلنتخابات في تونس شفيق صرصار 

”أن قانون الجماعات المحلية ليس 
شرطا توقيفيا إلجراء االنتخابات 

المحلية“، مشيرا إلى أنه يمكن 
إجراؤها حتى وإن لم يتمكن مجلس 

النواب من المصادقة على مشروع 
القانون.

◄ قال تحالف القوى الوطنية إن 
المبعوث األممي إلى ليبيا مارتن كوبلر 

فقد أهلية استمراره في موقعه، كما 
اتهم التحالف كوبلر بخدمة مشروع 
توطين المهاجرين األفارقة في ليبيا 

أكثر من خدمته القضية الليبية.

◄ يوجه رئيس مجلس نواب الشعب 
محمد الناصر الثالثاء القادم الدعوة 

النعقاد الجلسة األولى للمجلس 
األعلى للقضاء، وفق مساعد رئيس 

المجلس المكلف بالعالقة مع الهيئات 
الدستورية والسلطة القضائية صالح 

البرقاوي.

◄ أعلن النائب بالمجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق 

أنه اتفق مع وزير الشؤون المغاربية 
واالتحاد األفريقي وجامعة الدول 

العربية عبدالقادر مساهل على دعوة 
دول الجوار لعقد جلسة في طرابلس 
حول ليبيا، تساهم بشكل مباشر في 

االستمرار في مسيرة الحوار من 
أجل توحيد الصف والبدء في بناء 

مؤسسات الدولة.

◄ يؤدي الوزير المجري للشؤون 
الخارجية والتجارة الخارجية بيتر 

سيارتو زيارة رسمية إلى تونس 
اإلثنين القادم، بدعوة من وزير الشؤون 

الخارجية خميس الجهيناوي.

باختصار



} طهران – حســـم مجلس صيانة الدســـتور 
في إيران أســـماء المرشحين المتنافسين على 
منصـــب الرئيـــس، وانطلقـــت الجمعـــة حملة 
االنتخابـــات الرئاســـية المقررة فـــي 19 مايو، 
لتتركـــز المعركة بين الرئيس حســـن روحاني 
وإبراهيـــم رئيســـي، مـــا يعنـــي مواجهة بين 

معسكرين سياسيين متنافسين.
وتأهل أيضا أربعة مرشـــحين آخرين منهم 
إســـحق جهانكيـــري نائب الرئيـــس روحاني 
وباقر قاليباف رئيس بلدية طهران، واســـتبعد 
الرئيـــس الســـابق محمود أحمـــدي نجاد من 
الســـباق الذي أصر على المشاركة فيه رغم أن 
الزعيم األعلى آية الله علي خامنئي، قد نصحه 
بعدم الترشـــح ويرى الكثير مـــن المراقبين أن 
محاولتـــه لخوض الســـباق بمثابة اســـتهانة 
علنية بـــرأي الزعيم األعلى وهـــو أمر يكاد لم 

يسمع به أحد من قبل في إيران.
الدولـــي  المركـــز  فـــي  الباحـــث  واعتبـــر 
للدراسات االســـتراتيجية كليمان تيرم أنه ”ما 
إن طلب منه المرشـــد األعلى أال يترشح، حتى 
باتـــت موافقـــة مجلس صيانة الدســـتور على 

مشاركته مستحيلة“.
وأضـــاف ”في واليته الثانية وصل به األمر 
إلـــى تحدي الســـلطة الدينيـــة. بالتالي لم يعد 

مفيدا للنظام“.
وقال شـــاهد على مقربة مـــن منزل أحمدي 
نجاد في شرق طهران ليل الخميس إن ”حوالي 

50 رجل شرطة أغلقوا نهايتي الشارع المؤدي 
إلى منزله لمنع أي تجمع محتمل لمؤيديه“.

وانتشرت الشـــرطة اإليرانية في الساحات 
الرئيسية لطهران بعد إعالن أسماء المرشحين 
المقبولين وفقا لتســـجيالت فيديـــو تداولتها 

مواقع التواصل االجتماعي.

ويلفت اســـتبعاد أحمدي نجاد الذي شغل 
الرئاســـة مرتين مـــن قبل، إلـــى المعايير التي 
يعتمد عليها مجلس صيانة الدستور، المكلف 
بالنظر في طلبات الترشح، في عملية االختيار، 
فخامنئي يعين نصـــف أعضاء مجلس صيانة 
الدستور، ويثير استبعاد أحمدي نجاد اعتقادا 

بأن المجلـــس ما هـــو إال أداة لتوثيق قرارات 
الزعيم األعلى. وتقّدم نحو 1636 مرشحًا، بينهم 
137 امرأة بترشـــيحاتهم لخوض االنتخابات. 
لكـــّن مجلس صيانة الدســـتور وهو عبارة عن 
مجلس دستوري يرأسه رجال دين محافظون، 
لم يقبل في نهاية المطاف ســـوى ترشيح ستة 
أشـــخاص. وعلى غرار االنتخابات الرئاســـية 
الســـابقة، لم يوافق المجلس على ترشـــيح أّي 

امرأة لخوض االنتخابات.
وهناك ثالثة محافظين من بين المرشحين، 
أوفرهـــم حظـــا إبراهيم رئيســـي رجـــل الدين 
المحافظ القريـــب من الزعيم األعلـــى آية الله 
علـــي خامنئي والنجـــم الصاعد في الســـلطة 
الذي شـــغل لســـنوات مناصـــب قضائية عدة 
وهو أيضـــا المدعي العـــام للمحكمة الخاصة 
بمالحقة المخالفات التي يرتكبها رجال الدين.
فـــي  القويـــة  رئيســـي  حظـــوظ  ورغـــم 
االنتخابـــات، نظرا إلى قربه من أعلى ســـلطة 
في البالد، يتوقع البعض انسحابه في اللحظة 
األخيرة لصالـــح رئيس بلدية طهران المحافظ 
محمد باقر قاليبـــاف، الذي حل ثانيا في 2013 

أمام روحاني.
وقـــد يصبح هذا المحـــارب القديم والقائد 
الســـابق لجهاز حرس الثورة وكذلك الشـــرطة 
صفـــوف  يوحـــد  الـــذي  المرشـــح  الوطنيـــة، 
المحافظين الذين عجزوا عن االصطفاف خلف 

مرشح واحد فطرحوا ثالثة أسماء.

} بروكســل – أعطت االنتخابات البريطانية 
المبكرة األمل في أوروبا بأن تسير مفاوضات 
خـــروج بريطانيا من االتحـــاد األوروبي على 
نحـــو أفضـــل مع رئيـــس وزراء يتمتـــع بدعم 

أقوى، وفق ما ذكر محللون غربيون.
ويعتقد القـــادة األوروبيون أنـــه في حال 
تمكنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من توسيع 
الغالبيـــة التـــي تملكهـــا، كما هـــو متوقع في 
الثامـــن من يونيـــو، فإنه لن يكـــون عليها أن 
تخشـــى كثيرا من إغضاب المشككين بأوروبا 

في حزب المحافظين.
وأشار رئيس البرلمان األوروبي أنطونيو 
تاجانـــي إلى ذلـــك عندما زار مـــاي الخميس 
فـــي لندن، مضيفا أن حكومـــة جديدة قبل بدء 

المفاوضـــات الحقا في يونيو ”جيد ليس فقط 
بالنسبة إلى بريطانيا بل إلينا أيضا“.

ويبرز الخالف بين لندن وبروكســـل حول 
مـــا إذا كان يجب إجـــراء مفاوضات االنفصال 
بما فيهـــا التكاليـــف المادية بشـــكل متزامن 
مـــع محادثـــات للتوصـــل إلى اتفـــاق تجاري 
بين االتحاد األوروبـــي وبريطانيا في ما بعد 

بريكست.
واعتبر إغناسيو مولينا من معهد إيلكانو 
الملكـــي لألبحاث في مدريد أن ماي ”ســـتكون 
في خطر أقل من أن تؤخذ رهينة من متشـــددي 
البريكســـت… وســـنرى مـــا الذي تنـــوي حقا 
أن تفعلـــه“. وأضاف أن ماي ســـتمتلك ”رأس 
التخاذ قراراتهـــا الخاصة في  مال سياســـيا“ 

حال تمكنت من توســـيع غالبية يمين الوسط 
الضيقة حاليا.

ومـــاي ليســـت حريصـــة فقط علـــى الفوز 
بواليـــة بل أيضـــا على أال تكـــون تحت رحمة 
اليمين المعـــارض ألوروبا داخل حزبها خالل 

جوالت التصويت في البرلمان.
وقال جيل ميريت من مركز أصدقاء أوروبا 
إنه منذ اإلعالن عن إجراء االنتخابات المبكرة، 
تبّنـــت ماي لهجـــة جديدة أقل حدة في شـــأن 

اتفاقية ممكنة حول بريكست.
وكانـــت مطلع العام قد أعلنت أن بريطانيا 
جاهـــزة للخروج، وأن عدم إنجاز اتفاق أفضل 
من اتفاق ســـيء، أمـــا اآلن فهـــي تتحدث عن 

”أفضل اتفاق ممكن“.

وأضاف ميريت ”بدال من ذلك ستكون ماي 
منفتحـــة على هـــذا النوع مـــن الترتيبات مع 
االتحاد األوروبي الذي يســـتنكره المتشددون 
فـــي حـــزب المحافظين ويعتبرونـــه إجراءات 

خروج مرنة“.
 من جهتـــه، يتوقع ســـيمون تيلفورد من 
مركز اإلصـــالح األوروبي فوز مـــاي بغالبية 
كبيـــرة تـــراوح بيـــن 130 و150 مقعـــدا فـــي 
البرلمان رغم الطبيعة التقســـيمية الستفتاء 
بريكســـت، وذلك بســـبب ضعف حزب العمال 

المعارض.
وقال تيلفـــورد إنه في حال تحقق ذلك فإن 
”السيناريو اإليجابي هو أنها لن تكون ضعيفة 

أمام هجوم اليمين المعارض ألوروبا“.
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} باريــس - تبـــارى المرشـــحون لالنتخابات 
الفرنسية في عرض خططهم لمكافحة اإلرهاب 
وحماية األمن في البالد، بعد االعتداء اإلرهابي 
الذي قتل فيه شـــرطي مساء الخميس في جادة 
الشـــانزليزيه بباريس، وأثار بلبلة وتوترا قبل 
يومين من الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية 

المقررة األحد.
وشهدت جادة الشانزليزيه مساء الخميس 
في قلب باريس اعتداء بإطالق النار تسبب في 
مقتل شـــرطي وإصابة اثنين آخرين وســـائحة 

بجروح طفيفة بحسب الشرطة.
وفـــور إعالن نبأ االعتداء توالت التحليالت 
والتكهنات حول تأثيره على ســـير االنتخابات 
الرئاســـية، وال ســـيما مع صعوبة ترجيح كفة 
أحد المرشحين حيث تشير استطالعات الرأي 
إلى تقارب حظوظ المرشحين، وهو ما استغله 
المرشـــحون إلطالق تصريحات نارية والتأثير 

عن الناخبين.
النتخابـــات  المحافـــظ  المرشـــح  وقـــال 
الرئاســـة الفرنسية فرنسوا فيون إنه سيسعى 
إذا انتخـــب إلـــى إقامـــة تحالـــف عالمي يضم 
الواليات المتحدة وروسيا لمحاربة ”الشمولية 

اإلسالمية“.
اليمينيـــة  المرشـــحة  هاجمـــت  بدورهـــا 
المتطرفـــة ماريـــن لوبان، الرئيس االشـــتراكي 
المنتهية واليته فرنسوا هوالند وسلفه اليميني 
نيكوال ســـاركوزي وقالت إنهما ”فعال كل شيء 
لخســـارة“ الحـــرب علـــى اإلرهـــاب، بينما دعا 
إيمانويـــل ماكرون الناخبيـــن إلى عدم الخوف 
أو االنقســـام بعد هجوم الشانزليزيه. وقال إنه 
سيعطي األولوية لمراقبة داخلية أفضل للعثور 

على األشخاص المتطرفين والتعامل معهم.
واستفزت تصريحات لوبان وفيون، رئيس 
الـــوزراء الفرنســـي برنار كازنـــوف، الذي قال 
إن لوبـــان، في دعوتها إلى تشـــريع صارم ضد 
المتطرفين، ”نسيت أن تخبر الشعب الفرنسي 

أن حزبهـــا صـــوت ضـــد كل قانـــون لمكافحة 
اإلرهاب“ اقترحته الحكومة.

وتابع أن زعيمـــة الجبهة الوطنية ”تحاول 
تحقيق مكاسب من الهجوم واستغالله من أجل 

إحداث انقسام“ في صفوف المواطنين.
وانتقد كازنـــوف المرشـــح المحافظ فيون 
قائال إن وعده بتوظيف 10 آالف ضابط شـــرطة 
جديـــد غير موثوق به ألنـــه خفض عدد عناصر 
األمن بمقدار 13 ألفا في الوقت الذي كان يشغل 
منصب رئيس الوزراء خالل الفترة 2007 2012-.

إجـــراءات  وذكـــر أن المجلس اســـتعرض 
لتأمين االنتخابات التي ستشـــمل نشر حوالي 
50 ألفـــا من رجال الشـــرطة والـــدرك مع وضع 
وحدات تدخل خاصة فـــي حالة تأهب للتعامل 

مع أي موقف طارئ.
وجـــرى االعتـــداء بالتزامـــن مـــع برنامج 
تلفزيوني أتاح للمرشحين للرئاسة األحد عشر، 
عرضا ملخصا عن برامجهم للمرة األخيرة قبل 
اســـتحقاق األحد الذي يتعذر التكهن بنتائجه. 
وبينت االســـتطالعات تقاربا شـــديدا في نوايا 

التصويت ألبرز أربعة مرشحين.
وأعلـــن ثالثـــة مرشـــحين الخميـــس إلغاء 
لقاءاتهـــم األخيرة المقررة قبـــل نهاية الحملة 
الرســـمية منتصف ليل الجمعة، ووحده مرشح 
اليســـار المتطرف جان لوك ميالنشـــون الذي 
يخوض حملته تحت شـــعار ”فرنسا المتمردة“ 
أبقـــى على لقاء مقـــرر مســـاء الجمعة في حي 

باريسي.
وتبنـــى تنظيم داعش االعتـــداء عبر وكالة 
”أعمـــاق“ الدعائية التابعة له معلنـــا أن ”منفذ 
الهجـــوم هو أبويوســـف البلجيكـــي وهو أحد 
مقاتلي داعش“. لكن مصادر مقربة من التحقيق 
قالت أن المعتدي كريم الشـــرفي، هو فرنســـي 
في التاســـعة والثالثين مـــن عمره كان يخضع 
لتحقيق من جهاز مكافحة اإلرهاب وســـبق أن 
حـــاول قتل شـــرطي قبل أكثر من 10 ســـنوات. 
يخضـــع  كان  الرجـــل  أن  المصـــادر  وأفـــادت 
للتحقيق بعد أن أعرب عن نيته قتل شـــرطيين 
وأوقف في 23 فبرايـــر ثم أفرج عنه لعدم كفاية 

األدلة.
وأعلـــن مصدر قريب مـــن التحقيق الجمعة 
العثـــور على ورقة كتبت بخط اليد تؤيد داعش 

قـــرب جثة المهاجـــم. كمـــا أفاد بيـــان لوزارة 
الداخلية الفرنســـية، أن المشتبه به الثاني في 
الهجوم والذي تبحث عنه الشـــرطة الفرنسية، 

سلم نفسه في مدينة أنتويرب، غربي بلجيكا.
وقال المدعي العام في أنتويرب البلجيكية 
”إن الرجل جاء الى الشـــرطة في وقت متأخر من 
مساء الخميس عندما رأى صورته على وسائل 
التواصـــل االجتماعي، كمشـــتبه فيـــه بهجوم 
وأضـــاف المدعي العـــام الذي  الشـــانزليزيه“ 
رفض الكشـــف عن هوية المشـــتبه فيه الثاني، 
بســـبب ســـير التحقيقات، أن الرجل ليست له 

عالقة بالهجوم.
وداهمت الشـــرطة مســـاء الخميـــس منزل 
المعتدي في منطقة سين-إي-مارن في ضاحية 
باريس، وهو صاحب وثيقة تســـجيل السيارة 
المستخدمة في االعتداء. كما استجوبت شرطة 

مكافحـــة اإلرهاب ثالثة أشـــخاص من معارف 
المهاجـــم الجمعـــة بحســـب مصـــدر قضائي، 
بعد توقيفهم فـــي مداهمات ليلية في ضواحي 

باريس الشرقية.
وأعربـــت عدة عواصـــم عـــن تضامنها مع 
فرنســـا، فقدم الرئيس األميركي دونالد ترامب 
تعازيه إلى الشعب الفرنسي، واستغل الحادثة 
للقول إن اعتداء باريس سيكون له تأثير ”كبير“ 

على االنتخابات الرئاسية الفرنسية.
وكتب ترامب على حسابه في تويتر ”هجوم 
إرهابـــي في باريس. إن الشـــعب الفرنســـي لن 
يقبل هذا األمر كثيرا. ســـيكون لـــه تأثير كبير 

على االنتخابات الرئاسية“.
بدورها أكدت المستشارة األلمانية أنجيال 
ميـــركل وقـــوف بالدهـــا ”بحـــزم وتصميم إلى 

جانب فرنسا“.

وأدانـــت المفوضيـــة األوروبيـــة الجمعـــة 
”الهجوم المروع الذي اســـتهدف رجال الشرطة 
الفرنســـية“. وقالت مينا أندريفا وهي متحدثة 
باســـم المفوضيـــة ”أوروبا عاقـــدة العزم على 
مواصلـــة قتالها ضـــد اإلرهاب وســـندافع معا 
عن أوروبـــا ديمقراطية ومفتوحـــة ولكن هناك 

تحديات أمنية“.
ويأتي هذا االعتداء بعد يومين على توقيف 
الفرنســـيين كليمـــان بـــور (22 عامـــا) ومحيي 
الدين مرابط (29 عاما) في مرســـيليا لالشتباه 
بتحضيرهما العتداء وشـــيك لـــم تحدد النيابة 

العامة هدفه بدقة. 
وتجـــري االنتخابات في ظل حالة الطوارئ 
التـــي أعلنت في أعقاب اعتـــداءات 13 نوفمبر. 
وتعـــود آخر االعتـــداءات إلى صيـــف 2016 في 

نيس خالل احتفاالت العيد الوطني.

[ لوبان تهاجم الحكومة وفيون يعد بتدمير تنظيم داعش  [ وحدات تدخل خاصة في حالة تأهب طوال مدة االقتراع
يؤكد السياســــــيون الغربيون أن االعتداء اإلرهابي الذي اســــــتهدف الشــــــارع األشــــــهر 
في باريس، قبيل االنتخابات الرئاســــــية ســــــيكون له أثر كبير على ســــــير االنتخابات، مع 

التصريحات النارية التي أطلقها املرشحون في الدفاع عن األمن ضد اإلرهاب.

اعتداء الشانزليزيه يخلط أوراق االنتخابات الفرنسية
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االنتخابات الرئاسية تنطلق في إيران دون أحمدي نجاد

بروكسل تراهن على االنتخابات البريطانية لتقليص نفوذ املحافظني

«اعتقـــال جوليان أســـانج هو أولوية للواليات المتحدة، لدينا مهنيـــون في مجال األمن بالواليات أخبار
المتحدة منذ سنوات عدة وقد صدموا بسبب عدد التسريبات، وبعضها خطير جدا».

جيف سيشنز
وزير العدل األميركي

«إن نظامنا اإلداري كسيارة قديمة مهترئة ال تستطيع التقدم بسرعة، وتسير دائما في االتجاه 
الخطأ، أحيانا تعّدل من مسارها إال أّن النتائج دائما متدنية».

أليكسي كودرين
املستشار االقتصادي للرئيس الروسي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت القوات المسلحة التركية 
الجمعة إن جنودها اشتبكوا مع 

المسلحين األكراد في منطقة ريفية 
من جنوب شرق البالد على مقربة من 
الحدود العراقية مما أسفر عن مقتل 

اثنين من الجنود.

األلمانية  ◄ ذكرت صحيفة ”بيلد“ 
أن الشرطة تبحث حاليا عن شريكين 

للمشتبه به (28 عاما) الذي تم القبض 
عليه صباح الجمعة على خلفية 

الهجوم التفجيري الذي استهدف 
حافلة لفريق بوروسيا دورتموند 

األلماني.

◄ رفض ديمتري بيسكوف المتحدث 
باسم الكرملين الجمعة التعليق على 

تقارير إعالمية تحدثت عن تحريك 
روسيا لمعدات عسكرية وقوات باتجاه 

كوريا الشمالية. وقال بيسكوف إن 
نشر الجنود الروس داخل الحدود 

الروسية ليست مسألة مطروحة 
للنقاش العام.

◄ نفذت سلطات والية أركنسو 
األميركية مساء الخميس أول عملية 

إعدام منذ سنة 2005 من أصل عدة 
إعدامات مقررة قبل نهاية هذا الشهر 

رغم االحتجاجات.

◄ أعلن وزير األمن الداخلي األميركي 
جون كيلي أن العمل في بناء الجدار 

الحدودي بين المكسيك والواليات 
المتحدة األميركية يمكن أن يبدأ هذا 

الصيف.

◄أكد وزير الخارجية الفنزويلي 
دلسي رودريغيز أن ”عصابات 

مسلحة“ هاجمت مستشفى كان بداخله 
54 طفًال الخميس، متهما معارضي 
الرئيس نيكوالس مادورو بالوقوف 

وراء هذا الهجوم، بعد يوم جديد من 
االحتجاجات العنيفة.

باختصار

أحمدى نجاد خسر السباق قبل بدايته

برنار كازنوف:
لوبان نسيت أن تخبر الشعب 

أن حزبها صوت ضد كل 
قانون لمكافحة اإلرهاب

مهمة بعيدة عن التصريحات النارية
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أحمد حافظ

} القاهــرة – رغم ما ميثله اســـتنفار القبائل 
في سيناء حاليا ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 
وإعالنها احلرب عليه من معنى إيجابي يصب 
في مصلحة جهـــود محاربـــة الدولة املصرية 
لإلرهاب هناك إال أن عســـكريني وسياســـيني 
حذروا مـــن خطورة هـــذا التطـــور ليس على 
األمن فحســـب، بل على هيبة ومتاســـك الدولة 

املصرية.
وكانت حدة األوضاع في ســـيناء اشتعلت 
بعـــد أن دخلـــت قبيلـــة الترابني، وهـــي ثاني 
أكبر القبائل في ســـيناء، علـــى خط املواجهة 
مـــع تنظيم داعش وأعلنت أنها ســـوف حتمل 
الســـالح ضـــده، علـــى إثـــر قيـــام  مســـلحيه 
باســـتهداف 3 أفراد من أبناء القلبية، وهو ما 
رد عليه شـــباب الترابني بقتل 3 مسلحني بعد 

خطفهم.
إنه لن يتم  وقال مصدر عسكري لـ“العرب“ 
الســـماح ألي تنظيم مدني بحمل الســـالح في 
سيناء حتى لو كان ذلك بهدف مواجهة تنظيم 
داعش ألن ذلك ينذر بتحويل املعارك هناك إلى 
صراع مســـلح، ومن ثم تصبح ســـيناء صورة 
من لبنان أو ســـوريا أو العراق، وهو ما ميثل 

خطا أحمر لن ُيسمح ألحد بتجاوزه.
وأشـــار خبراء عســـكريون إلـــى أن دخول 
القبائـــل علـــى خـــط املواجهـــة مباشـــرة مع 
التنظيمات املســـلحة في ســـيناء رمبا يقوض 
جهود الدولـــة في القضاء على اإلرهاب، إذ قد 
يتحول الصراع بني بعض القبائل وداعش إلى 
صراع بني القبائـــل فيما بينها في حال جناح 
التنظيم في اســـتقطاب البعض من شباب أي 

قبيلة لالنضمام إليه.
ورأى خبـــراء أمن أن وجود حركات مدنية 
مســـلحة، بخالف قـــوات اجليش والشـــرطة، 

يقضي علـــى نفوذ وهيبة الدولـــة، ووقتها لن 
تســـتطيع قوات األمن التفرقة بـــني اإلرهابي 
حامل الســـالح وأبناء القبائـــل ممن يحملون 
األســـلحة، ما يجعل من ســـيناء بؤرة لصراع 
مســـلح طويـــل األمد، ميكـــن أن تتحـــول إلى 

مواجهات بني األمن وأبناء القبائل أنفسهم.
وتســـعى قبيلـــة الترابني إلى حشـــد باقي 
القبائل في ســـيناء ملواجهة داعش بالســـالح 
بذريعة مســـاعدة قوات األمن في القضاء على 
عناصر التنظيم، بعدما قتلت نحو 400 مواطن، 
منهـــم ما يقرب من 36 شـــيخ قبيلة وعشـــيرة، 

ألنها اتهمتهم بالتعاون مع احلكومة.
وتســـيطر علـــى شـــمال ســـيناء 15 قبيلة 
تعيـــش كل منها على مســـاحة مـــن األراضي 
متثل لها النفوذ والســـلطة بني باقي القبائل، 
(والتـــي يبلغ عـــدد أفرادها جميعـــا نحو 300 
ألف نســـمة)، وهي قبائل السواركة، والترابي 
واألخارســـة  واملالعبـــة  وبلـــى  والبياضيـــة 
والعقايلة والســـماعنة والعيايـــدة والدواغرة 
والرميالت والرياشـــات واملســـاعيد والعكور 

والفواخرية.
قال اللواء محمود زاهر اخلبير العسكري 
الذي أمضى معظم مدة خدمته في ســـيناء، إن 
أجهزة األمن تعتبر أن وجود تنظيمات مدنية 
مسلحة بسيناء ملواجهة التنظيمات اإلرهابية 
”كارثـــة“، وبالتالـــي لن تســـمح بذلك حتت أي 
ظـــرف، ألن هـــذا يعنـــي انتهـــاء دور اجليش 
والشـــرطة، وترك سيناء ســـاحة للحروب بني 

أبنائها واملسلحني، وقد يخرج األمر متاما عن 
سيطرة الدولة املصرية.

أن كل الســـيناريوهات  وأضاف لـ“العرب“ 
املتوقعة حلمل أبناء ســـيناء للسالح خطيرة، 
ألنـــه قد يتحول الصدام مـــع داعش إلى وقوع 
صراعات مســـلحة لتصفية حســـابات القبائل 
مع بعضهـــا، بعيدا عن محاربة اإلرهاب، وهو 

ما يخدم التنظيمات اإلرهابية.
ويطـــرح البعض من املراقبني حال وســـطا 
إلدخال قبائل سيناء في املواجهة مع اإلرهاب 
عـــن طريـــق زيادة أعـــداد شـــبابهم امللتحقني 
باجليش والشـــرطة، ما يعطي شرعية حلملهم 
الســـالح في مواجهة التنظيمـــات اإلرهابية، 
وهو املطلب الذي تنادي به أكثر القبائل هناك 

منذ فترة طويلة.
غير أن ثمة حتديـــا كبيرا يواجه احلكومة 
في هذا الشـــأن، وهـــو أن الكثير مـــن القبائل 
مجّنســـة وبعـــض ســـكانها ليســـوا مصريني 
باألصـــل، وهـــو ما يناقـــض عقيـــدة اجليش 

والشرطة في مصر.
وكان الكثيـــر مـــن املتهمـــني الذيـــن ألقت 
أجهزة األمن القبـــض عليهم أثناء محاوالتهم 
القيـــام بعمليات إرهابيـــة، أو ضلعوا بالفعل 
في حـــوادث إرهابية تابعـــني لبعض القبائل، 
أمثال الســـوراكة. وكان هناك نحو 10 متهمني 
بارتـــكاب حوادث أو تفجيرات بســـيناء، ثبت 
أنهـــم مـــن أبناء تلـــك القبيلة، وجنـــح تنظيم 

أنصار بيت املقدس في استقطابهم.

لذلك، يرى باحثون في الشأن السيناوي أن 
الســـبيل الوحيد لدمج قبائل سيناء في القتال 
ضد العناصر اإلرهابية أن تكون هي العنصر 
املعلوماتي األبرز لإلبالغ عن حتركات عناصر 
تنظيم داعش ما يســـهل مهمة قوات األمن في 
القضاء عليهم، فضـــال عن تعهد القبائل بعدم 
توفيـــر أي حمايـــة ألي إرهابي حتـــى لو كان 

تابعا ألي قبيلة بسيناء.
وقـــال أحمـــد كامـــل البحيـــري الباحـــث 
واملتخصص في شـــؤون اجلماعـــات املتطرفة 
إن دخول القبائل على خط املواجهة املســـلحة 
مع داعـــش في ســـيناء مينحها قـــوة ونفوذا 
يضاهيـــان قـــوة الدولـــة ذاتهـــا ومينحها مع 
الوقـــت حـــق املطالبـــة مبقابل املشـــاركة في 
املواجهات املســـلحة، ما قد يدخلها مســـتقبال 

في صراع مع الدولة نفسها.
وأضاف لـ“العرب“، ”ميكن توظيف غضبة 
القبائل سياســـيا مـــن خالل االعتمـــاد عليها 
في جمـــع املعلومات، باعتبارهـــا األكثر دراية 
بـــدروب ودهاليـــز وتضاريس ســـيناء، وعلى 
معرفة كاملة بأماكن اإليواء للعناصر املسلحة، 
ألن املعلومات الدقيقة متثل نسبة 80 باملئة من 

عناصر القضاء على اإلرهاب في سيناء“.
وذهبـــت دوائـــر سياســـية إلـــى أنه ميكن 
النظر إلى خطوة حمل بعض القبائل للســـالح 
ملواجهـــة داعـــش أو أي تنظيم آخـــر متطرف 
بسيناء من زاوية إيجابية، إذ يعني ذلك أن ما 
يثار عن تخلي هـــذه القبائل عن أجهزة األمن 

فـــي حربها علـــى اإلرهاب في ســـيناء يجافي 
الواقع، وهو ما كانت تروج له جماعة اإلخوان 

املسلمني ووسائل إعالمها.
وقال متابعون إنه ميكن للدولة اســـتثمار 
هـــذه الـــروح القتالية عند القبائـــل التي تريد 
مواجهة اإلرهاب بسيناء حتى بحمل السالح، 

في أن تزيد من استقطابها لصاحلها.

[ الحرب بين القبائل وداعش تؤثر على مواجهة الدولة لإلرهاب  [ تسليح المدنيين يهدد بتحويل سيناء إلى بؤرة صراع طويل األمد
هل يشعل تنظيم الدولة اإلسالمية حربا أهلية في سيناء

في 
العمق

«قبيلـــة الترابيـــن فقدت العشـــرات مـــن أبنائها خـــالل الفترة الماضية باســـتهداف مباشـــر من 
التنظيمات المتشددة، بسبب تعاونها الواضح مع الجيش والمخابرات العسكرية».

طه السيد
نائب رئيس املجلس القومي للقبائل العربية في مصر

«كل الســـيناريوهات المتوقعة لحمل أبناء ســـيناء للســـالح خطيرة، ألنه قـــد يتحول الصدام مع 
داعش إلى وقوع صراعات مسلحة لتصفية حسابات القبائل مع بعضها».

محمود زاهر 
خبير عسكري مصري

يشــــــكل املجتمع القبلي في ســــــيناء أنظمة 
ــــــر من نظام  حاكمة مصغرة راســــــخة أكث
ــــــز بقدرة التأقلم مع  الدولة ذاته وهي تتمي
كل تطــــــور، فهي في صــــــف النظام عندما 
يكون قويا وهي ضّده و“حاكمة نفســــــها“ 
عند احلاجة؛ ويشــــــكل هذا املجتمع القوي 
ضلعــــــا مهما في احلرب على اإلرهاب في 
ــــــه تكمن خطورته  ســــــيناء لكن بقدر أهميت
خصوصا في ما يتعلق مبســــــألة تســــــليح 
القبائل. وهــــــي خطوة ولئن ميكن أن تؤتي 
ثمارهــــــا في احلــــــرب على اإلرهــــــاب فإن 

تداعياتها ستكون أشد وطأة.

روح قتالية يمكن استثمارها

العقيدة محفز قوي في ساحة المعركة

} لندن – كيف يشـــكل الدين ســـاحة المعركة 
العصرية؟ سؤال يجيب عليه الباحث األميركي 
رون إ. هاسنر في كتابه الصادر مؤخرا بعنوان 
”الديـــن في ســـاحة المعركـــة“. يدعـــو الكتاب 
القـــراء إلى إعـــادة التفكير فـــي أفكارهم حول 
دور الديـــن في الحرب. فمنذ أحـــداث الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر أصبح ُيفهـــم التقاطع بين 
الدين والعنف المنظم اســـتنادا إلى اعتبارات 
أيديولوجية مع التركيـــز على التطرف، ولعله 
مـــن غيـــر المفاجـــئ أن يجلب اإلســـالم أغلب 

االهتمام من هذا النوع.
يريـــد الكاتب هاســـنر من القـــراء بدال من 
ذلـــك أن يفكـــروا في الديـــن على أســـاس أنه 
جملـــة من الممارســـات تظهر في عدة أشـــكال 
متنوعـــة لكن لها عالقة بالمقدس، وتســـتخدم 
كمصـــادر للتحفيز والكبح، وكذلك االســـتغالل 
واالستفزاز. يركز الكاتب على الحروب الكبرى 
مع تســـليط الضوء بشـــكل خـــاص، لكن ليس 

حصريا، على المسيحية والمواقف الغربية.
ويقّســـم النقاش إلى أربعة مجاالت تتفاعل 
فيها ممارســـة الدين مع ممارســـة الحرب هي: 
الزمن المقـــدس (احترام راحة يوم األحد أثناء 
الحـــرب األهليـــة األميركيـــة، واختيـــار مصر 
وســـوريا اليوم المقدس يوم الغفران في سنة 
1973)، واألماكن المقدسة (المعنى الخصوصي 

لكلمة ’جروســـالم‘، القدس، كغنيمة، والجهود 
التي بذلت لمهاجمة روما في ســـنة 1944 دون 
قصف الفاتيكان)، والزعماء المقدســـون (دور 
القساوسة)، والطقوس المقدسة (الصالة قبل 

المعركة).
يقول فـــي مقدمـــة الكتاب رون إ. هاســـنر 
إنه يجـــادل بأن الدين يعمـــل بمثابة مضاعف 
للقـــوة، فهو في الوقت نفســـه يمّكن من القيام 
بالعمليـــات العســـكرية ويحد منهـــا. ويصدق 
هذا ليس فقـــط على المتمرديـــن واإلرهابيين 
الذيـــن تحفزهم األفكار الدينيـــة المتطرفة لكن 
أيضـــا على الجنـــود المحترفين بمـــا في ذلك 
الجنود األميركيـــون المعاصرون الذين عليهم 
التعامل مع الدين كخاصية ثابتة للمشهد الذي 

يوجدون فيه.
ومثـــل أي عوامـــل خارجيـــة أخـــرى مـــن 
تضاريس ومناخ، يؤثر الدين باســـتمرار على 
حسابات الحرب، ففي القرن األخير كان للدين 
أثر على توقيـــت الهجمـــات، واختيار أهداف 
الهجوم، والحماســـة التي تنفـــذ بها الوحدات 
المحاربة مهمتهـــا، وقدرة الجنود األفراد على 

مواجهة صعوبة الحرب.
لـــم تقـــدم األفـــكار الدينية األســـباب التي 
تحـــارب من أجلهـــا الجيـــوش التقليدية، لكن 
الممارسات الدينية أثرت على قدرتها على فعل 
ذلك بشـــكل فعال. لقد كبح دين جنودنا القتال 
أو حفـــزه بينمـــا خلـــق دين خصومنـــا فرصا 
لالســـتغالل واإلغراء لالســـتغالل المفرط مما 

حفز ردة الفعل العكسية.
ويضيف أن هـــذا ليس كتابا عن المقاتلين 
اإلســـالميين.  االنتحارييـــن  أو  المتعصبيـــن 
”علـــى عكـــس الكثيـــر مـــن األدبيـــات الحديثة 

حـــول موضـــوع الديـــن والحـــرب، أنا لســـت 
مهتما بكيفيـــة دفع األفـــكار الدينية المتطرفة 
لألفراد إلى ســـاحة المعركة. تكمن اهتماماتي 
في الممارســـات الدينيـــة اليومية من صلوات 
وطقـــوس وصوم ووالئم عنـــد عامة المتدينين 
الذيـــن يمثلـــون الجـــزء األعظم مـــن الخصوم 
القـــرن  لحـــرب  والمالحظيـــن  والمتفرجيـــن 

العشرين“.
وللبرهنة على أن الممارسات الدينية أثرت 
بالفعـــل على صنع القرار في ســـاحة المعركة، 
حتى في ظل غياب األصولية والتطرف، استمد 
أغلـــب األمثلـــة في هـــذا الكتاب مـــن الحروب 
الكبرى بين الجيوش الغربية. ”لسنا في حاجة 
إلى االعتماد على الصراعات اإلثنية والطائفية 
أو حـــروب األديان أو الحـــروب لغايات دينية 
لنبين أن الدين يؤثر على الحرب، بدل ذلك أركز 
علـــى الحاالت الصعبة المتمثلـــة في منظمات 
عســـكرية حديثة وعقالنية وذات تنظيم إداري 
صارم في خوضها ألعمال حربية تقليدية ألبين 
أنه حتى في ظل ظـــرف يعطي األفضلية لقتال 

فعال يجب أن يؤخذ الدين بعين االعتبار“.
مقاربتـــه  األميركـــي  الباحـــث  ويشـــرح 
بخصوص الدين، وهـــي مقاربة تتمحور حول 
األفـــكار والممارســـات المرتبطـــة بالمقـــّدس. 
ويقدم مثـــاال لهذه المقاربـــة المتمحورة حول 
الممارســـات من خـــالل استكشـــاف النموذج 
المحير لعدد الوفايات في ساحة القتال من بين 
القساوســـة البريطانيين فـــي الحرب العالمية 
األولـــى.  كما يركز على الحروب المعاصرة في 
الشرق األوســـط ليبّين أن الممارسات الدينية 
تستمر في لعب دور مضاعف للقوة بقوة أكبر 

من ذي قبل في ذلك اإلعداد المعروف أكثر.

سياســـية  دوائـــر  حـــذرت   – القاهــرة   {
مصرية من نقل اإلرهاب إلى جنوب سيناء 
وتشتيت جهود األجهزة األمنية، بعد تنفيذ 
داعـــش عمليـــة إرهابيـــة أمام دير ســـانت 

كاترين الثالثاء املاضي.
وميثل انتقال هجمات داعش من شمال 
سيناء إلى جنوبها خطورة بالغة إذا وجد 
التنظيم ثغرة ّمتكنه من التواجد بكثافة في 
اجلنوب، ما يعني القضاء على الســـياحة 
في منتجعي شرم الشيخ ودهب املصريني.

وتوقع متابعون أن تكون لتبني داعش 
الهجوم على الكمني األمني تداعيات سلبية 
على أمـــن منتجعات جنوب ســـيناء، التي 
بدأت تنتعش نسبيا بعد رفع بعض الدول 
الســـفر  حظر  واإلســـكندنافية  األوروبيـــة 
إليها، وتصنيفهـــا كمنطقة آمنة من جانب 

وزارة اخلارجية األميركية.
وجاء احلادث بعد نحو عشرة أيام من 
استهداف كنيستني في طنطا واإلسكندرية 
(شـــمال القاهرة)، أودى بحياة 46 شخصا، 
وإصابة 70 آخرين، وأعلن تنظيم ”داعش“ 

مسؤوليته عن العمليتني.
وقـــال خبراء عســـكريون لـ“العرب“ إن 
احلادث يســـتهدف إحـــراج األمن املصري 
باألساس، ال سيما وأن جنوب سيناء يشهد 
إجراءات أمنية مشـــددة في إطار مســـاعي 
النظام لطمأنة الدول التي سحبت رعاياها 
هناك عقب ســـقوط الطائرة الروســـية في 
نهاية أكتوبـــر 2015، التي كان داعش أعلن 

مسؤوليته عن إسقاطها.
وأشـــار اللـــواء جمال مظلـــوم اخلبير 
العســـكري إلـــى أن داعش يريـــد من وراء 
احلـــادث إظهـــار قدرته علـــى التواجد في 
أماكـــن ُيفترض أنها محصنـــة أمنّيا كنوع 
من استعراض العضالت، لقناعته بأن ردة 
الفعـــل من جانـــب بعض القـــوى الداخلية 
واخلارجيـــة علـــى احلـــادث ســـوف تكون 

كبيرة واخلسائر املعنوية أكبر.
أن التنظيم يسعى  وأضاف لـ ”العرب“ 
لتشـــتيت األمن املصري، والقيام بهجمات 
في شـــمال ســـيناء وجنوبهـــا ومحافظات 
أخرى، لتخفيف الضغط الواقع عليه حاليا 
في وســـط ســـيناء، عقب تكثيف الضربات 

األمنية املتالحقة للتنظيم.

داعش ينقل اإلرهاب 
إلى جنوب سيناء

رون إ. هاسنر: 
في أي حرب يمكن 

للممارسات الدينية أن 
تكون مضاعفة للقوة

الـــروح  اســـتثمار  للدولـــة  يمكـــن 
القتاليـــة عنـــد القبائـــل التـــي تريد 
مواجهة اإلرهاب بسيناء في أن تزيد 

من استقطابها لصالحها

◄

[ الممارسات الدينية تؤثر على صنع القرار في الحرب 
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} واشــنطن - حـــاز الباحث الكندي مرشـــال 
ماكلوهـــان (1911-1980) فـــي الســـتينات مـــن 
القـــرن العشـــرين على شـــهرة واســـعة بفضل 
عبارتـــه البســـيطة التي يقول فيها ”الوســـيلة 
هي الرسالة“. وحتولت هذه العبارة إلى إحدى 
أشـــهر النظريـــات احلديثة في مجال وســـائل 

االتصال والتواصل ودورها في املجتمعات.
يقـــول ماكلوهـــان إنه باندمـــاج التلفزيون 
والكمبيوتـــرات وقواعـــد البيانـــات تكتســـب 
تكنولوجيـــات التواصـــل معنى فـــي حد ذاتها 
يتعدى مجرد محتـــوى املعلومة التي توصلها 
إلى الزبائـــن. ويضيف أن ”الوســـيلة -وليس 
احملتـــوى الـــذي تقدمه- هـــي التـــي تؤثر في 
املجتمـــع وتلعـــب دورا ليـــس فقط بواســـطة 
احملتـــوى الذي تقدمه ولكـــن أيضا بخصائص 

الوسيلة نفسها“.
كانت هذه النظرية اخلطوة األولى لبناء ما 
أطلق عليه ماكلوهان بعد تطورها اسم ”القرية 
العاملية“، في توصيف ملـــا أضحى عليه العالم 
بفضل التكنولوجيات القادرة على ربط الناس 
بشـــكل حيني في كافة أنحاء املعمورة، محطمة 

بذلك احلواجز املادية للوقت واملكان.
لكن بأشـــكال عديدة، ما يختبره مستعملو 
وســـائل اإلعالم املعاصر على شـــبكة اإلنترنت 
اليـــوم بعيـــد كل البعد عـــن العيش فـــي قرية 
عاملية متجانسة، بل تتداخل األوضاع، وما كان 
وسيلة للترفيه والتواصل أضحى أيضا وسيلة 
لالبتزاز واإلرهاب وتهديدا للذاكرة اجلماعية.

لم تعـــد فكـــرة القريـــة العامليـــة واحلدود 
املفتوحة اليوم تســـتهوي الكثيرين، سواء في 
العالم الواقعي أو االفتراضي. وكان رد البعض 
مـــن الرافضـــني للعوملـــة احلد من أنشـــطتهم 
لتقتصر علـــى دوائر مماثلة فـــي التفكير على 
الشـــبكة، وفـــي بعض األحيان االنســـحاب من 
العالم الرقمي ونزعوا إلى مســـار الشـــعبوية 

والقومية االنعزالية في العالم املادي.
وترصد دراســـتان نشرتا في وقت متزامن، 
واحدة نشرها مركز سترافور لألبحاث األمنية 
واالســـتراتيجية األميركـــي، والثانيـــة صدرت 

عـــن مجلـــة نيتشـــر العمليـــة مظاهـــر هذه 
التحوالت من خالل مشـــهدين يبدوان في 
الظاهـــر متباعدان لكنهمـــا يجتمعان في 

التأثـــر بالتطور احلاصـــل في نظرية 
ماكلوهان وإلى حدود متتد القرية 

العاملية.
الشـــؤون  محلـــل  يعتمـــد 
ســـتفرافور  معهد  فـــي  العاملية 
لوك دي كايســـر تطـــورات هذه 
كتـــاب  مـــن  انطالقـــا  النظريـــة 
رامش  للباحـــث  حديثـــا  صـــدر 

فـــي  املتخصـــص  سرينيفاســـن 
مجـــال العالقات بـــني التكنولوجيا 

والسياســـة واملجتمـــع بعنـــوان ”القرية 

العامليـــة ملن؟: إعادة التفكير في كيفية تشـــكيل 
التكنولوجيا لعاملنا“. فيما تركز دراســـة مجلة 
نيتشـــر، التي أعّدتها لورا ســـبيني، على تأثير 
هـــذه النظريـــة في الذاكـــرة اجلماعيـــة للعالم 
انطالقا من اإلجابة على تســـاؤل: كيف يساهم 
فيســـبوك وتويتر وإنستغرام واألخبار الزائفة 
وأصدقاء العالم االفتراضي في حتريف الذاكرة 

وتغيير التاريخ.

العراك على الهوامش

 علـــى مـــدى أكثر من عقد من الزمن ســـعى 
سرينيفاســـن إلى متابعة التجارب االجتماعية 
فـــي مختلف أنحاء العالم. فمـــن قبيلة الزوني، 
ســـكان أميـــركا األصليني وجماعة زاباتيســـتا 
فـــي جنـــوب املكســـيك ومزارعـــي الكـــوكا في 
بوليفيا إلى النشـــطاء في قرغيزستان ومصر، 
دّون سرينيفاســـن تأثيـــرات اإلعـــالم على هذه 
املجتمعـــات وكيـــف تفاعلـــت مع ثـــورة العالم 
الرقمـــي وإلـــى أي مـــدى أثـــرت فيهـــا نظرية 

”الوسيلة هي الرسالة“.
وفي مثـــال قبيلة الزوني يتـــوق أفراد هذه 
القبيلـــة إلى عودة آثار أســـالفهم املوزعة على 
املتاحف في كافة أرجاء العالم. ونظرا لصعوبة 
عودة هذه األشـــياء إلى موطنهـــا األصلي رأى 
البعـــض أن احلل األفضـــل يتمثل في إنشـــاء 
مكتبـــة افتراضية مـــن الصـــور الفوتوغرافية 
عاليـــة اجلـــودة التي متكن مشـــاهدتها من أي 
مكان عبر ربطها بالشـــبكة. لكن شيوخ القبلية 
يقولون إن املتحف االفتراضي ال يلبي شـــعور 
الزونـــي مبلكية هذه التحـــف؛ إضافة إلى ذلك 
فإن املُشاهد الرقمي يفتقد إلى شعور باالنتماء، 
وهو شعور ضروري جدا للتمتع حقا باألشياء.
وفـــي رصـــد املجتمعـــات احلديثة، يشـــير 
سرينيفاســـن إلـــى أن العالـــم املتقـــدم توقـــع 
بســـذاجة أن تقـــوم عوملـــة التكنولوجيـــا آليا 
بتعزيز القيم الليبرالية والدميقراطية العزيزة 
عليـــه. وحتى هـــذه األيام، يتعهد املؤسســـون 
لشـــركات التكنولوجيـــا العمالقـــة مثل غوغل 

وفيســـبوك بجلـــب العصر الرقمـــي إلى ”آخر 
عـــن طريـــق ســـرب من  مليـــار علـــى األرض“ 
البالونات في اجلو وأســـاطيل مـــن الطيارات 

دون طيار عالية االرتفاع.
لكـــن حتى وإن متّكنـــت املجتمعات النائية 
مـــن النفاذ إلى اإلنترنت تقنيـــا، فإن االقتصاد 
والبنيـــة التحتية على املســـتوى احمللي كثيرا 
ما يعرقالن توزيـــع األدوات وخدمات الكهرباء 
واإلنترنت التي يعتمد عليها التواصل الرقمي. 
وفـــي الواقع فإن توفير هيكل شـــبكي ميكن أن 
يزيد في التفاوت القائـــم مبا أن األقلية الثرية 
عادة مـــا تكون لديها فرص أكثـــر لالنتفاع من 

التكنولوجية. هذه ”الرفاهية“ 
الربيـــع العربـــي مثـــال آخر واضـــح على 
دور وســـائل التواصـــل االجتماعـــي في تطّور 
األحداث. عادة ما يدعي اخلبراء أن االستخدام 
الفطن من قبل النشـــطاء السياســـيني لإلعالم 
االجتماعـــي مّكن من قيام الثورات في الشـــرق 
األوســـط. لكـــن احلقيقـــة هـــي أن وفـــاة بائع 
اخلضار املتجول التونســـي التي يعزى إليها 
اندالع ثورات الربيع العربي مثال تســـببت في 
خروج املظاهرات ليـــس نتيجة لتناول اإلعالم 
املوســـع لهذا احلدث بالنقاش، لكـــن ألنه حّفز 
بيئـــة اجتماعية أنشـــأها ما يصفه 
سرينيفاسن بأنه ”تاريخ طويل 

من املخاض الثوري“.
وميكـــن قول الشـــيء 
االحتجاجات  عن  نفسه 
انطلقت  التـــي  مصر  في 
مـــن ميـــدان التحريـــر في 
القاهرة. عشـــرة باملئة فقط 
مـــن البيـــوت املصريـــة 
لديها نفـــاذ إلى خدمة 
لم  وبالتالي  اإلنترنت. 
يكن اإلعالم االجتماعي 
طريقـــا ســـريعة رقمية 
للتمـــرد اجلماهيري بقدر 

ما كان طريقا فرعية تسمح لبقية العالم باتباع 
الناشطني.

ويحيل مثـــال الربيـــع العربـــي وتأثيرات 
وسائل التواصل االجتماعي، فيسبوك أساسا، 
على تطورات األوضاع في البلدان التي شهدت 
هذه األحداث، إلى دراســـة لورا ســـبيني بشأن 
كيف تساعد منصات التواصل االجتماعي على 
مواكبـــة األحداث لكن في نفس الوقت بإمكانها 

أن تؤدي إلى أزمات.
وتتناول الباحثة هذه املسألة من زاويتني، 
األولـــى تتعلـــق بتأثيـــرات تـــداول املعلومات 
بحرية مطلقـــة دون رقيب، فيمـــا تركز الزاوية 
الثانيـــة على ما يتم تداوله في بعض املنصات 
ومواقـــع التواصـــل االجتماعي مـــن معلومات 
خاطئة، بعضهـــا مقصود وبعضها اآلخر خطأ 

مت تناقله من مستخدم إلى آخر.

حرية املعلومات

تنقل لورا سبيني عن ألني كومان، الباحثة 
فـــي علم النفـــس بجامعة برينســـتون في نيو 
جيرســـي، تأكيدهـــا على أنه لطاملـــا مت اعتبار 
مســـألة تداُول املعلومات بحّرية في واحدة من 
أهم ســـمات املجتمعات املنفتحة والدميقراطية 
وأكثرهـــا فائدة، ولكّن خلـــق تلك املجتمعات ال 

يضمـــن – فـــي حـــد 
نتائج  حتقيق  ذاته- 
إيجابية. ورمبا تكون 
اجلماعية  الذكريـــات 
اخلاطئـــة ثمنا للدفاع 
عـــن حريـــة التعبيـــر، 
ولكن فهم كيفية تشكيل 
تلك الذكريات رمبا يوفر 
بعـــض احلماية في املرة 
القادمـــة التي يتـــم فيها 
تذكير النـــاس مبذبحة لم 

تقع من األساس.

وتقـــول لـــورا ســـبيني إن الذاكـــرة غيـــر 
معصومـــة من اخلطـــأ، ولكن بعـــض اخلبراء 
يســـاورهم القلق بشأن ظاهرة جديدة بدأت في 
الظهور، وهي تلـــك املتعلقة مبا يتم تداوله من 

أخطاء تاريخية. 
وقد حفلت األخبار مؤخـــرا بأمور عجيبة. 
فقد شهد هذا العام بعض التلميحات من إدارة 
الرئيس األميركي دونالـــد ترامب إلى ”مذبحة 
بولينـــغ غريـــن“، وإلـــى هجمـــات إرهابية في 
الســـويد، وفي أتالنتا بوالية جورجيا، لم تقع 

مطلقا. 
وســـرعان مـــا جـــرى تصويـــب املعلومـــة 
اخلاطئـــة، لكـــن يبـــدو أّن بعـــض األســـاطير 

التاريخية من الصعب َمْحوه.
ويقـــول عالم النفس دانييل ســـكاكتر ”تتم 
مشـــاركة الذكريات بني املجموعات بأســـاليب 
مبتكرة، ومن خالل مواقع معينة مثل فيسبوك 
وإنســـتغرام، مما يزيل احلدود الفاصلة بني 

الذاكرة الفردية والذاكرة اجلماعية. 
وتطـــور املعلومـــات املغلوطـــة املبنية 
علـــى اإلنترنـــت -مثـــل مواقـــع األخبار 
الزائفـــة التـــي حظيـــت بدعايـــة كبيرة 
ميكنه تشـــويش ذاكرة الفـــرد وذاكرة 

اجلماعة“.
وتذكر ســـبيني كمثال توضيحي 
هنـــا أن املواقـــع األميركيـــة تناقلت 
أخبارا عن هجمات إرهابية وهمية 
من أجـــل تبرير قرار حظر الســـفر 

على مواطني سبع دول إسالمية.
ورغـــم أن التاريـــخ خضع في 
أغلب األحيان إلى تفســـيرات ذات 
غايات سياسية، فإن علماء النفس 
يقومون حالّيا ببحث العمليات األساسية التي 
بواســـطتها تتشـــكل الذاكـــرة اجلماعية وذلك 
لَفْهـــم ما يجعل تلك الذاكرة ســـريعة التأثر مبا 

تتعرض له من تشويش.
يبـــّني العلمـــاء أن الشـــبكات االجتماعيـــة 
تقوم بـــدور كبيـــر في تشـــكيل الذاكـــرة، وأن 
األشـــخاص يحتاجون إلى القليل من التحفيز 
حتـــى ينصاعوا لذاكرة األغلبية، حتى لو كانت 

خاطئة. 
ولنحـــارب تأثير األخبار الزائفة، بحســـب 
مـــا يقول ميكاه إدلســـون، الباحث في شـــؤون 
الذاكرة بجامعة زيورخ في سويسرا، ”من املهم 
أن نفهم ليس فقط مســـألة إنشـــاء تلك املواقع 
وإمنا أيضا طريقة استجابة الناس لها“؛ فيما 
يذهـــب رامش سرينيفاســـن إلـــى أن اضطراب 
نشاط اإلعالم االجتماعي ال ميكن منعه ما دامت 
خوارزميات اإلعالم االجتماعي مصممة لزيادة 

الربح عبر النقرات.
وفـــي الوقـــت املناســـب قـــد تنشـــأ قواعد 
أخالقية حتكم الشـــبكات العابرة للثقافات من 
تلقاء نفســـها، لكن إلى ذلك احلـــني فإن تعزيز 
هويـــة وأســـلوب عالقـــات واهتمام مشـــتركة 
ســـينجح أكثر فـــي تقريب النـــاس من بعضهم 
البعض من محاولة لزيـــادة تصفح الصفحات 

على نطاق واسع.
وبهذه الطريقة قد تسمح املنصات اإلعالمية 
فـــي يوم من األيام لألفراد بالشـــعور باالرتياح 
وهـــم يشـــاركون فـــي أي عدد مـــن املجموعات 
االفتراضيـــة بحســـب خياراتهـــم، ممـــا يحّول 
الوعـــد املزيف بقرية عاملية واحدة إلى شـــبكة 
عاملية تتكون من عدة قرى يتناسب حجمها مع 

احتياجاتنا وحتافظ على ذاكرتنا نقية.

[ الحدود المفتوحة محل قلق في العالمين الواقعي واالفتراضي  [ أخبار فيسبوك وتوتير الزائفة تسهم في تحريف الذاكرة الجماعية
«الوسيلة هي الرسالة»: العالم في مهب وسائل التواصل االجتماعي 

في 
العمق

«تويتر وغيره من وسائل التواصل االجتماعي يساعد الباحثين على التواصل ومواكبة األحداث، 
لكن تلك الوسائل بإمكانها أيضا أن تؤدي إلى أزمات».

أمبر دانس
باحثة أميركية

«مشاركة الذكريات تتم بين المجموعات بأساليب مبتكرة وعبر مواقع معينة، مما يزيل الحدود 
الفاصلة بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية».

دانييل سكاكتر
أستاذ علم النافس بجامعة هارفارد

منذ ظهورها ســــــنة 1969، غّيرت اإلنترنت مظاهر احلياة في الكثير من جوانبها، وحّولت 
هــــــذا العالم الكبير متنامي األطراف إلى قرية رقمية صغيرة، لكن رغم ما حققته اإلنترنت 
من منافع جمة للبشــــــرية إال أنها جلبت معها أيضا املشــــــاكل، ولم تعد فكرة العالم قرية 
ــــــرة محل إثارة كبيرة في خضم صخب وســــــائل التواصــــــل االجتماعي واالكتظاظ  صغي
ــــــع أنحاء العالم  احلاصــــــل في نطاقات الشــــــبكة العنكبوتية وتعــــــدد منصاتها، ففي جمي
يســــــتخدم املليارات من الناس وســــــائل التواصل االجتماعي كل يوم، وهذا الرقم يزداد 
باســــــتمرار، ومت تقدير أنه بحلول عام 2018 ســــــوف يستخدم حوالي 2.44 مليار شخص 

وسائل التواصل االجتماعي.

المنابر متنوعة والرسالة واحدة

 بحاجة إلى عمل؟ التكنولوجيا يمكن أن تساعد 
} لنــدن - بانتشـــار ما يسّمى ”اقتصاد العمل 
املســـتقل“ أو العمـــل عـــن بعـــد، املرتكـــز على 
الوظائف املستقلة املستعينة بالتطبيقات، تبرز 
بعض املدن بوصفهـــا املتبنية املبكرة، أي أنها 
من ســـارعت إلى اعتماد النمـــوذج اجلديد، في 
حني جند مدنا أخرى سارت وراء الركب بسرعة 

وأخرى تأخرت في تبني املنصات اجلديدة.
وترصد دراســـة نشرتها مجلة ”بروسباكت 
إمكانيات وافرة في منطقة الشـــرق  مغازيـــن“ 
األوسط وشمال أفريقيا لتطوير هذا االقتصاد 
اجلديـــد واالســـتفادة منـــه. فمـــن املفترض أن 
تكون املنطقة التي ال يتجاوز ثلثا سكانها سن 
الثالثـــني حيوية ومســـتعدة لتبنـــي التغيرات 

التكنولوجية التي تعيد تشكيل االقتصاد.
مـــع ذلك بالرغم من زيـــادة الترابط العاملي 
يوجد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أعلى 
مســـتويات البطالة في صفوف الشباب، كما ال 
تعمل إال امرأة من بني خمس نساء في املنطقة، 

وهو معدل أقل بكثير من النسب العاملية.
ويقـــدر أحـــدث تقاريـــر التنمية البشـــرية 
العربية بأن املنطقة حتتـــاج إحداث 60 مليون 
موطن شـــغل بحلول 2020. ومـــع ذلك لم تظهر 
احلكومـــات أي جديـــة، إذ أعطت السياســـات 
املركـــزة على الشـــباب، ســـواء على املســـتوى 
احمللـــي أو الدولـــي، األولويـــة للقضـــاء على 
مشكلة الهجرة غير الشرعية ومنع التطرف قبل 
التفكير اخلالق في معاجلة األسباب احلقيقية 

وراء اآلفتني.

باســـتثناء دول اخلليـــج العربـــي، مازالت 
سياســـات التشـــغيل تركز على املسلك الفاشل 
عمومـــا املتمثل في جذب االســـتثمار الداخلي 
املشـــاريع  حملاضـــن  احلكومـــي  والتمويـــل 

الصغرى واملتوسطة.
لكن حتـــى قصـــص النجاح مثـــل مصانع 
السيارات ومراكز الرحالت اجلوية في املغرب 
وتونس نادرا ما تخلق أكثر من 30 ألف وظيفة 

عمل للمشروع الواحد.
فـــي املقابـــل يتـــم القضـــاء علـــى البرامج 
القدمية إلحـــداث مواطن العمل فـــي الصناعة 
والزراعة بســـبب املكننة واملنافسة من البلدان 
اآلســـيوية. آن األوان العتمـــاد مقاربة جديدة. 

إحـــدى النقاط اإليجابية املتغافـــل عليها التي 
تتميـــز بها املنطقة هـــي النفاذ إلـــى الهواتف 
اجلوالة الـــذي ارتفع من بداية محتشـــمة إلى 

مستويات أعلى من املعدل العاملي.
بالنســـبة ملن ميلكون هواتف ذكية ميكن 
للتطبيقات أن توفر النفاذ إلى املال واألسواق 
واحلركيـــة التي وعد بها االحتـــاد األوروبي 
إلى دول الربيع العربي ولم تنجز. في الوقت 
احلاضـــر ال توجـــد أي هيـــاكل تنظيمية أو 
مالية أو قانونية فـــي املنطقة ألكثر من أقلية 
من رجـــال األعمـــال بهدف الســـعي لتحقيق 
أشكال جديدة من التشغيل وتطوير األسواق. 
التفاعالت التعاونية بني املستخدمني ومزودي 

اخلدمات باالعتماد على املنصات (على شاكلة 
شـــركتي أوبر وآربينبي) تبـــدو مكانا معقوال 
للبداية. في االحتاد األوروبي ساهمت املنصات 
التعاونية في دخل خـــام بقيمة 28 مليار يورو 
فـــي ســـنة 2015، وميكـــن أن تضيـــف مليارات 

أخرى إلى االقتصاد. 
وفـــي الشـــرق األوســـط، قـــد يكـــون مكان 
االنطـــالق من النســـخ غير الربحية للتقاســـم 
داخل املجموعة عبر تطبيقات الهاتف اجلوال، 
وهـــي طريقة لها الفضل علـــى األقل في متكني 
النـــاس من معاجلـــة حاجاتهم احمللية بشـــكل 

أسرع من حكوماتهم الوطنية.
وفـــي املغرب توصـــل مطـــورو التطبيقات 
إلى تطوير برنامج يتفاعل بالصوت مع سكان 
الريـــف شـــبه املتعلمني لشـــراء وبيع الســـلع 
واخلدمات. وفي مصر أحدثت النســـاء برنامج 
التشارك في الســـيارات على اإلنترنت لتجاوز 

النقائص في النقل العمومي في القاهرة. 
تتمثـــل نقطـــة الضعـــف احلاليـــة ألغلـــب 
سياسات إحداث مواطن الشغل في املنطقة في 
كونهـــا تتمحور حول منـــاذج عفا عليها الزمن 
لكيفية تشغيل غالبية العاملني من ذوي اخلبرة 
احملـــدودة أو نصف اخلبرة، وفـــي ذات الوقت 
عدم توفير أي شـــيء خلريجـــي اجلامعات في 
املنطقـــة الذين يعانون من البطالة بشـــكل غير 
متناسب. كما عجزت هذه السياسات عن النظر 
إلى من هم دون الثالثني من العمر كمشـــاركني 

في تصميم مصيرهم اجلماعي.
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} خالل السنوات الست املاضية أنتجت 
احلالة السورية جتمعات كثيرة للمعارضة، 

وصلت إلى حالة التخمة، ومرّد ذلك حالة 
اجلفاف الطويلة التي عاشتها سوريا على 
مدى عقود، واقتصار املشهد السوري على 

الصوت الواحد واحلزب الواحد، فضال عن 
تأثيرات املشهد السوري اجلديد واالنقسام 

احلاد في الشارع بني مؤيد ومعارض. 
إال أن تلك التجمعات لم تستطع، حتى 

اليوم، أن تقدم بديال مقنعا عن النظام 
السوري القائم، الذي ورغم الضعف الذي 

طرأ على بنيته األساسية، إال أنه ظل قادرا 
على اللعب بأوراق كثيرة، فقد معظمها 

بسبب خسائره الكبيرة، لكنه على الرغم من 
ذلك مازال ميلك في جعبته بعضها، ورمبا 
تكون كافية له إلى أن تنجلي الغمامة التي 
خلفها التغير احلاد في املوقف السياسي 

األميركي، والذي وضعه قاب قوسني أو أدنى 
من الرحيل، وفق التصريحات األميركية، 

التي قد ال تتطور إلى ما هو أبعد من ذلك، 
في حال وصلت واشنطن وموسكو إلى 

اتفاق، رمبا يضمن لرأس النظام خالصا 
مختلفا عما بدأت املعارضة تروج له أو 

تتمناه.
مراجعة سريعة ملشروع املعارضة على 
اختالف جتمعاتها، كافية ملالحظة نوع من 
املشاريع الطوباوية التي ال ميكن حتقيقها، 

والتي ال تختلف كثيرا عن مشاريع الوهم 
التي باعها نظام بشار األسد على مدى 

سنوات للسـوريني، فـإن كان النظـام باعها 
للسـوريني لتنوميهم وجعلهم يقتنعون 

باحلال السيئة التي كانت عليها البالد، فإن 
املعارضة ترسم تلك األحالم بوصفها قابلة 
للتحقيق، من دون أن تدرك أن الواقع تغير 

كثيرا، وأن املعطيات على األرض تلزمها 
بالتوقف طويال قبل إطالق تلك املشاريع 

جلمهورها.
احلديث عن سوريا موحدة ودولة 

دميقـراطية ومـدنية وغير ذلـك من 
الشعارات، يحيلنا إلى تصور أن الزمن 

مازال متوقفا في العام ٢٠١١ أي في العام 
األول للثورة، أو في أحسن األحوال عام 

٢٠١٢، مع أن تلك الـ”سوريا“ تستلزم عملية 
إعادة توحيدها مشروعا كامال متكامال، ينقذ 

ما تبقى على األقل ويؤسس عليه الحقا، 
وفق ما يناسب تلك املرحلة التي سـتأتي 
بعد سقوط النظام، وهو سقوط ال يتوقع 
أحد أن يكون عاديا أو سلسا، بل سيقود 

إلى صراعات دموية أخرى، قد تكون فاحتة 
حلرب أهلية، إن لم يكن هناك تدخل دولي 
حاسم يفصل بني اجلبهات وينزع أسلحة 

املقاتلني.

ذلك التدخل الدولي إن حدث سيفرض 
بدوره نوع التقسيم اجلغرافي، وهو ما ال 

نعتقد أن املعارضة وضعته في حساباتها، 
أو كيفية التعامل معه على املدى الطويل، 

واالستفادة منه كعامل لتوحيد املناطق 
ال لترسيخ تقسيمها ومتزقها، مع األخذ 

بعني االعتبار مأساة املاليني من النازحني 
واملهجرين، والذين لم تعد لهم بيوت أصال 
ليعودوا إليها، بعد الدمار الذي أحدثته آلة 
النظام العسكرية وحلفاؤها، وأعداؤها على 

حد السواء.
عودة النازحني واملهجرين هي مهمة 

في غاية الصعوبة، تنوء دول حتت ثقلها، 
فما بالك مبعارضة مازالت حتى اآلن غير 
قادرة على صياغة مشروع سوري شامل 
يتوافق عليه السوريون، ويؤيدونها فيه 

لتكون ممثلتهم فعليا ال نظريا، ولتفاوض 
بالنيابة عنهم وفق أسس جتعلها تنتمي 
إلى الشعب الثائر، وهي التي تلقت دعما 
دوليا كبيرا في مراحل تأسيسها األولى، 

وكان السوريون يعولـون عليها، لكن كثرة 
أخطائها وافتقادها القدرة على تـوحيد 

السوريني جعالها تصبح طرفا مساهما في 
اجلحيم السوري.

تبدو املرحلة مالئمة، لتبدأ املعارضة 
السورية في صياغة مشروع يكون كفيال 

بإنقاذ ما تبقى من سوريا، وسيمكنها من 
إدارة مرحلة انتقالية ستكون في غاية 

التعقيد والصعوبة… فهل تفعل املعارضة 
السورية ذلك أم تنتظر من يأخذ بيدها 

فتسير وراءه؟

في نقد {ال مشروع} 

المعارضة السورية

ثائر الزعزوع
كاتب سوري
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} ضرب اإلرهاب قلب باريس قبل يومني من 
الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية الفرنسية 

التي ستنتظُم يوم الثالث والعشرين من 
أبريل احلالي، وكأن بعض صناع اإلرهاب 

أو منفذيه العبثيني واملتعصبني، أو من 
يحرك خيوط عملياتهم وراء الستار، أرادوا 

ممارسة التشويش ورمبا التأثير على املسار 
االنتخابي واإلسهام بإيصال أحد رموز 

القطيعة أو الفاشية املقنعة عّل وجه فرنسا 
يتغير وتتبدل سياستها اخلارجية النشطة 

والفعالة.
قبل هذا احلادث كان االستحقاق الرئاسي 

محط كل األنظار جلهة غموض التوقعات 
وحساسية املعركة مع ما حتمله من انعكاسات 
على فرنسا في الداخل وعلى دورها األوروبي 

والعاملي. ومما ال شك فيه أن تفاقم التحدي 
اإلرهابي سيزيد من حدة التنافس ورمبا 
يدفع باملترددين واملمتنعني من الناخبني 

إلى املشاركة، وهكذا لن تنبع اخليارات من 
القناعات األيديولوجية والفئوية فحسب، بل 

سيكون هناك تنازع بني إغراء اخلطاب األمني 
املتشدد، وبني الطرح الواقعي املتماسك الذي 
يحاكي مشاكل البالد وأهمية وحدة نسيجها 

االجتماعي في مواجهة اإلرهاب وكل رفض 
لالعتراف باآلخر.

تكتسب انتخابات الرئاسة في فرنسا 
أهميتها الفائقة لكونها حجر العقد في بنية 

النظام السياسي وفق دستور اجلمهورية 
اخلامسة التي أسسها اجلنرال شارل ديغول. 

ويتمتع الرئيس بصالحيات شبه مطلقة في 
ميداني الدفاع والسياسة اخلارجية وهو 

احلكم ورأس السلطات في نظام شبه رئاسي. 
بيد أن التعديل الدستوري في سبتمبر 

2000 والذي قضى بتقصير والية الرئاسة 
من سبع إلى خمس سنوات مما يتالءم مع 
مدة والية اجلمعية الوطنية، ربط الرئيس 

باألكثرية البرملانية، وقلص من دوره احليادي 
في اللعبة السياسية الداخلية. ولذا تكون 

املسائل التي متس حياة املواطنني اليومية 
واملشاكل االجتماعية واالقتصادية في صلب 

احلمالت االنتخابية. لكن في حملة 2017 
احتلت مواضيع السياسة اخلارجية ومكافحة 

اإلرهاب حيزا معقوال في اجلدل االنتخابي 
وذلك بسبب الهزات والتحوالت في السنتني 

األخيرتني.
في العام 2016 شهد الفرنسيون كما 

غيرهم انهيارا في العالم ”القدمي“ املرتسم 
بعد احلرب العاملية الثانية مع تالحق أحداث 

مفصلية: البريكست بالتوازي مع تداعيات 
ظاهرتي اللجوء واإلرهاب وصعود الشعبوية 

في أوروبا ونهجي التطرف والقطيعة حول 
العالم، انتخاب دونالد ترامب، االختراق 

الروسي االستراتيجي مع فالدميير بوتني، 
احملاولة االنقالبية الفاشلة في تركيا 

وتتماتها، الفوضى التدميرية في العالم 
العربي، صعود الصني كقوة شاملة وتصرف 

كوريا الشمالية املريب. أمام هكذا حتوالت 
متسارعة مع ما تنطوي عليه من تصدع في 

اجلوانب اإليجابية للعوملة، واهتزاز في 
القناعات وكل ما هو يقيني، يحل االستحقاق 

الرئاسي الفرنسي حيث هناك الكثير من 
املواقف اللفظية أو العبارات احلادة من 

هذا املرشح أو ذاك حيال هذا احلدث أو 
تلك الدولة. لكن لم نالحظ في العمق نقاشا 

رصينا حول حتوالت 2015-2016 وأثرها 
املباشر واملستقبلي، وعدم وجود برامج 

انتخابية وأطروحات مقنعة بخصوص مصير 
فرنسا ومتوضعها األوروبي واستقالليتها 

اإلستراتيجية.
ما ال يتنبه له رمبا الكثير بني املرشحني 
األحد عشر ومريديهم، أن هذه املعركة ليست 

ببساطة معركة عادية وتنافسا تقليديا بني 
اليسار واليمني، وقطبيه احلزب االشتراكي 

(بونوا هامون) واجلمهوريني (فرنسوا فيون)، 
وليست فقط املجال لبروز املرشح الوسطي 

املغمور إميانويل ماكرون وقطبي أقصى 
اليمني (مارين لوبن) وأقصى اليسار (جان 
لوك ميلونشون)، بل إنها معركة استثنائية 

ومميزة جلهة مستقبل الدميقراطية الليبرالية 
وتقرير مصير االحتاد األوروبي، حيث أن 

تأييد البقاء في االحتاد األوروبي ال يتحمس 
له إال ماكرون بالدرجة األولى وفيون بالدرجة 
الثانية، بينما يقاربه من تبقى من املرشحني 

بدمياغوجية، أو تغييب للواقعية والبدائل.
إن مسألة االنتماء األوروبي لفرنسا ال 

تنحصر باجلانب االقتصادي والربط باليورو، 
لكنها قبل كل شيء خيار حضاري ألمنوذج من 
السالم واالستقرار واالندماج اإلقليمي. ينسى 

البعض أن أوروبا كانت مسرحا حلربني 
عامليتني في القرن العشرين، وأن فرنسا 

نفسها تعرضت للغزو ثالث مرات في القرنني 
السابقني، واخلطر الداهم يتمثل في نهاية 
جتربة البناء األوروبي ألنها ميكن أن تعيد 
القارة العجوز إلى حقبة األمم القومية أي 

حقبة العام 1939 وكل ما يعنيه.
وامللفت للنظر أن املرشحني املعادين للبناء 

األوروبي هم األكثر تفاعال وانفتاحا على 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني الذي استقبل 

مارين لوبن في الكرملني، والذي له أيضا 
صالت مع فرنسوا فيون إبان تولي األخير 
رئاسة احلكومة في عهد نيكوال ساركوزي. 
أما بالنسبة إلى التفاعل مع ظاهرة دونالد 
ترامب فبدل أن تكون الذريعة لتبني املزيد 
من التضامن األوروبي، فقد جرت مقاربتها 

بشكل عرضي دون استخالص الدروس حول 
مصير حلف شمال األطلسي والنفوذ األوروبي 

والفرنسي حول العالم.
تلقي هذه ”احليرة اإلستراتيجية“ لفرنسا 
في هذه اللحظة من التحوالت العاملية بثقلها 

على االستحقاق الرئاسي ولو بشكل غير 
مباشر. بيد أن دعوة اإلرهاب نفسه ليكون 

ضيفا ثقيال يهدد األمن واالقتصاد والسياحة، 
وقبل كل ذلك أمنوذج فرنسا العلمانية 

احملايدة واملتسامحة والتعددية، ميكن أن 
تترك آثارا سلبية على خيارات الناخب 

اخلائف على أمنه اليومي واملتوجس من 
غد ال يرى فيه احللول اآلتية ملعضلة البطالة 
املزمنة. ومما ال شك فيه أن خطابات اليمني 

بكل اجتاهاته (أسهمت اجلبهة الوطنية 
في جعل اليمني يقلدها وأن يصبح املشهد 
السياسي ذا غلبة ميينية) ميكن أن تعدل 

خيارات بعض املترددين لصاحلها. لكن معركة 
الدورة األولى لالستحقاق الرئاسي تبقى أم 

املعارك وأم املفاجآت.

اإلرهاب واالستحقاق الرئاسي الفرنسي

{ســـمعت الســـيدة لوبان تقول إنها عندما تصل للسلطة ستتفادى هجمات بعينها. ال يوجد ما 

يسمى بصفر مخاطر. أي شخص يدعي غير ذلك هو غير مسؤول ومخادع}.

إميانويل ماكرون
مرشح الوسط لالنتخابات الرئاسية الفرنسية

{فرنســـا في حرب ستستمر لفترة طويلة ضد الشـــمولية اإلسالمية. ومن واشنطن وصوال إلى 

موسكو، سأتخذ المبادرة الدبلوماسية إلقامة تحالف دولي ضد اإلرهاب اإلسالمي}.

فرانسوا فيون
املرشح لالنتخابات الرئاسية الفرنسية

} يتحالف اإلرهاب مع اليمني املتطرف 
الشوفيني كمنسوب انتخابي وعامل 

دعائّي ألطروحات التقوقع والعنصرية 
في االستحقاقات االنتخابية الرئاسية 

والبرملانّية.
في كّل موعد انتخابي تضرب اجلماعات 
اإلرهابية في أماكن محددة الستنفار اخلزان 

االنتخابي والستحثاث االقتراع الرهابي 
لصالح ممثلي اليمني املتطرف والستدرار 

التصويت العقابي ضد دعاة التعايش 
والتقارب الفكري والتعددية الثقافّية.

تقاطع العمليات اإلرهابية في أكثر من 
دولة غربية اسقط بقوة فرضية التزامن 

الفجئي، وأثبت في املقابل أن اجلماعات 
اإلرهابية حتضر ”ذئابها املنفردة“ 

للمناسبات واالستحقاقات املدروسة قصد 
تغليب كفة ”احلليف النقيض“عبر تأكيد 

صحة أطروحاته االنتخابية عن استحالة 
التعايش مع املهاجرين، وعن خطورة األحياء 
الهامشية في العواصم الغربية، وعن ضرورة 
التضييق على املجاالت الدينية، ووصوال إلى 
حدود مصادرة احلقوق الدينية الفردية ضمن 

الفضاء العام.
بعبارة أدق يبحث اإلرهاب عن عناوين 
املظلومّية وسرديات االستضعاف لشرعنة 

األعمال اإلجرامية والدنيئة في حّق األبرياء، 
وإليجاد عمق جماهيري يتوسل مرة 

بالتفسير األداتي، ويستعني أخرى بالتبرير 
ضمن مقولة السببية املقيتة.

وهو بالضبط ما يتقصى اإلرهاب إلى 
إدراكه، تأمني األسباب واملقّدمات التي 

يعتبرها مقنعة لتبرير نهايات سفك الدماء 
البريئة في العواصم العربية والغربّية. 

وهو في هذا املقام ال يفرق كثيرا بني 

العواصم العربية والغربية، فهو يستفيد من 
استبداد وفساد واستعباد لبعض األنظمة 

العربية لتأثيث برهنة واهية قوامها أّن 
الدكتاتورية تثمر اغتيال اإلنسانية، في حني 
أن الدكتاتورية ال بد أن يكون رديفها مقاومة 
سياسية وسلمية وفكرية ومدنية قوية إلنقاذ 

اإلنسانية وليس حتفها.
بنفس املنطق املقلوب، يستفيد اإلرهاب 
من مقوالت العقاب اجلمعّي لبعض املناطق 
على أساس طائفي- كما هو حاصل حاليا 

في العراق- و يتزّود أيضا من عبارات نصرة 
املظلومني في تلك البالد، وبغض النظر عن 

صّحة التشخيص من عدمه فإّن استكناه 
الداء يستّدر دواء وال يتطلّب استثارة لداءات 

أخرى.
يتمعش اإلرهاب من الذرائعية أيا كانت 
طبيعتها وقدرتها التفسيرية، ولألسف يجد 

من بعض الكتاب والصحافيني واملنصات 
اإلعالمية والفضائية على وجه التحديد، من 

يدّبج له بطريقة غير مباشرة مسلك القتل 
والترويع عبر استحضار ذات املقوالت 

الذرائعية والسببية.
ولئن كان من مهام اإلعالم أن يقدم 

املعلومة ويفسر ويحلل ويكشف منظومة 
الفساد واالستعباد واالستبداد، فإن من 
واجبه أن يكسر وأن يضرب في الصميم 
أي عالقة تبريرية أو سببية حتمّية بني 

هذه املقدمات السياسية واالقتصادية وتلك 
النهايات اإلرهابية، وأن يبرهن أن ذات 

البدايات لها نهايات أخرى وأدوات مقاومة 
أخرى يكفلها القانون الدولي واإلنساني.

باستهداف الشارع الرئيسي في عاصمة 
األنوار باريس، ينزل اإلرهاب بطم طميمه 
في االنتخابات الرئاسية الفرنسية التي 

تبدأ نهاية األسبوع اجلاري، مانحا اجلبهة 
الوطنية الفرنسية وممثلتها في السباق 

الرئاسي مارين لوبان ”قبلة احلياة“ لتقفز 
إلى املرتبة األولى في املرحلة األولى 

والنهائية… أو هكذا يتصور تنظيم داعش.
يريد داعش لالنتخابات الرئاسية 

الفرنسية أن تخاض على وقع دماء 
الشانزيليزيه وأن يذهب خراجها إلى 

لوبان التي تبني كل برنامجها االنتخابي 
على ضرب اإلرهاب كعنوان عام، ولكن في 
التفاصيل عناوين فرعية هامة وحساسة 

على غرار الهجرة واالحتاد األوروبي ومجال 
حتّرك اإلسالم واجلمعيات الدينية واملساجد 

واللباس.
وبصورة املظلومية والعنصرية يدخل 

اإلرهاب على اخلط، سواء بطريقته الناعمة 
حيث يصبح االستقطاب اإللكتروني واملباشر 

أسهل وأيسر في ظل حروب الهويات 
املتطرفة وفي سياق التصعير اإلثني، أو 

مبسلكية الذئاب املنفردة واملنفلتة التي جتد 
في خضم غياب املراقبة واملتابعة واإلرشاد 
والتأهيل والتوعية، خطاب داعش الرديف 

املقابل والرد املناسب خلطابات أقصى اليمني 
املتطّرف.

أبويوسف اإلرهابي الذي نفذ الهجوم 
اإلرهابي القذر، ليس سوى ورقة انتخابية 

داعشية مبكرة في الصندوق االنتخابي 
للمرشحة اليمينية مارين لوبان، يريد داعش 

أن تتساقط وراءها املاليني من األوراق 
األخرى حتت ضغط االقتراع الرهابي.

قد يكون الوعي زمن الدم، واإليقاظ وقت 
االستنفار، والتعقل في ظل الرهاب، مقولة 
خارج الزمن الراهن السياسي واالنتخابي 

ومن ورائها الرهانات اإلقليمية والدولية.

عن اإلرهاب واالقتراع الرهابي

دعوة اإلرهاب ليكون ضيفا ثقيال يهدد 

األمن واالقتصاد والسياحة، وقبل كل 

ذلك أنموذج فرنسا العلمانية المحايدة 

والمتسامحة والتعددية، يمكن أن 

تترك آثارا سلبية على خيارات الناخب 

الخائف على أمنه اليومي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

تبدو المرحلة مالئمة، لتبدأ المعارضة 

في صياغة مشروع يكون كفيال بإنقاذ 

ما تبقى من سوريا، وسيمكنها من 

إدارة مرحلة انتقالية ستكون في غاية 

التعقيد والصعوبة
أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

يريد داعش لالنتخابات الرئاسية 

الفرنسية أن تخاض على وقع دماء 

الشانزيليزيه وأن يذهب خراجها إلى 

لوبان التي تبني كل برنامجها االنتخابي 

على ضرب اإلرهاب كعنوان عام
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} قبل أكثر من سنة من موعد كأس العالم 
احلادية والعشرين لكرة القدم واملقررة 

إقامتها في روسيا في شهري يونيو ويوليو 
٢٠١٨، نستذكر املقاطعة الواسعة ألوملبياد 

موسكو ١٩٨٠ التي بلغت ٦٥ دولة في العالم 
تلك األيام، قبل تفكك االحتاد السوفييتي إلى 
دول الكومنولث واستقالل الكثير من الدول 

الصغيرة في العالم.
لكن خلفية التورط الروسي املباشر 

في مفاعيل احلرب على سوريا، منذ نهاية 
سبتمبر ٢٠١٥، على األرض وفي مجلس األمن 

الدولي منذ نهاية ٢٠١١، برفع الفيتو ثماني 
مرات دعما الستمرار قمع النظام األسدي 

لثورة الشعب عليه، ال تشير حتى اآلن إلى 
إمكانية إفساد املونديال الروسي بتدخل 

السياسة في الرياضة، إال إذا كان التضامن 
األميركي األوروبي كبيرا في هذا االجتاه، 

فعدد الدول األوروبية املتأهلة إلى النهائيات 
قد يبلغ ١٤ دولة (١٣+١)، ومن غير احملتمل 

أن حتل دول أوروبية أخرى من غير املتأهلة 
محل دولة أوروبية مقاطعة، خاصة من دول 

االحتاد األوروبي الـ٢٨ (اململكة املتحدة لم 
تنجز بعُد إجراءات انسحابها من االحتاد 

بعد البريسكت).
كل ذلك من دون وجود أي إشارة رسمية 

من الدول املؤثرة إلى إمكانية تكرار املقاطعة، 
حيث اقتصر احلديث على مقاالت صحافية 

مضمونها تكهنات فقط.
وعادة، ال تسمح اللجنة األوملبية الدولية 

واالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتدخل 
السياسي في الرياضي، فهما منظمتان 
مستقلتان تشكالن أكبر جتمعني دوليني 

في العالم لدرجة وصفهما بـ“الفيدراليتني 
الدوليتني“، مع ٢٠٦ في األولى و٢١١ في 

الثانية، أي أن أعضاء كل منهما أكثر حتى 
من عدد أعضاء األمم املتحدة (١٩٣ دولة 
مستقلة إضافة إلى الفاتيكان وفلسطني 

كعضوين مراقبني).
مقاطعة أوملبياد موسكو ١٩٨٠ جاءت 

بقيادة الواليات املتحدة على خلفية الغزو 
السوفييتي ألفغانستان في العام ١٩٧٩، 

حيث أنذر الرئيس األميركي آنذاك جيمي 
كارتر، موسكو في ٢٠ يناير ١٩٨٠ مبقاطعة 

األوملبياد إذا لم ينسحب اجليش السوفييتي 

من أفغانستان خالل شهر. انضمت اليابان 
و“أملانيا الغربية“ إلى مجتمع مقاطعي 
أوملبياد موسكو، قبل الصني والفلبني 
واألرجنتني وكندا. واستعاض حلف 

املقاطعني عن األوملبياد بتنظيم مسابقات 
للرياضيني املقاطعني في والية فيالدلفيا 

األميركية.
بينما شاركت في أوملبياد موسكو بعض 
الدول ببعثات أصغر من املعتاد، تعبيرا عن 

مقاطعة جزئية وبعضها سمح لرياضييه 
باملشاركة حتت الراية األوملبية وليست 

الرايات الوطنية.
مع ذلك، شاركت في األوملبياد ٨٠ دولة 

ومت حتطيم عدد من األرقام القياسية العاملية، 
حتى أكثر من األوملبياد السابق في مونتريال 

عام ١٩٧٦.
ردت موسكو على ذلك مبقاطعة أوملبياد 

١٩٨٤ في والية لوس أجنلوس األميركية. 
ففي ٨ مايو من العام نفسه، قرر االحتاد 

السوفييتي املقاطعة بسبب ”املشاعر 
املعادية لالحتاد السوفييتي املتفشية في 
الواليات املتحدة“. وانضمت إلى موسكو 
١٣ دولة حليفة فقط. وكانت كل من إيران 

وألبانيا الدولتان الوحيدتان اللتان قاطعتا 
األوملبيادين في موسكو ولوس أجنلوس.

لكن الواليات املتحدة ودول االحتاد 
األوروبي لم تقاطعا األوملبياد الشتوي في 

منتجع سوتشي على البحر األسود في 
فبراير ٢٠١٤ واأللعاب الباراملبية الشتوية 

التالية لها، على الرغم من التدخل الروسي 
في األزمة األوكرانية، وذهاب روسيا إلى 
خيارات حدية ومتحّدية للواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبي، حتى وصلت إلى ضم 

شبه جزيرة القرم إلى روسيا، عبر استفتاء، 
وسلخها عن أوكرانيا في ١٦ من مارس ٢٠١٤.
وحتى اليوم، ال يبدو أن مقاطعة مماثلة 

ألوملبياد موسكو ستحدث إذا ما استمرت 
خيارات فالدميير بوتني في سوريا في 
حتديها للمعسكر الغربي الذي ال يزال 

يرقص على إيقاعات احلرب الباردة بني 
القطبني العامليني. لكن الصحافة الغربية 

بدأت بالتلميح إلى إمكانية حدوث ذلك. وإذا 
تصاعد مثل هذا االحتمال فإنها ستكون 
سابقة كبيرة، مبا ال ُيقاس إلى مقاطعة 

أوملبياد موسكو. ففي كأس العالم تشارك ٣٢ 
دولة فقط، بعد خوض تصفيات على مستوى 

القارات، حسب أنظمة محددة من الفيفا، 
وانسحاب فريق واحد سيشكل خلال في 

توزيع املجموعات، وتزداد األمور تعقيدا كلما 
ازداد عدد الدول املقاطعة، حيث املشاركة هنا 
إما أن تكون كاملة وإما ال تكون، على عكس 

األلعاب األوملبية التي تتألف من العشرات من 
املسابقات مع إمكانية مشاركة أي رياضي 
حتت راية العلم األوملبي مبوافقة االحتاد 

الوطني لدولته أو دونها.
صحيح أن الفيفا ستعوض الدولة 

املقاطعة بالدولة التي حلت خلفها في نهاية 
التصفيات، كما حدث مرارا في بطوالت 

قارية نتيجة معاقبة الفيفا لدولة متأهلة في 
التصفيات (الدمنارك مثال، فازت ببطولة 

أوروبا بعد أن حلت محل يوغسالفيا 
السابقة نتيجة استبعادها على خلفية تفكك 

االحتاد اليوغسالفي)، لكن مجتمع الـ٣٢ دولة 
املتأهلة وعدم استعداد الدولة/الدول البديلة 

للنهائيات سيؤثران، كثيرا أو قليال، على 
املستوى الفني للمباريات.

وألن احلاضر من التوتر الروسي 
األميركي مرشح لالرتفاع قبل ١٤ شهرا 
من موعد املونديال، خاصة مع النشاط 

الدبلوماسي الروسي جتاه دول اخلليج، 
نحو السعودية، في خصوص النزاع 

على سوريا، وعلى خلفية التفاهمات على 
السياسة النفطية بني قطب أوبك األساسي، 

وأكبر املنتجني العامليني من خارج أوبك، فإن 
السعي الروسي حثيث لإلحاطة بالتعقيدات 

املتوقعة لتدخلها في سوريا، مبا في ذلك 
احلؤول دون تشكيل جبهة رياضية عاملية 

تهدد بإفشال املونديال.
على مستوى أقل من ذلك، ظهر القلق 

الدبلوماسي الروسي واضحا ُبعيد الضربة 
الصاروخية األميركية ملطار الشعيرات، 

األمر الذي جعل الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني يصمت أليام. كما أوقعت األزمة 

وزير خارجيته سيرجي الفروف في أخطاء 
في تصريحاته، على الرغم من محاولتهما 

التماسك إدراكا لكون واشنطن غير مستعدة 
حتى للدخول في حرب باردة جديدة، ناهيك 

عن عدم استعدادها ألي حرب مع الوارث 
األكبر للترسانة النووية السوفييتية (٨٥٠٠ 

رأس نووي، باملقارنة هناك ٧٧٠٠ رأس نووي 
في الواليات املتحدة).

صحيح أن مقاطعة أوملبياد موسكو 
واملقاطعة املضادة ألوملبياد لوس أجنلوس، 
لم متنعا استمرار احتالل اجليش األربعني 

السوفييتي ألفغانستان، إلى أن انسحب 
منها فعليا في ١٥ فبراير ١٩٨٩، لكن 

األثر البعيد لذلك ظهر مع بريسترويكا 
ميخائيل غورياتشوف، آخر رئيس لالحتاد 
السوفييتي، فكانت نقطة ماء، رمبا، أراقت 

كأس العالم الشيوعي.
وإذا حدثت أزمة من نوع مشابه، على 

قلة الدالئل الرسمية على إمكانية حدوثها، 
فإن درجة تأثير مقاطعة املونديال ستكون 

أكبر، كون كرة القدم األكثر شعبية في العالم، 
وألن املونديال محفل للعبة وحيدة. وبالتالي 
ستكون املقاطعة هزة كبيرة لروسيا، خاصة 

مع إمكانية حتشد الفيفا خلف الدول املقاطعة 
أو بضغط منها. وإن حدثت املواجهة سيكون 
أمام روسيا إما الرضوخ للضغط وإما سحب 

مهمة تنظيم النهائيات من روسيا لُتسند 
إلى دولة أخرى. هنا، كيف ستتصرف روسيا 

بعد هدر ١٤٫٧ مليار يورو أنفقت معظمها 
على جتهيزات البنية التحتية الستضافة 

املونديال؟
يبقى سؤال أخير حول موقف االحتاد 
الدولي لكرة القدم، الذي ال يسمح بتدخل 
السياسة في الرياضة. فالفيفا ال تسمح 
حتى للبرملان الوطني أو مجلس الوزراء 
بالتدخل في قرارات االحتادات الوطنية 

لكرة القدم، وعاقب االحتاد دوال عدة لهذا 
السبب باحلرمان من املشاركة في املسابقات 

الرسمية. واللجنة األوملبية الدولية متتلك 
الصالحيات ذاتها في خصوص تدخل 

السياسة في الرياضة.
لكن اللجنة األوملبية الدولية لم تعاقب 

احتادات من حجم الواليات املتحدة أو 
روسيا في ثمانينات القرن املاضي، بينما 

أخذت بتوصية الوكالة الدولية ملكافحة 
املنشطات بحرمان الرياضيني الروس من 
املشاركة في أوملبياد ريو دي جانيرو في 

الصيف املاضي، على خلفية جائحة تناولهم 
ملنشطات محظورة بشكل جماعي.

الباب السوري المفتوح لمقاطعة مونديال روسيا 2018
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} في منتصف العـام ٢٠١٥ خسر حزب 
العدالة والتنمية التركي احلاكم األغلبية 
املطلقة في البرملان، وهو ما اعتبر حينها 

مبثـابة ضـربة قـاضية ملخطـط تغيير 
الدستور والهادف إلى توفير صالحيات أكبر 

لرئيس اجلمهورية. لكن الفتـرة القصيرة 
التي تلت تلك اخلسارة شهـدت حتوالت 
سياسية كبيرة، وصوال إلى التحول إلى 
النظام الرئاسي بعد استفتاء األسبوع 

املاضي.
نبعت تلك التحوالت من الرغبة العارمة 
التي تتمّلك رجب طيب أردوغان في اإلبقاء 

على زعامته للبالد ومتديدها أو تأبيدها 
عن طريق سلسلة من األالعيب السياسية 

والعسكرية التي حتاصر املؤسسات 
الدميقراطية املقّيدة أساسا بدستور ذي نزعة 

تسّلطية.
ولتبّني حجم التغيرات الهائلة التي جرت 
خالل أقل من عامني، يجب استعادة األحداث 

التي قادت إلى استفتاء حتول البالد إلى 
النظام الرئاسي.

احلدث األول أعقب خسارة االنتخابات 
البرملانية مباشرة ومتثل في إنهاء العملية 

السياسية مع حزب العمال الكردستاني 
والتحول إلى عملية عسكرية شرسة. 

وهدف أردوغان من وراء ذلك إلى إشاعة 
حالة من عدم االستقرار واخلوف لدى الرأي 

العام التركي، مبا قد يؤدي إلى حتشيد 
أصوات املترددين والقوميني في املعركة 

االنتخابية التي كان ينوي دخولها بعد عرقلة 
تشكيل حتالف حكومي. 

بنقل النزاع مع األكراد من مفاوضات 
وخالف سياسي قومي إلى حرب عسكرية، 

سعى أردوغان إلى فتح الباب إلقصاء حزب 
الشعوب الدميقراطي الكردي من احلياة 

السياسية، وهو ما فعله الحقا باعتقال زعيمه 
صالح الدين دمرداش وعشرة من نواب 

احلزب في البرملان.
اخلطوة الثانية كانت بتنحية أحمد 

داوود أوغلو عن رئاسة الـوزراء بعد 
استقالته من رئاسة حزب العدالة والتنمية، 

واستالم بن علي يلدرم منصب رئاسة الوزراء 
خلفا له. 

ساعد ذلك أردوغان على تركيز السلطات 
بصورة أكبر بني يديه، وأعطى رسالة للـرأي 
العام التركي ومؤيديه خصوصا مفادها أنه 

يعتزم إطالق مشروع إصالح حكومي بصورة 
ما.

أما التحول الثالث فقد متثل في تضييق 
اخلناق على األصـوات املعـارضة في تركيـا. 
إذ أطلقت مؤسسات الدولة اخلاضعة حلزب 

العدالة والتنمية سلسلة من احملاكمات 
الحقت من خاللها اإلعالميني والصحافيني 

املعارضني أو الناقدين للرئيس التركي. 
ووصل هوس السلطان بكبت األصـوات 
املخالفة إلى مالحقة معارضيه في دول 

أوروبية مختلفة، بل ومطالبة تلك الدول 
بطردهم ومحاكمتهم.

التحول األبرز حدث في شهر يوليو من 
العام املاضي، وذلك عندما فشلت وحدات 
عسكرية في اجليش التركي في محاولة 

انقالب كانت ستغّير وجه البالد. ولكن وجه 
البالد راح يتغّير على أي حال حيث مكنت 

تلك احملاولة الفاشلة أردوغان من إبعاد 
اجليش بصورة تامة عن احلياة السياسية. 

إذ تلتها مباشرة حملة تطهير سياسي وأمني 
وعسكري واسعة جدا أدت إلى متتني سلطات 

أردوغان وانتهاء عهد تدخل اجليش في 
احلكم.

فتحت تلك التطورات السياسية املتعاقبة 
خالل فترة قصيرة الباب للفوز باستفتاء 

حتويل البالد إلى النظام اجلمهوري. ولكنها 
لم تكن لتفعل ذلك لوال استفادة حزب العدالة 
والتنمية من دستور ذي نزعة تسلطية، كان 

شديد العداء له لدى وصوله إلى السلطة في 
العام ٢٠٠٢.

جرى إقرار الدستور التركي احلالي 
في العام ١٩٨٢ بنية االنتقال من النظام 

العسكري إلى نظام سياسي دميقراطي. 
وميكن وصفه بأنه دستور شبه دميقراطي إذ 
يتضمن وصاية وقيودا كثيرة على السلطتني 
التنفيذية والقضائية. يشمل ذلك الدور الكبير 

ملجلس األمن القومي التركي الذي يحظى 
فيه اجليش بحضور بارز، ومجلس التعليم 
العالي، الذي يضم في عضويته عسكريني، 

ويقوم بتعيني األكادمييني في املؤسسات 
التعليمية واجلامعية. كما تخضع تعيينات 
السلطة القضائية للسلطة التنفيذية بدرجة 

كبيرة.
وكان حزب العدالة والتنمية قد بنى 

برنامجه لإلصالح السياسي على العداء لهذا 
الدستور. فخالل السنوات الثماني األولى 
من حكمه عمل احلزب بجدية على إطالق 

إصالحات سياسية عززت النظام الدستوري 
والقضائي، وقلصت من سلطة اجليش، 

وأطلقت املزيد من احلريات. ولكن السنوات 
األربع املاضية، ومع متكن حزب العدالة 

والتنمية من تكريس قوته وضمان سيطرته 
على احلياة السياسية، عمل على االستفادة 
من ذلك اخللل الدستوري الذي مينع تطبيق 

فصل السلطات، وهو العمود الفقري ألي 
دميقـراطية. 

وبدال من إصـالحه، عمـل الرئيس رجب 
طيب أردوغان على االستفادة من ذلك التشّوه 

الدستوري ليخدم متتني صالحياته كما 
هو احلال اليوم. وقد ظهر ذلك من خالل 

التعيينات التي أجرتها السلطة التنفيذية 
في مناصب عليا في مؤسسة القضاء، بحيث 

أدت إلى إضعاف تلك املؤسسة وجعلها 
خاضعة ومتأثرة، بصورة كبيرة، بالسلطة 

التنفيذية. 
وقد سمح ذلك بإطالق سلسلة من 

احملـاكمات السيـاسية للصحافيني 
واملعارضني السياسيني. مثلما سمحت 

السيطرة على مجلس التعليم العالي بإجراء 
حملة تطهير في اجلامعات واملؤسسات 

التعليمية بعد االنقالب العسكري.
التعديل الدستوري األخير كان ميكن 
أن يكون خطوة مهمة على طريق متتني 

الدميقراطية، لو لم يكن هدفه متتني سلطات 
أردوغان. كما كان يجـب أن يتضمن تعـزيز 

فصل السلطـات وهـو ما لم يحدث. إذ 
اقتصر على إتاحة اإلمكانية لرجب طيب 

أردوغان للفـوز باالنتخـابات الرئـاسية 
بأغلبية ضئيلـة للغـاية، في ظل التنـافس مع 

مـرشحني آخـرين.

تركيا: من وصاية الجيش إلى وصاية السلطان

السعي الروسي حثيث لإلحاطة 

بالتعقيدات المتوقعة لتدخلها في 

سوريا، بما في ذلك الحؤول دون 

تشكيل جبهة رياضية عالمية تهدد 

بإفشال المونديال

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} يتمثل القاسم املشترك بني أحزاب 
املعارضة اجلزائرية من جهة وبني أحزاب 
املواالة التي توظف لتلميع أجهزة النظام 
من جهة أخرى، في غياب مشروع وطني 

لديها مؤسس على النظرية املتميزة للدولة 
العصرية. وفي الواقع فإن أكبر مشكلة عانت 
منها جزائر ما بعد االستقالل ميكن اختزالها 

في وجود بعض مؤسسات وهياكل الدولة 
التقليدية ومعظمها موروث عن اإلدارة 

االستعمارية الفرنسية، وتتميز بأنها فارغة 
من اإلطارات املؤمنة بالشعب اجلزائري 
ومصيره بني األمم والشعوب واملشبعة 
بالروح الوطنية، ومن الشرائح املفكرة 

واملثقفة القادرة على ابتكار استراتيجيات 
كفيلة بإجناز التنمية الشاملة التي 

تفضي إلى التحول االجتماعي والثقافي 
واالقتصادي. هذه املشكلة املزمنة تتعمق اآلن 

أكثر فأكثر جراء اختراع السلطة ألحزاب 
مجهرية يتزعمها مراهقون سياسيون 

وأشباه متعلمني، حيث تغذيها باألموال 
وترعى وجودها واستمرارها في املشهد 

السياسي اجلزائري.
على نقيض هذا الوضع القائم جند بعض 

األحزاب اإلسالمية حتاول شكليا أن تسَوق 
لتصريحات يطغى عليها طابع التفكير 

الرغبي. وفي هذا السياق صرح هذا األسبوع 
عبدالرزاق مقري، زعيم حزب حركة مجتمع 

السلم اإلسالمي، قائال إن حزبه سيجعل 
اجلزائر أقوى دولة عربية في ظرف خمس 

سنوات إذا وصل إلى احلكم. وهنا نتساءل؛ 
هل هناك مشروع الدولة الوطنية العصرية 

لدى حزب حركة مجتمع السلم وما هي 
أسس ومكونات هذا املشروع؟ وما هو وجه 

االختالف بني مضامني تصريحات عبدالرزاق 
مقري وبني تصريحات الوزير األول 

اجلزائري عبداملالك سالل، مثال، والذي وعد 
مرارا وال يزال ببناء اجلزائر القوية ولكن ال 
شيء من هذا حتقق في امليدان؟ من الواضح 

أن عبدالرزاق مقري يخلط، مثل غيره من 
األحزاب والشخصيات اجلزائرية املعارضة 

وتلك املوالية للسلطة احلاكمة، بني البرنامج 
االنتخابي احملدود بفترة زمنية وبني مشروع 

الدولة احملوري.
في هذا السياق ينبغي التوضيح أَن 

املالمح املشكلة ملشروع الدولة اجلزائرية، 
وفق التصورات املضمرة حلزب حركة مجتمع 

السلم، ال ترتكز على األساس الوطني بأطره 
اجلغرافية والتاريخية والثقافية والبشرية 

بل إن هدف هذا احلزب الذي يرتدي قناع 
املصلحة الوطنية هو زحزحة الوطنية 

وإحلاق اجلزائر بكيان جتريدي وهو الدولة 
اإلسالمية العابرة للثقافات والقارات، 

وهكذا ندرك أن تكتيك حزب حركة مجتمع 
السلم يبدو في الظاهر وطنيا من خالل وعد 
اجلزائريني بجعل بالدهم أقوى دولة عربية، 

ولكن احملرك الباطني ملثل هذه الدعوة هو 
الوصول إلى احلكم، ومن ثم خرق البعد 
الوطني واستبداله بالبعد اإلسالمي ذي 

الصيغة الكونية الرومانسية.
وفي احلقيقة فإن مفهوم الدولة القوية 

لدى كل من األحزاب اجلزائرية ولدى 
السلطة احلاكمة ال يزال ضبابيا وغارقا 

في الطوباويات، حيث ال توجد له مقومات 
مادية ورمزية في الواقع اجلزائري املغرق 

في التخلف البنيوي مبا في ذلك تخلف األداء 
السياسي واالجتماعي واألخالقي. إذ أن 

وجود أكثر من ٣٠ حزبا في املشهد السياسي 
اجلزائري املتشظي ليس ظاهرة دميقراطية 

بقدر ما هو تعبير عن ضعف احلياة 
السياسية في البالد وتعبير أيضا عن غياب 

ناظم اجتماعي منسجم وملتف حول هدف 
عام ومفصلي. إن هذا الناظم االجتماعي 
الذي هو الشرط املادي والرمزي لوجود 

الدولة نفسها قد تعرض وال يزال يتعرض 
للتفكيك والتفتيت. على ضوء هذا فإنه من 

املستبعد أن يتمكن حزب حركة مجتمع السلم 
من بناء دولة قوية في مناخ يتميز بتشرذم 
عناصر الهوية الوطنية وتضادها بدال من 

تضافرها.
عجزت املعارضة اجلزائرية مبا في ذلك 

األحزاب اإلسالمية وفي مقدمتها حزب حركة 
مجتمع السلم على أن تقوم ولو بتصحيح 

جزء بسيط من الكوارث الكبرى التي حدثت 
وال تزال حتدث على جميع املستـويات 

في ظل حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
وجماعته على مدى ١٧ سنة، وخاصة الكارثة 

األخالقية التي أصبحت تنخر املجتمع 
اجلزائري برمته. في ظل هذا الوضع السلبي 

تصبح وعود عبدالرزاق مقري وعدد من 
زعماء األحزاب اإلسالمية األخرى ببناء 
الدولة اجلزائرية القوية مجرد تعويض 

خطابي نفسي وجعجعة بال طحني، خاصة 
وأن األزمة املركبة واملعقدة التي تغرق فيها 

البالد لن تسمح حتى بتوفير أوليات املعيشة 
البسيطة ألربعني مليون مواطن ومواطنة في 

اجلزائر.

حركة مجتمع السلم والوهم  

ي   السياسي

أزراج عمر

   السيا

كاتب جزائري

التعديل الدستوري األخير كان 

ليكون خطوة على طريق تمتين 

الديمقراطية لو لم يكن هدفه 

تمتين سلطات أردوغان. كما 

كان يجب أن يتضمن تعزيز فصل 

السلطات وهو ما لم يحدث
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اقتصاد
{آثار سياســـات الرئيس األميركي دونالد ترامب ســـتهيمن على جدول أعمال اجتماعات الربيع 

لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي}.

دومينيكو لومباردي
مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي

رياض بوعزة

} اعتبـــر اقتصاديـــون أن إعـــالن احلكومـــة 
التونســـية عن خطط ملواجهة العجز التجاري 
املتفاقـــم جـــاء متأخـــرا للغايـــة خاصـــة وأن 
الـــواردات كانت من بني األســـباب الرئيســـية 
التي جعلت البالد تعاني من أزمة حادة أثرت 

على احتياطاتها النقدية.
وحتتاج اخلطوة إلى إرادة قوية وقرارات 
حازمة وســـريعة لكبح فيضان الواردات الذي 
أغرق الســـوق احمللية في الســـنوات الســـت 
األخيـــرة ال ســـيما تلـــك القادمـــة مـــن تركيا 

والصني.
وكشـــفت احلكومة أمس، أنهـــا تعمل على 
إعداد برنامج للحد من الواردات العشـــوائية 
ملواجهة تفاقم العجـــز التجاري وتراجع قيمة 
الدينار ملســـتوى غير مســـبوق أمـــام اليورو 
العملـــة  احتياطـــي  قـــّوض  ممـــا  والـــدوالر، 

األجنبية.
وحاول رئيس احلكومة يوســـف الشـــاهد 
إرسال إشارات طمأنة للتونسيني بأن الوضع 
غير كارثي حينمـــا قال إن ”تراجع الدينار هو 
انعـــكاس طبيعي لعجز امليـــزان التجاري لكن 
ال يجب أن يكون هناك هلع.. ســـنتخذ قرارات 

للحد من الواردات العشوائية“.
وأكد الشاهد خالل مؤمتر صحافي مبدينة 
صفاقس أن مجلســـا وزاريا سيعقد األسبوع 
املقبـــل لوضع احللـــول املالئمـــة ملعاجلة هذا 
النزيـــف الكبيـــر الذي أثـــر علـــى العديد من 
القطاعات وفي مقدمتها النســـيج والصناعات 
اجللديـــة واألحذيـــة وأدى إلى فقـــدان اآلالف 

وظائفهم.
ويرى خبراء ومســـؤولون تونســـيون أن 
إحداث تغيير في سياسة التبادل التجاري في 
الوقت الراهن ســـتكون له انعكاسات إيجابية 
فـــي الفترة القادمـــة ولو أن العملية ســـتكون 

بطيئة بعض الشيء.

ويقول اخلبير االقتصـــادي عادل غرار إن 
تفاقم التجارة املوازية والتي تشـــكل 40 باملئة 
من اقتصاد البالد ســـاهمت بقســـط كبير في 
العجز التجاري نظرا لغياب اإلرادة السياسية 
لتنفيـــذ القانـــون من أجل مواجهـــة عصابات 

التهريب.
وأكـــد غـــرار، الـــذي كان رئيســـا جلمعية 
وســـطاء البورصـــة التونســـية فـــي تصريح 
لـ”العرب“، أن اســـتمرار ارتفـــاع قيمة اليورو 
والـــدوالر أمـــام الدينار يعد مؤشـــرا ســـلبيا 
بالنسبة إلى االقتصاد التونسي ألن تداعياته 
ستؤثر مباشـــرة على املواطنني خصوصا في 

ما يتعلق بالقدرة الشرائية.
ويتوقـــع أن يلقي قرار تقليـــص الواردات 
لكبـــح انفالت العجـــز التجـــاري بظالله على 
اجتماعات الـــدورة الثانية من املجلس األعلى 
للتعاون االستراتيجي التونسي التركي الذي 
ســـيعقد نهاية الشـــهر اجلاري فـــي العاصمة 
أنقـــرة، باعتبار أن تركيا من أبرز البلدان التي 
أضرت وارداتها باالقتصاد التونســـي بسبب 
اتفاقيـــة التبـــادل احلر والشـــامل املوقعة في 

.2004
القطاعـــات  مختلـــف  خســـائر  وتقـــدر 
التونســـية جـــراء إغـــراق الســـوق احملليـــة 
بالتوريد العشـــوائي للبضائع التركية املعفاة 
من الرسوم اجلمركية بنحو مليار دوالر، وهو 
رقم مرشح لالرتفاع إن لم تضع احلكومة حدا 

لهذا التسّيب.
وصعد مؤشـــر العجز التجاري التونسي 
في الربع األول من العام اجلاري بنســـبة تقدر 
بنحـــو 57 باملئـــة ليبلغ نحـــو 1.7 مليار دوالر 
مبقارنة ســـنوية، جـــراء االرتفـــاع الكبير في 

الواردات.
لكـــن امليزان التجـــاري املختل ليس وحده 
من تسبب في تآكل االحتياطي النقدي لتونس، 
بـــل إن تراجـــع مســـتوى التحويـــالت املالية 

للتونســـيني أثر أيضا على االحتياطيات التي 
فقدت أكثر من نصفها منذ 2011.

وتشـــير بيانات حديثة للبنك املركزي إلى 
أن احتياطيـــات تونـــس من العملـــة الصعبة 
بلغـــت نحو 5.43 مليـــار دوالر مع نهاية الربع 
األول من العام اجلـــاري، بينما كانت تبلغ في 

عام 2010 أكثر من 13.5 مليار دوالر.
للصناعـــة  التونســـي  االحتـــاد  ودخـــل 
والتجـــارة والصناعـــات التقليديـــة (منظمـــة 
األعـــراف) علـــى خـــط األزمـــة حينمـــا طالب 
احلكومة بالتدخل سريعا حلماية قيمة الدينار 

من االنهيار.
وقال االحتاد في بيـــان إن ”على احلكومة 
والبنك املركزي أن يضعا ســـريعا خطة تهدف 
إلى وقف نزيف العملـــة الوطنية الذي أصبح 
يهدد اســـتدامة نشاط الشـــركات والقطاعات 

الصناعية“.

وأشار إلى أن تدهور العملة احمللية ستكون 
له تداعيات ســـلبية للغاية على االســـتثمارات 
وعلـــى تنافســـية الشـــركات والتضخم وعجز 
امليزان التجاري وارتفاع نسبة الدين والفوائد 
املنجّرة عن ذلـــك، إلى جانب التوازنات املالية 

الكبرى للبالد.
وواصلـــت قيمة العملة احملليـــة تراجعها 
أمام العمالت الرئيســـية حيث بلغ أمس، سعر 
اليورو 2.59 دينار بينما بلغ سعر الدوالر 2.42 

دينار، وهو أدنى مستوى يصله الدينار.
ويـــرى البعض مـــن محللي أســـواق املال 
فـــي تونس أن القيمة احلقيقية للعملة احمللية 
مقارنة باليورو على ســـبيل املثـــال هي ثالثة 
دينـــارات، وأن قيمتهـــا احلاليـــة حتتاج إلى 

مراجعة فورية.
وكانـــت احلكومة قد كشـــفت للمرة األولى 
هذا األســـبوع أنهـــا تخطط لتعـــومي الدينار 

جزئيـــا، وهو مـــا يعنـــي تغييـــرا جذريا في 
مالمح السياســـة النقدية للبـــالد بعد اعتماد 
البنك املركزي طيلة عقود نظاما نقديا حمائيا 
للعملـــة احملليـــة أمام العمالت الرئيســـية في 

سوق الصرف.
وقالـــت وزيـــرة املاليـــة مليـــاء الزريبي إن 
”البنك املركزي سيقلص تدخالته خلفض قيمة 
الدينار تدريجيا ولكنه لن يسمح بانزالق كبير 
للعملـــة احمللية مثلما حدث فـــي مصر عندما 

جرى تعومي اجلنيه“.

تفاقم العجز التجاري يجبر تونس على كبح االستيراد

[ التوريد العشوائي والتهريب وتراجع تحويالت التونسيين تعمق األزمة  [ الدينار يواصل تراجعه أمام اليورو والدوالر

ال خيار إال استهالك المنتوج المحلي

أعلنت احلكومة التونســــــية أمس أنها ستتخذ إجراءات جديدة لكبح انفالت الواردات في 
ــــــة ملعاجلة العجز التجاري املتفاقم وتخفيف معاناة املواطنني من ارتفاع األســــــعار  محاول

بسبب انحدار قيمة الدينار.

عادل غرار:

استمرار ارتفاع قيمة اليورو 

والدوالر أمام الدينار مؤشر 

سلبي لالقتصاد التونسي

مليار دوالر، احتياطي تونس 

النقدي حاليا، مقارنة بأكثر 

من 13.5 مليار دوالر في 

عام 2010

5.43

ايروموبيـــل  شـــركة  أزاحـــت   – موناكــو   {
الســـلوفاكية أمـــس الســـتار عـــن التصميـــم 
التجاري لســـيارة طائرة. وأعلنـــت بدء تلقي 
طلبات الشـــراء على أن يبدأ التســـليم بحلول 

عام 2020.
وقالت إن ســـيارتها ”ايروموبيل الطائرة“ 
التي تشبه الدمعة والتي عرضتها في معرض 
توب ماركيز في مدينة موناكو ميكنها التحول 
إلـــى وضع الطيـران في أقــــل مـن ثالث دقائق 

عند توفر مساحة كافية لإلقالع.
وميكن للســـيارة الطائرة الهجينة بكبسة 
زر واحـــدة طي اجلناحـــني لتتحول إلى وضع 
القيـــادة على الطـــرق أو بســـطهما حني يريد 

قائدها التحليق في الفضاء.
تنافســـها  التـــي  ايروموبيـــل،  وكشـــفت 
شـــركات أخرى في تطوير السيارات الطائرة، 
أنها تســـعى إلنتاج نحو 500 نســـخة من أول 
منتجاتها املتاحة للبيع بسعر يتراوح بني 1.3 

و1.6 مليون دوالر.

وقـــال ســـتيفان فادوتـــش رئيـــس قطـــاع 
االتصاالت في ايروموبيل إن الســـيارة حتتاج 
إلـــى مـــدرج أو مـــكان مالئم آخـــر لتتمكن من 
اإلقالع إلى الفضاء. كمـــا يتعني على مالكيها 
أن تكون لديهم رخصة لقيادة الســـيارة وكذلك 

للطيران.
ويـــدرس عدد مـــن الـــدول بالفعـــل كيفية 
تنظيـــم عمل الطائرات دون طيار والســـيارات 
ذاتية القيادة في حني تعمل شركات السيارات 
والطيـــران على تطويـــر برمجيات والتخطيط 
لضمـــان ســـير هـــذه املركبـــات في مســـارات 

وممرات آمنة.
ايروموبيـــل  شـــركة  وكانـــت 
قد وعـــدت بتقدمي ســـيارة طائرة 

متاحـــة جتاريـــا في عـــام 2017، وقد 
حققـــت ذلـــك الوعد وفتحـــت باب 
تسلم طلبات الشـــراء، لكنها قالت 

أمس إن التســـليم لن يكـــون قبل عام 
2020. وتبدو مواصفات الســـيارة الطائرة 

مؤثـــرة على الـــورق. إذ ميكنها الســـير على 
الطرقات ملســـافة تصل إلـــى 698 كيلومترا أو 
الطيران ملســـافة 750 كيلومتـــرا قبل احلاجة 

إلعادة التزود بالوقود.
وتصل الســـرعة القصوى للســـيارة على 
الطرقات إلى نحو 161 كيلومترا في الســـاعة 
فـــي حني تصل ســـرعة التحليق القصوى إلى 

حوالي 360 كيلومترا في الساعة.
وركـــزت ايروموبيـــل بشـــكل اســـتثنائي 
على حتوطات الســـالمة، حيث ميكن للسيارة 
الطائرة الصمود في أقســـى الظروف املناخية 

وحتتوي على مظلـــة متكنها من الهبوط على 
األرض في حاالت الطوارئ. 

وحتتـــوي الســـيارة الطائـــرة أيضا على 
وســـائد هوائيـــة لتأمني ســـالمة الـــركاب في 
حـــاالت احلـــوادث علـــى الطرقـــات أو خالل 

التحليق في الفضاء.
وتبـــدو قصة الطائـــرة وكأنها مـــن أفالم 
املغامرات التي قام بها املمثل العاملي جيمس 
بوند. وقد حققـــت هذا اإلجناز من خالل جمع 
اســـتثمارات بقيمة 3.2 مليــــون دوالر إضـافة 
إلى دعـم فني مـن باتـريك هيســـيل، مؤســـس 
ورئيس شـــركة ”ســـي.2.آي“ لصناعـــة أجزاء 

السيارات والطائرات.
وقـــال يـــوراي فاكوليك وكيل املؤسســـني 
والرئيـــس التنفيذي للشـــركة إنه يوم حتول 
فـــي مســـتقبل تكنولوجيا الســـفر وأن 
سيجعل  ايروموبيل  إطالق 
واقعا  الطائرة  الســـيارات 

خالل وقت قريب.
وأضـــاف أن ”الوصـــول 
إلـــى هـــذه املرحلـــة تطلـــب 
تشـــكيل فريق قوي مـــن أفضل 
العقـــول واخلبـــراء فـــي تكنولوجيا 

صناعة الســـيارات والطيران مـــن أجل إعادة 
تعريف حدود املمكن في مجال النقل“.

ومت الكشف عن مالمح مشروع ايروموبيل 
في أكتوبر 2014. ومنذ ذلك احلني دخلت سباق 
تطوير السيارات الطائرة مرحلة من املنافسة 
احملتدمـــة رغـــم أن الطريـــق أمام انتشـــارها 

جتاريا ال يزال طويال.
وتقـــول شـــركة ايروموبيـــل إنهـــا تبحث 
عن مســـتثمرين من أجل التحـــول إلى اإلنتاج 
التجاري الواسع. ومن املتوقع أن يعطي حجم 
الطلبـــات األولية مؤشـــرا على حجم الســـوق 

املتوقع لهذه التكنولوجيا اجلديدة.
لكن محللني يقولـــون إن املروحيات ذاتية 
القيـــادة التـــي كشـــفت عنهـــا شـــركة إيهاجن 
الواليات  اختبارهـــا فـــي  الصينيـــة وجـــرى 
املتحدة العام املاضي قد تكون منافسا شرسا 

يقوض فرص انتشار السيارات الطائرة.
على  وجاء منوذج الطائـــرة ”إيهاجن 184“ 
شكل مقصورة دون طيار لشخص واحد وهي 
بحجـــم مروحية صغيرة، ولهـــا 4 أذرع حتمل 

8 مراوح.
وقالت الشركة إن الطائرة ليس بهـا أجهزة 
حتكم فـــي الرحلة وتعمل ببســـاطة عن طريق 
إدخال الـوجهـــة بنظـام جي.بي.أس، كما أنها 
مصممـــة لإلقالع والطيـــران والهبوط تلقائيا 

دون تدخل من املسافر. 
وأوضحت أن احملـــركات الكهربائية ميكن 
أن تبقيهـــا في اجلـــو ملدة 23 دقيقة للشـــحنة 
الواحـــدة، وميكن أن تطير علـــى ارتفاع يصل 
إلى 3300 متر عـــن األرض. ومت تقدمي الطائرة 
في معرض جتـــاري في  مدينـــة الس فيغاس 

األميركية في يناير العام املاضي. 
ويقــــول العديـــد مـــن احملللـــني  وخبراء 
صناعة الســـيارات إن طرحها في األسواق لن 

يحدث قبل سنوات.

نقلت شركة ايروموبيل أحالم السيارة الطائرة من أحالم أفالم املغامرات إلى الواقع حني 
بدأت أمس التســــــويق املســــــبق ألول منوذج جتاري لســــــيارة ميكنها السير على الطرقات 

والتحليق في الفضاء أيضا.

فتح أبواب طلبات الشراء المسبقة ألول سيارة طائرة في العالم

[ ايروموبيل السلوفاكية تكشف عن ثورة في وسائل النقل  [ المروحيات ذاتية القيادة منافس شرس للسيارات الطائرة

أفق جديد لسيارات المستقبل

يوراي فاكوليك:

استخدمنا أحدث التكنولوجيا 

إلعادة تعريف حدود الممكن 

في مجال النقل

{المســـتثمرون يتحولون من األســـهم األميركية إلى األوروبية بوتيرة هي األعلى منذ عام 1999 

رغم القلق من نتائج عدد من االنتخابات األوروبية}.

استطالع آلراء املستثمرين
مركز بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث

على البنك المركزي وضع 

خطة تهدف لوقف نزيف 

الدينار الذي أصبح يهدد 

استدامة نشاط الشركات

والســـيارات
ت السيارات
 والتخطيط
مســـارات ي

قد 
ب 
ت 
عام

الطائرة 

يي
” ورئيس شـــركة
السيارات والطائ
وقـــال يـــوراي
والرئيـــس التنف
فـــي مســـت

خ

تش
العقـــول بديل منافس
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اقتصاد
{الســـلطنة تخطط لطرح أسهم بعض شـــركات الطاقة الحكومية العاملة في قطاع المصب 

لالكتتاب العام ألهداف بينها جمع السيولة المالية}.

محمد بن حمد الرمحي
وزير النفط والغاز العماني

{الحكومـــة تتعهـــد بتطويـــر النمـــوذج االقتصـــادي والنهـــوض بالتشـــغيل وتحقيـــق التنمية 

المستدامة وهي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمتوسط 4.5 بالمئة سنويا}.

سعدالدين العثماني
رئيس احلكومة املغربية

} الرياض – كشف وزير املالية السعودي محمد 
اجلدعان أن مكتب ترشـــيد اإلنفاق التشـــغيلي 
والرأســـمالي الذي أسســـته السعودية خلفض 
تكاليف املشـــروعات احلكوميـــة حقق وفورات 
إضافية تصـــل قيمتها إلى 17 مليار ريال (4.53 

مليار دوالر).
وكانت مصـــادر حكومية قد ذكرت في وقت 
ســـابق هـــذا األســـبوع أن الريـــاض طلبت من 
الـــوزارات والهيئات مراجعة مشـــروعات غير 
مكتملـــة مبليارات الدوالرات فـــي مجال البنية 
التحتية والتنمية االقتصادية بهدف جتميدها 

أو إعادة هيكلتها.
وتأتي هـــذه اخلطوة في إطار خطة إصالح 
تتبناهـــا أكبـــر دولة مصدرة للنفـــط في العالم 
لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط 
والغـــاز وتقليل اإلنفـــاق احلكومي الباذخ على 

الرفاهية للتأقلم مع هبوط أسعار اخلام.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى اجلدعان قوله 
يـــوم اخلميـــس إن هذه اجلهود هـــي املراجعة 
الكبـــرى الثانية، التي يقوم بها مكتب ترشـــيد 
اإلنفاق التشغيلي والرأســـمالي منذ تأسيسه، 
بعد جهوده الســـابقة التي حقق فيها وفورات 
فـــي العام املاضي بقيمـــة 80 مليار ريال (21.33 

مليار دوالر).
وأضـــاف اجلدعان أن العاملـــني في املكتب 
يقومون ”بالتحقق فقط مما إذا كانت املشـــاريع 
يتـــم تنفيذهـــا بالطريقـــة األكثـــر كفـــاءة. وقد 
أوشـــكوا على إمتام عملهم وحققـــوا وفورات 
تقـــارب 15 مليـــارا أو 17 مليار ريال“ منذ بداية 
العام احلالي لكن الوزير لم يوضح طبيعة تلك 

الوفورات.
وتعانـــي الســـعودية مـــن عجـــز كبير في 
املوازنة العامة بسبب تراجع إيرادات صادرات 

النفط بسبب تراجع األسعار.

وتتوقـــع موازنة العـــام احلالـــي أن يصل 
العجـــز فيها إلـــى 52.8 مليـــار دوالر ما يعادل 
نســـبة 7.7 باملئة من النـــاجت احمللي اإلجمالي، 
بعدما بلـــغ العجز ذروته في عام 2015 حني بلغ 
نحـــو 98 مليار دوالر تعادل نحـــو 15 باملئة من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
ومن شـــأن تطبيـــق ضريبة قيمـــة مضافة 
نســـبتها 5 باملئـــة أن يدعـــم خزائـــن احلكومة 
الســـعودية أيضا. وقـــال اجلدعان إن احلكومة 
”جاهـــزة ومســـتعدة لتطبيـــق“ الضريبـــة في 
موعدها في األول من ينايـــر 2018 وقد تطبقها 

من دون الدول اخلليجية األخرى.
وتهدف جميـــع الدول الســـت األعضاء في 
مجلس التعاون اخلليجي لتطبيق الضريبة في 
وقت متزامن لكّن خبراء االقتصاد واملســـؤولني 
في بعض الـــدول قالوا إن تطبيق الضريبة في 

وقت واحد قد ال يكون ممكنا.
ويرجع ذلك إلى تعّقد عملية إنشـــاء البنية 
التحتيـــة اإلدارية الالزمـــة لتحصيل الضريبة 
وصعوبة تدريب الشـــركات علـــى االمتثال لها 
فـــي منطقة تعد فيها الضرائب واحدة من أدنى 

املستويات في العالم.
وتضغط األوضاع التقشفية على االقتصاد 
الســـعودي الذي اعتاد االعتمـــاد على اإلنفاق 
احلكومـــي لدعـــم النمو، في وقـــت يتراجع فيه 
إنفاق املستهلكني بسبب التقشف وخفض دعم 

احلكومة للوقود والطاقة.
وكان خبـــراء اقتصـــاد اســـتطلعت رويترز 
آراءهـــم هـــذا األســـبوع قـــد قلصوا متوســـط 
توقعاتهم للنمو في العام احلالي إلى 0.5 باملئة 
فقط مـــن 0.8 باملئة، مع حتمـــل الرياض اجلزء 
األكبر من عبء تخفيضات إنتاج النفط مبوجب 

االتفاق العاملي بني املنتجني لتعزيز األسعار.

برامج الترشيد السعودية توفر 4.5 مليار دوالر العام الحالي

[ مراجعة شاملة للمشاريع الحكومية في إطار أولويات جديدة  [ مكتب ترشيد اإلنفاق التشغيلي وفر 21.3 مليار دوالر العام الماضي

حسابات جديدة لالنفاق

تزايدت املؤشــــــرات على جناح برامج ترشــــــيد إنفاق املؤسسات واملشاريع احلكومية في 
ــــــرة في إطار برنامج  الســــــعودية حني كشــــــفت بيانات أنها متكت من حتقيق وفورات كبي

التحول االقتصادي الذي يهدف لبناء االقتصاد على أسس مستدامة.

محمد الجدعان:

مكتب ترشيد اإلنفاق يقوم 

بالتحقق فقط من تنفيذ 

المشاريع بكفاءة عالية

بالمئة متوسط توقعات 

المحللين لمعدل النمو 

االقتصادي في السعودية 

خالل العام الحالي

0.5

[ المركز ينتزع صدارة المراكز المالية في أفريقيا والثالث عربيا  [ الشفافية واإلصالحات الحازمة تستقطبان المؤسسات العالمية
مركز الدار البيضاء المالي يشق طريقه نحو العالمية

محمد بن امحمد العلوي

} جنح مركز الـــدار البيضاء املالي في تعزيز 
مكانتـــه العاملية بعـــد أن احتل املرتبـــة الـ30 
عامليا متفوقا على العديد من املراكز األوروبية 
والعربيـــة، ومحتـــال صـــدارة املراكـــز املالية 
األفريقية واملرتبة الثالثة عربيا، وفق املؤشـــر 

املالي جي.أف.سي.آي.
وأكـــد اخلبـــراء أن التطـــور الكبيـــر الذي 
حققـــه مركز الدار البيضاء املالي، يعتبر حجر 
الزاويـــة في مشـــاريع التنمية الشـــاملة التي 
يشـــهدها املغرب، وبات بوابة مالية أساســـية 
جلذب املزيد من الشـــركات العامليـــة وبعد أن 

أصبـــح منصة لتمويـــل مشـــاريع التنمية في 
أفريقيا. وســـبق أن نال مركز الـــدار البيضاء 
املالي ثقة البنك اإلفريقي للتنمية إذ أنشـــأ في 
املدينة صندوق إفريقيا 50، الذي يســـعى إلى 

تطوير البنيات التحتية في القارة.
وقال عمـــدة احلي املالي فـــي لندن اللورد 
آنـــدرو بارملي خـــالل زيارة للمغـــرب مؤخرا 
إن ”القطـــب املالـــي للدار البيضـــاء لديه كافة 
اإلمكانيـــات التي جتعلـــه من املراكـــز املالية 
العاملية التي تســـتقطب اهتمـــام املجموعات 

املالية البريطانية“.
وتتطلـــع بريطانيـــا إلى متتـــني التعاون 
االقتصـــادي وتطويـــر فرص اســـتثمارية في 

املغرب مســـتقبال مع التخطيـــط لدخول املزيد 
مـــن املجموعات االســـتثمارية البريطانية إلى 

املركز املالي في الدار البيضاء.
وأشـــار اللورد بارملي، الـــذي زار كال من 
اجلزائـــر وتونـــس قبل توجهـــه للمغرب، إلى 
أن هناك مجموعة مـــن القطاعات االقتصادية 
التي تستأثر باهتمام املستثمرين البريطانيني 
ويأتـــي علـــى رأســـها قطـــاع التكنولوجيات 
احلديثـــة والقطاع الرقمـــي إلى جانب قطاعي 

الفوسفاط والصناعات الدقيقة.
واعتبـــر كرمي حجـــي مدير بورصـــة الدار 
البيضاء أن التعاون مع احلي املالي للندن من 
شـــأنه أن يعزز العالقات بني البلدين ويساعد 
علـــى دخول الشـــركات املغربية فـــي التمويل 

الدولي.
وشـــدد فيصل مكوار نائب رئيس االحتاد 
العام ملقاوالت املغرب على أنه ميكن للشركات 

البريطانية االستفادة من الفرص التي تتيحها 
اتفاقيات التبادل احلر للمغرب.

رويترزعلى  تومســـون  مجموعة  وحصلت 
صفة ”كازا فينانس ســـيتي“ في وقت ســـابق 
هذا العـــام لتعزيز موقعها في توفير البيانات 
عن منطقة شـــمال أفريقيا والشـــرق األوســـط 

انطالقا من الدار البيضاء.
واعتبـــر ندمي جنار املدير العام للمجموعة 
عن منطقة الشـــرق األوسط وشمال أفريقيا أن 
التحاق املجموعة بالقطب املالي للدارالبيضاء 
يعكس الرؤية االســـتراتيجية التي تهدف إلى 
توسيع أنشـــطتها، كما يعكس ســـمعة املركز 

عامليا.
وقـــال جنـــار إن ”التواجـــد بهـــذا القطب 
املالي ســـيعمل على تقريب تومســـون رويترز 
من العمالء ومن مختلف الفاعلني املستهدفني 
والهيئـــات التنظيمية واملجتمـــع احمللي على 
مســـتوى منطقـــة شـــمال أفريقيـــا والشـــرق 

األوسط“.
وشهد املركز املالي في الدار البيضاء ثورة 
واسعة خالل السنوات املاضية، استندت إلى 
إصالحات واسعة في التشريعات االقتصادية 
واملاليـــة، جعلت منه قبلة للمؤسســـات املالية 
العامليـــة التي افتتحت مكاتب لها لالســـتفادة 
من الفرص االستثمارية الواعدة واالمتيازات 

التي يقدمها.
ويعـــد املركز فـــي العاصمـــة االقتصادية 
للمغـــرب مـــن أكبر وأبـــرز املراكـــز املالية في 
أفريقيـــا وأصبـــح منافســـا للمراكـــز العاملية 
كبوابة لتمويل االستثمارات ومشاريع التنمية 
املختلفة ال ســـيما في منطقة الســـاحل وغرب 

ووسط أفريقيا.
ورجح خبـــراء وكالة ســـتاندارد أند بورز 
للتصنيف االئتماني، أن يواصل املغرب جذب 
االســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة وأن مناخ 

األعمال به سيعطي دعما واسع النطاق.
وتصنف الوكالة املغرب حاليا عند مؤشـــر 
بي.بي.بي/أيـــه3 مع نظرة مســـتقرة، وهو ما 

يعكـــس توقعات خبراء االقتصاد بأن انضباط 
األوضـــاع املاليـــة سيســـتمر فـــي الســـنوات 
القليلة املقبلـــة. وأظهر مؤشـــر املراكز املالية 
العامليـــة الذي صدر مؤخـــرا عن منظمة زد ين 
البريطانيـــة أن القطب املالي للـــدار البيضاء 
من بني أكثر املراكز حيوية في شـــمال أفريقيا 
والشرق األوسط، ويثبت ذلك حلوله في املركز 
الثالث في املنطقة بعد مدينتي دبي وأبوظبي.

ويأخذ املؤشـــر في تصنيفه بعني االعتبار 
آراء األخصائيني في السوق املالي من مختلف 
دول العالـــم، وتقاريـــر مؤسســـات دولية مثل 

البنك الدولي واملنتدى االقتصادي العاملي.
ويؤكد املســـؤولون في القطب املالي للدار 
البيضاء أن اهتمام املجموعات االســـتثمارية 
العاملية باملغرب ارتفع بشـــكل الفت منذ مطلع 
العام اجلاري، وكشفوا أن مجموعة ماروبيني 
كوربورايشن اليابانية قررت االستثمار باملركز 

املالي اإلقليمي.
وأوضـــح فونيا كوكوبو الرئيس التنفيذي 
ملاروبينـــي أن تواجـــد مجموعته فـــي القطب 
ســـيكون له دور مهم في ميدان تنمية الفرص 
الواعدة جتاريا بأفريقيا، خصوصا في ميدان 
البنية التحتية للمشاريع الصناعية والتوزيع.

وقال سعيد اإلبراهيمي املدير العام للقطب 
املالـــي للـــدار البيضـــاء إن دخـــول املجموعة 
اليابانيـــة يشـــكل مرحلة هامة على مســـتوى 
التعـــاون االقتصادي واملالـــي بني املجموعات 
االســـتثمارية اليابانية واملغربيـــة، معبرا عن 
تفاؤلـــه بإمكانيـــة دخول مزيد من الشـــركات 

االستثمارية اليابانية.
وتعمـــل ماروبينـــي فـــي مجـــال التجارة 
واالســـتثمار واالســـتيراد والتصديـــر للعديد 
من املنتجات، منها املواد الغذائية والنســـيج 
والـــورق واملواد الكيماويـــة والطاقة واملعادن 
وكذلـــك آليات النقـــل إلى جانب اســـتثمارها 
فـــي الكهرباء والبنيـــات التحتيـــة والتجهيز 
الصناعـــي واملعامـــالت املالية، وكـــذا صناعة 

اإلعالم والعقارات. أكبر بوابة لتمويل المشاريع األفريقية

عــــــزز مركز الدار البيضاء املالي مكانته بني املراكز املالية العاملية بانتزاع صدارة املراكز 
املالية األفريقية بعد أن متكن منذ تأسيسه من استقطاب العديد من العاملية بعد أن أصبح 

البوابة الرئيسية إلى األسواق واملشاريع االقتصادية في أفريقيا.
اللورد آندرو بارملي:

مركز الدار البيضاء المالي 

لديه إمكانيات تجعله من 

المراكز المالية العالمية

نديم نجار:

التحاق تومسون رويترز بمركز 

الدار البيضاء المالي يعكس 

سمعة المركز عالميا

شركات التكنولوجيا واألدوية األميركية تتسابق لالستثمار في السعودية

} الريــاض - كشـــفت احلكومة الســـعودية 
أمـــس أنها ســـوف متنـــح في الشـــهر املقبل 
تراخيـــص إلى 15 شـــركة أميركية للعمل في 
البالد وقالت إن معظم تلك التراخيص سوف 

تذهب لشركات تكنولوجيا وأدوية.
وكانـــت شـــركة داو كيميـــكال األميركية 
العمالقـــة قد أصبحـــت في يونيـــو املاضي 
أول شـــركة أجنبيـــة تتلقـــى رخصـة جتارية 
مـــن الســـعودية مع ســـعي اململكــــة لتنويع 
اقتصادها وتقليـــل اعتمادها على صـادرات 
النفـــط فـــي ظـــل انخفــــاض أســـعار اخلام 

العـاملية.
وقال مســـؤول سعودي طلب عدم الكشف 
عن هويته ”الشـــهر القادم سنمنح 15 رخصة 
وقال فـــي وقت الحق إن  لشـــركات أميركية“ 

تلك التراخيص ســـتذهب لشركات تعمل في 
التكنولوجيا واألدوية وقطاعات أخرى. وذكر 
مســـؤول سعودي آخر أن ”معظم التراخيص 

اجلديدة خارج مجال النفط والغاز“. 
وأكد املسؤوالن أن أيا من تلك التراخيص 
لن يذهب لشركات مرتبطة بالرئيس األميركي 

دونالد ترامب أو أسرته.
جميـــع  أن  األول  املســـؤول  وأوضـــح 
البورصـــات الكبـــرى ومن بينهـــا بورصات 
طوكيـــو ولندن وشـــنغهاي تتنافس للترويج 
إلدراج الطـــرح العام األولي ألســـهم شـــكرة 
أرامكو الســـعودية، الذي تنوي الشـــركة أن 

يكون في العام القادم.
وكانـــت مصـــادر مطلعـــة قد كشـــفت أن 
الصني تشـــكل احتادا يضـــم صندوق الثروة 

الســـيادي وشـــركات نفط حكوميـــة عمالقة 
ومصارف حكومية للعمل كمستثمر أساسي 

في الطرح العام األولي.
وأكدت أن االستثمار الصيني املزمع يزيد 
احتماالت ســـعي أرامكو الســـعودية لإلدراج 
في الصني في وقت تتصدر فيه بورصة هونغ 
كونغ حاليا قائمة املتنافســـني بني بورصات 

املنطقة.
العـــام  الســـعودية  احلكومـــة  وكشـــفت 
املاضي عن حزمة من السياسات االقتصادية 
واالجتماعيـــة حتت اســـم رؤية 2030 ســـعيا 
لزيـــادة اإليـــرادات غير النفطيـــة. وتتضمن 
اخلطة زيادة دور القطاع اخلاص وبيع أسهم 
في شـــركة النفط احلكوميـــة أرامكو وخفض 

الدعم احلكومي.



} صنعــاء – بعد أعـــوام طويلة قضاها مفتيا، 
وعلـــى الرغم من حرصه على عدم اخلوض في 
دوامات الصراع السياســـي التـــي لم تتوقف 
فـــي اليمـــن، إال أن القاضي محمد إســـماعيل 
العمراني وجد نفسه عدوا مفترضا للحوثيني 
الذين بدأوا باســـتهدافه من خالل طرق شتى 
منذ اجتياحهم العاصمـــة اليمنية صنعاء في 
احلادي والعشـــرين من ســـبتمبر 2014، حيث 
دأبوا على بث شـــائعات موته منذ ذلك احلني 
وأقدموا على االستيالء على مكتبته الضخمة 
فـــي صنعـــاء لينتهي بهم املطـــاف بإقالته من 
منصبه مفتيا للجمهورية وتعيني أحد املوالني 

لهم واملدعومني من إيران بدال عنه.

احياء تراث الشوكاني
ولد محمد إســـماعيل العمراني في مدينة 
صنعاء القدمية عام 1922 ونشـــأ وترعرع فيها 
ويعود سبب تســـميته بـ“العمراني“ ألن أصل 
أسرته من مدينه عمران (شمال صنعاء) والتي 
انتقـــل منها جّده القاضي علي بن حســـني بن 

صالح بن شائع العمراني.

ولعالقة أســـرته بالقضاء والفقه دور مهم 
في تكوينه الثقافي، ووصوله إلى مرتبة أشهر 
علماء اليمن في العصـــر احلديث. وكما يدين 
العمرانـــي بالفضل لتراث الشـــوكاني كان له 

دور مهم في إحياء مدرسته.
 وترجع عالقة العمراني الفكرية بالشوكاني 
إلى وقـــت مبّكر حيث كان جده القاضي محمد 
بن علي العمراني أحد تالميذ ”العالمة محمد 
بن علي الشـــوكاني“، وقد قال عنه الشوكاني 
في كتابه الشـــهير املوسوم“البدر الطالع“ أنه 
”بـــرع في جميع العلـــوم االجتهادية وصار في 
عداد مـــن يعمل بالدليل وال يعـــرج على القيل 
والقال، وبلغ في املعارف إلى مكان جليل، وهو 
القوّي الذهن ســـريع الفهم جيد اإلدراك ثاقب 
النظـــر، يقل وجود نظيـــره في هذا العصر مع 
تواضع وإعـــراض عن الدنيا وعدم اشـــتغال 
مبا يشـــتغل بـــه غيره ممن هـــم دونه مبراتب 

من حتســـني الهيئة ولبس ما يشابه املتظاهر 
بالعلـــم، كّثر اللـــه فوائده ونفـــع بعلومه، وقد 
ســـمع علّي غالب األمهات الســـت وفي العضد 
والكشـــاف واملطول وحواشـــيها وغيرها من 

الكتب“.

تهمة تقويض المذهب الزيدي
يســـرد القاضـــي العمراني ســـيرة حياته 
وتدّرجـــه في مراتـــب العلوم اإلســـالمية منذ 
وفـــاة والده وهو في الرابعة من عمره، وكفالة 
والدتـــه لـــه والتحاقـــه باملدرســـة االبتدائية 
ودراســـته املبكرة للقرآن الكرمي، وتلّقيه العلم 
في اجلامـــع الكبير بصنعـــاء والذي يعد أحد 

أهم مراكز تعليم املذهب الزيدي في اليمن.
ومن األشياء الالفتة في مسيرته استلهامه 
لتراث الشـــوكاني في ظّل محيـــط يغلب عليه 
التشـــيع على خالف املنهج السني الذي اتبعه 
ســـائرا على خطى املجددين الشـــوكاني وابن 
األميـــر الصنعاني اللذين تعرضـــا ملضايقات 
من قبل بعض فقهاء الزيدية في عصرهما، كما 

حدث معه الحقا.
يـــروي العمرانـــي فـــي إحـــدى مقابالتـــه 
الصحافية النـــادرة تعرضـــه للمضايقات في 
زمن الدولة املتوكلية في اليمن، والوشـــاية به 
بتهمة تقويـــض املذهب الزيدي. يقول عن ذلك 
”االعتـــراض واألذى اللذان القيتهمـــا كانا من 
بعض اجلامديـــن املتعصبني للمذهب الزيدي، 
أما األئمة فقد رّحبوا بتدريســـي وأرســـل لي 
اإلمـــام أحمد حميـــد الدين يبلغنـــي أن أدّرس 
ما أشـــاء في اجلامع، ولكنه قال قطعا للســـان 
وإرضاء للرحمن وإرغاما للشـــيطان فال مانع 
مـــن أن أضيف إلى دروســـي درســـا في كتاب 
شـــفاء األمير احلســـني (فـــي الفقـــه الزيدي) 
بجانب األمهات الســـت، ألن الســـيد القاســـم 
العـــزي وكان رئيـــس حزب احملافظـــني الذين 
يحافظـــون على املذهب الزيدي والتشـــيع إلى 
مذهـــب آل البيت وكان ناظرا لألوقاف ويعتقد 
فيه القبائـــل والعوام أنه آية من آيات الله في 
العلم والدين وال يســـتطيع أّي كان أن يجادله 
أو يزاجلـــه ألن العـــوام كلهـــم ســـيكونون مع 

القاسم بحكم اعتقادهم فيه“.
العمراني ينتهج الوسطية في الفقه حيث 
يقـــوم نهجه علـــى جعل املذهـــب الزيدي أكثر 
اتساقا مع املذاهب الســـنية، وبالتالي إبعاده 
عن الغلّو في التشـــيع وهـــو ذات النهج الذي 
أسسه الشوكاني والصنعاني وكان في الكثير 
مـــن الفتـــرات مبثابـــة وصفة ناجعـــة منعت 
الصـــدام بني املذاهب اليمنيـــة وجعلتها أكثر 
تعاشيا، قبل أن يعود تيار التشدد في املذهب 

الزيدي على أيدي اجلماعة احلوثية.
ومن املفارقات التي تورد في هذا الســـياق 
هي أن العمراني هو من قام باستخراج جثمان 
اإلمام الشـــوكاني من أحد املقابر القدمية التي 
كانـــت عرضة لالندثار وأعـــاد دفنه في مقبرة 
أخرى، كما قام بانتشـــال مدرســـة الشوكاني 
وأعاد إحياءها في اليمن بعد أن أوشكت على 

االندثار هي أيضا.

في خضم اإلعالم
إضافـــة إلـــى كونه أشـــهر علمـــاء وفقهاء 
اليمن املعاصرين، إال أن العمراني يعد واحدا 
من جنوم اإلعـــالم اليمني على الرغم من مقته 
الشـــديد للمقابالت والتصريحـــات اإلعالمية 

السياسي،  الطابع  ذات 
ظهـــوره  يقتصـــر  إذ 
اإلذاعـــي الذي بـــدا منذ 

العـــام 1962 والتلفزيوني 
الذي امتد لثالثة عقود على 

واإلجابة  ”الفتـــاوى“  تقـــدمي 
على األســـئلة الفقهية بأســـلوب 

الدارجة  اليمنية  وباللهجة  بســـيط 
التـــي جعلـــت منـــه محـــط إعجـــاب 
عامة اليمنيني، كما تتســـم شـــخصية 

بالتواضـــع واحلـــس الفكاهـــي الـــذي 
اشتهر به من خالل مزج مواعظه وخطبه 

وفتاواه بالعديد من الطرائف والنكات.
أما عالقته بالصحافة فقد بدأت قبل ذلك 

حيث يقول في إحـــدى املقابالت التي 
أجريت معه في العام 2009 ”كتبت 

أول مقالـــه فـــي مجلة ’رســـالة 
اإلســـالم‘ التـــي كانت تصدر 

في مصـــر أيام امللك فاروق 
قبل نحو 58 سنة. وكانت 
’الزيدية  بعنـــوان  املقالة 
وأرســـلتها  اليمن‘  فـــي 
إلـــى تلك املجلـــة  التي 
القاضي  لـــي  أرســـلها 
عبداللـــه  بـــن  محمـــد 
العمري، الذي كان وكيل 

أّيـــام  اخلارجيـــة  وزارة 
اإلمام. فوجـــدت أن املجلة 

تتحـــدث عن جميـــع املذاهب 
ماعـــدا  والشـــيعية  الســـنية 

الزيدية التي كانوا يعتبرون أنها 
من اجلعفريـــة وال يعرفـــون أنها 

مذهب صاٍف ومذهب حّر، 
املقال  ذلـــك  لهم  فكتبت 
وقلت لهـــم إن الزيدية 
مثـــل احلنفيـــة فـــي 
وأضاف  الغالـــب“. 
مقالـــة  ”وهنـــاك 
أخـــرى بعنـــوان 
’احلرية الفكرية 

اليمـــن‘  فـــي 
حتدثت فيها 
العالمة  عن 

ملقبلـــي  ا
وكتابـــه ’العلم الشـــامخ في إيثـــار احلق على 
وحتدثت فيها عـــن العالمة اجلالل  املشـــائخ‘ 
وعن علمـــاء آخرين وقد كتبتها قبل 47 ســـنة 
أول ما تأسست إذاعة صنعاء قبل الثورة 1962 

بحوالي خمس أو ست سنني“.

في مرمى االنقالب
شغل العمراني عددًا محدودا من املناصب 
فـــي حياتـــه كلهـــا ذات طابع غير سياســـي، 
مثل رئاســـته ملكتـــب رفع املظالم في رئاســـة 
اجلمهوريـــة، إضافة إلـــى تعيينـــه في جلنة 
تقنني الشـــريعة اإلســـالمية مبجلس الشورى 
قبل قيـــام الوحـــدة اليمنية في العـــام 1990. 
وتكاد تكـــون مواقـــف العمراني السياســـية 
معدومة األمر الـــذي جعله محل إجماع معظم 
األطياف السياسية والفكرية اليمنية، غير أنه 
تعرض في خضم الصراع السياســـي احملتدم 
الـــذي تصاعـــد فـــي العـــام 2011 للعديـــد من 
احلمالت بســـبب ممانعته االنخراط في حالة 

الفرز واالصطفافات اللتني عّمتا البالد.

ومن املواقـــف التي تذكر في هـــذا املجال 
نفيـــه التوقيـــع على بيـــان أصدره عـــدد من 
رجـــال الدين، معظمهـــم مـــن املنتمني حلزب 
اإلصـــالح، طالبوا فيه الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح بالتنّحي عن منصبه في بداية 
االحتجاجات التي طالبـــت برحيله في يونيو 
2011. ورد القائمـــون علـــى البيـــان بأنه وّقع 
بالفعل ولكنه اتصل بعد توزيع البيان وطالب 
بحذف اسمه، وهي احلادثة التي حتولت إلى 

مادة للتراشق اإلعالمي في تلك الفترة.
كمـــا نفـــى في العـــام 2014 إصـــدار فتوى 
بتكفيـــر احلوثيني ووجوب جهادهم، قائال في 
معـــرض نفيه لفتوى منســـوبة إليه ”لم أقابل 
أحدًا ولم أصّرح بشيء حول احلوثيني، ولكنه 

.“ مجرد كذب عليَّ
أما املرحلة األسوأ التي مت فيها استهداف 
العمرانـــي فقد كانت عقـــب االنقالب احلوثي 
حيـــث هيمن اجلنـــاح الفكـــري املتطرف على 
اجلماعـــة احلوثيـــة التي لم تخـــف قلقها من 
رمزيـــة الرجل ومكانتـــه الشـــعبية والدينية، 
ما جعلها تســـعى لتشـــويهه وإيـــذاء محبيه 

بطـــرق غير مباشـــرة مـــن بينها 
نشر شائعات موته بشكل متكرر، 
وهـــو ذات العام الـــذي أقدمت فيه 
اقتحام  علـــى  احلوثيـــني  ميليشـــيا 

مكتبته والتهديد بإحراقها.
وقـــد أجبـــرت ردة الفعل الشـــعبية 
واإلعالمية القوية قيادات حوثية بارزة 
فـــي مقدمتهـــا صالـــح الصمـــاد رئيس 
املجلس السياســـي للحوثيـــني والقيادي 
احلوثي حســـن زيد علـــى القيـــام بزيارة 
خاطفة له، وصفت بأنهـــا حملت في طياتها 
تهديدا أكثـــر منه اعتذرا للرجـــل الذي رفض 
غض الطرف عن محاوالت إتالف املكتبة التي 

حتمل اسمه وحتظى برعايته.
وقد ظل العمراني يؤّرق احلوثيني بشـــكل 
مســـتمر ولم يســـتطيعوا إخفـــاء حقدهم 
الدفني علـــى الرجل، وهـــو ما اتضح 
بشـــكل جلّي في أبريـــل 2017 حيث 
أصدر االنقالبيـــون قرارا بإقالته 
مـــن منصبـــه الـــذي اســـتحقه 
للجمهوريـــة  مفتيـــا  شـــعبيا 
اليمنيـــة ليعّينـــوا بـــدال عنه 
شخصا مجهوال من التابعني 
لهـــم، اتضح الحقـــا أنه على 
باحلـــوزات  وثيقـــة  صلـــة 

اإليرانية ونظام طهران.
وفي أول رد من احلكومة 
القرار  هـــذا  علـــى  الشـــرعية 
اعتبر وزير األوقاف واإلرشـــاد 
القاضـــي اليمني أحمـــد عطية ”إن 
إعالن االنقالبيني عن تشـــكيل هيئة جديدة 
لإلفتـــاء وتعيـــني مفـــٍت جديد للبـــالد خطوة 
غير دســـتورية تضاف إلى ســـجل االنقالب“. 
مضيفا في تصريحـــات إعالمية أن ”قرار دار 
اإلفتاء حق دســـتوري محض لرئيس 
اجلمهورية عبدربه منصور هادي، 
وهو من يصدر قرار تشـــكيل 
دار اإلفتاء وتعيني مفٍت 

للجمهورية“.
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التقريبي الذي اتبعه سائرا على خطى املجددين؛ الشوكاني وابن األمير وجوه الالفت في مسيرته استلهامه لتراث الشوكاني في ظل محيط يغلب عليه التشيع على خالف املنهج 
الصنعاني، اللذين تعرضا ملضايقات من قبل بعض فقهاء الزيدية في عصرهما، كما  حدث معه الحقا.

عالم ينهل من تراث األولين مقربا بين المذاهب
محمد إسماعيل العمراني

مفتي اليمن الذي أرق الحوثيين فعزلوه

[ احلوثيون ومنذ اجتياحهم العاصمة صنعاء، ظلوا يستهدفون العمراني بطرق شّتى. حيث دأبوا على بث شائعات موته منذ ذلك احلني وأقدموا على االستيالء على مكتبته الضخمة في صنعاء لينتهي بهم املطاف بإقالته من منصبه مفتيا للجمهورية 
وتعيني أحد املوالني لهم واملدعوم من إيران بدال عنه.

العمراني ينتهج الوسطية في الفقه، 
حيث يقوم نهجه على جعل المذهب 

الزيدي أكثر اتساقا مع المذاهب 
السنية، وبالتالي إبعاده عن التطرف 
في التشيع وهو ذات النهج الذي كان 
في الكثير من الفترات بمثابة وصفة 

ناجعة منعت الصدام بين المذاهب 
اليمنية وجعلتها أكثر تعاشيا، قبل أن 
يعود تيار التشدد في المذهب الزيدي 

على أيدي الجماعة الحوثية

العمراني يعد واحدا من نجوم اإلعالم 
اليمني على الرغم من مقته الشديد 

للمقابالت والتصريحات اإلعالمية 
ذات الطابع السياسي، إذ يقتصر 

ظهوره اإلذاعي الذي بدأ منذ العام 
١٩٦٢ والتلفزيوني الذي امتد لثالثة 
عقود على تقديم {الفتاوى} واإلجابة 

على األسئلة الفقهية بأسلوب بسيط 
وبالتواضع والحس الفكاهي وباللهجة 
اليمنية الدارجة التي جعلت منه محط 

إعجاب عامة اليمنيين

ولبس ما يشابه املتظاهر 
وائده ونفـــع بعلومه، وقد 
ر ب ي بس و

مهات الســـت وفي العضد 
وحواشـــيها وغيرها من 

مذهب الزيدي
ي العمراني ســـيرة حياته 
ب العلوم اإلســـالمية منذ 
ي الرابعة من عمره، وكفالة 
قـــه باملدرســـة االبتدائية 
قرآن الكرمي، وتلّقيه العلم
ي ب ر ب

بصنعـــاء والذي يعد أحد 
هب الزيدي في اليمن.

فتة في مسيرته استلهامه 
ي ظل محيـــط يغلب عليه 
ه ير يي

 املنهج السني الذي اتبعه 
ملجددين الشـــوكاني وابن 
للذين تعرضـــا ملضايقات 
الزيدية في عصرهما، كما 

ي فـــي إحـــدى مقابالتـــه 
تعرضـــه للمضايقات في 
 في اليمن، والوشـــاية به 
هب الزيدي. يقول عن ذلك 
اللذان القيتهمـــا كانا من 
تعصبني للمذهب الزيدي، 
ا بتدريســـي وأرســـل لي 
د الدين يبلغنـــي أن أدّرس 
ع، ولكنه قال قطعا للســـان 
رغاما للشـــيطان فال مانع 
دروســـي درســـا في كتاب 
ــني (فـــي الفقـــه الزيدي) 
ـــت، ألن الســـيد القاســـم
س حزب احملافظـــني الذين 
هب الزيدي والتشـــيع إلى 
ان ناظرا لألوقاف ويعتقد 
م أنه آية من آيات الله في 
ـــتطيع أّي كان أن يجادله 
ي

وام كلهـــم ســـيكونون مع 
هم فيه“.

 الوسطية في الفقه حيث 
جعل املذهـــب الزيدي أكثر 

السياسي، الطابع  ذات 
ظهـــوره يقتصـــر  إذ 

اإلذاعـــي الذي بـــدا منذ 
1962 والتلفزيوني  العـــام
الذي امتد لثالثة عقود على
واإلجابة ”الفتـــاوى“  تقـــدمي

على األســـئلة الفقهية بأســـلوب 
الدارجة  اليمنية  وباللهجة  بســـيط 
التـــي جعلـــت منـــه محـــط إعجـــاب

عامة اليمنيني، كما تتســـم شـــخصية 
بالتواضـــع واحلـــس الفكاهـــي الـــذي 
اشتهر به من خالل مزج مواعظه وخطبه

وفتاواه بالعديد من الطرائف والنكات.
أما عالقته بالصحافة فقد بدأت قبل ذلك 

حيث يقول في إحـــدى املقابالت التي 
”كتبت  2009 أجريت معه في العام

أول مقالـــه فـــي مجلة ’رســـالة 
التـــي كانت تصدر اإلســـالم‘
في مصـــر أيام امللك فاروق 
قبل نحو 58 سنة. وكانت
’الزيدية بعنـــوان املقالة 
وأرســـلتها  اليمن‘  فـــي 
إلـــى تلك املجلـــة  التي 
القاضي  لـــي  أرســـلها 
عبداللـــه  بـــن  محمـــد 
العمري، الذي كان وكيل 
أّيـــام اخلارجيـــة  وزارة 

اإلمام. فوجـــدت أن املجلة 
تتحـــدث عن جميـــع املذاهب

ماعـــدا  والشـــيعية  الســـنية 
الزيدية التي كانوا يعتبرون أنها

من اجلعفريـــة وال يعرفـــون أنها 
مذهب صاٍف ومذهب حّر،

املقال  ذلـــك  لهم  فكتبت 
وقلت لهـــم إن الزيدية
مثـــل احلنفيـــة فـــي 
وأضاف  الغالـــب“. 
مقالـــة ”وهنـــاك 
أخـــرى بعنـــوان 
’احلرية الفكرية 

اليمـــن‘ فـــي 
حتدثت فيها 
العالمة  عن 

ملقبلـــي  ا

بطـــرق غير مباشـــرة مـــن بينها
نشر شائعات موته بشكل متكرر،
وهـــو ذات العام الـــذي أقدمت فيه
اقتحام علـــى  احلوثيـــني  ميليشـــيا 

مكتبته والتهديد بإحراقها.
وقـــد أجبـــرت ردة الفعل الشـــعبية
واإلعالمية القوية قيادات حوثية بارزة
مقدمتهـــا صالـــح الصمـــاد رئيس فـــي
املجلس السياســـي للحوثيـــني والقيادي
احلوثي حســـن زيد علـــى القيـــام بزيارة
خاطفة له، وصفت بأنهـــا حملت في طياتها
تهديدا أكثـــر منه اعتذرا للرجـــل الذي رفض
غض الطرف عن محاوالت إتالف املكتبة التي

حتمل اسمه وحتظى برعايته.
وقد ظل العمراني يؤّرق احلوثيني بشـــكل
مســـتمر ولم يســـتطيعوا إخفـــاء حقدهم
الدفني علـــى الرجل، وهـــو ما اتضح
بشـــكل جلّي في أبريـــل 2017 حيث
أصدر االنقالبيـــون قرارا بإقالته
مـــن منصبـــه الـــذي اســـتحقه
للجمهوريـــة مفتيـــا  شـــعبيا 
اليمنيـــة ليعّينـــوا بـــدال عنه
شخصا مجهوال من التابعني
لهـــم، اتضح الحقـــا أنه على
باحلـــوزات وثيقـــة  صلـــة 

اإليرانية ونظام طهران.
وفي أول رد من احلكومة
القرار هـــذا  علـــى  الشـــرعية 
اعتبر وزير األوقاف واإلرشـــاد
اليمني أحمـــد عطية ”إن القاضـــي
إعالن االنقالبيني عن تشـــكيل هيئة جديدة
لإلفتـــاء وتعيـــني مفـــٍت جديد للبـــالد خطوة
غير دســـتورية تضاف إلى ســـجل االنقالب“.
مضيفا في تصريحـــات إعالمية أن ”قرار دار
محض لرئيس اإلفتاء حق دســـتوري
اجلمهورية عبدربه منصور هادي،
وهو من يصدر قرار تشـــكيل
دار اإلفتاء وتعيني مفٍت

للجمهورية“.

صالح البيضاني



} باريــس - تقـــودك المفارقـــة البحثيـــة عن 
”روهيـــت تالـــوار“ إلى رجل آخـــر يحمل ذات 
االســـم ولد عـــام 1965 فـــي مدينـــة ”كانبور“ 
الصناعيـــة الهنديـــة، ذات الثالثـــة مالييـــن 

نسمة، إال أنه توفي عام 2014.
”تالوار“ موضوع حديثنا ولد بذات العقد 
الزمنـــي ولكنه مـــا زال على قيـــد الحياة، بل 
يتنبأ بامتدادها لســـنوات طوال، وهو يعتقد 
بأن متوسط عمر اإلنسان سوف يتراوح بين 
80 و200 ســـنة. وأن ذلك سيكون نتاج التطور 
الطبي الكبير وحلول الروبوت مكان الطبيب 
البشري خالل سنوات ثالث فقط، وهذه اآلالت 
قادرة على تشـــخيص أمراضنـــا ومعالجتها 

بدقة أكبر بكثير من بني جنسنا.

يوم مستقبلي

ال تقـــف المســـألة عنـــد اســـتبدال الطبيب 
البشري بروبوت أكثر دقة ومعرفته بأجسادنا، 
إال أنهـــا تصـــل بحســـب تالـــوار إلـــى فرصـــة 
الحصول على الخارطـــة الوراثية لكل فرد على 
ســـطح هذه األرض. ولذا يمكنك أن تستيقظ في 
الصباح لتخبـــرك تلك الخارطـــة المخزنة على 
جهاز هاتفـــك النقال بأنك تعاني اليوم الصداع 
مثـــال، أو أن جســـدك يعاني وعكـــة من نوع ما، 
وتتخذ تلك الشـــريحة قـــرارًا بمكالمـــة طبيبك 
وتحديـــد موعد مـــع توصيف األعـــراض التي 

تعانيها دون أن تعلم أنت.
هذا إذا ما افترضنا السيناريو السلبي، أما 
الخيار اإليجابي فإنك تســـتيقظ بصحة جيدة، 
ولكن جســـدك يحتاج نوعًا معينـــًا من العناية 
أو المـــواد الغذائية ذات البروتين العالي، ولذا 
يوجهـــك هاتفـــك النقـــال بالتواصل مـــع قائمة 
األغذية اإللكترونية في المطعم، بعرض األطباق 
المناسبة لحالتك اليوم وكذلك المشروبات التي 

تتناسب وظرفك الصحي الراهن.

وتذهب تلك الميزات المستقبلية المتوقع 
دخولهـــا حياتنا بعد ســـنوات خمس ال أكثر، 
تذهـــب لحد اختيـــار وتحديد المـــواد المراد 
شراؤها من السوق، ويقوم الهاتف بتوجيهك 
عبر الممـــرات ورفوف الســـلع، وعند عودتك 
إلى ســـيارتك التي تقود نفسها بنفسها وفق 
نظام المالحة الذكي العامل بالصدى، ُتجري 
فـــي طريق العـــودة كما طريـــق الوصول إلى 
الســـوق مجموعة اتصاالت أو تطالع األخبار 
وربما تغفو قليًال، على أن تخّصص في نهاية 
كل يوم حوالي عشرين دقيقة لمراجعة قاعدة 
بياناتـــك اليومية والتعليق على ما تّم تنزيله 
من معلومات على شـــريحتك الشخصية التي 
تســـجل كل محادثة وكل صورة رأيتها خالل 

نهارك.
هذه الصـــورة المشـــرقة عن المســـتقبل 
ال تختصـــر المشـــهد من وجهة نظـــر تالوار. 
ففـــي الجانـــب المظلم هنـــاك الكثيـــر أيضًا. 
الروبوتات التي حلت مكان الطبيب والسائق 
والعامل وربما المعّلم ستســـاهم في اختفاء 
مـــا بيـــن 30 إلـــى 80 بالمئـــة مـــن الوظائف 
المعروفـــة خالل 200 ســـنة قادمـــة. ورغم أن 
معدالت األعمار ســـتطول، يبقى الســـؤال عن 
أنواع الوظائف التي يمكن أن يشغلها البشر، 
حيث أن التحضيـــر لفرص العمل والمهارات 
المســـتقبلية المتعـــددة مطلـــوب، كما يصر 
تالـــوار، الذي يؤكد بأن علينا تعلم الكثير من 
المهن لحماية أنفسنا في المستقبل الذي قد 
يضطر فيه أوالدنا للعمل حتى سن المئة عام 
من حياتهم، وقد يســـتبدلون أكثر من أربعين 

وظيفة خالل سنوات عملهم الطويلة.

مهن بديلة

إذن علينا أن نحترف التعلم الســـريع كي 
ننجـــو. وعلينا العمل في عشـــر مهن مختلفة 
خالل ســـنوات عملنا الطويلـــة المتوقعة، لذا 
يجـــب أن نتقـــن التجـــارة اإللكترونيـــة مثًال 
وتأجير مســـاحات مـــن بيتنا كمســـتودعات 
لشركات البيع بالتفرقة وكذلك مهن التصميم 
اإللكتروني واإلدارة الشـــبكية عبر اإلنترنت، 
ويقـــول تالوار بأن علينا تعلم قيادة ســـيارة 
األجـــرة وربمـــا الطبـــخ وتنظيـــف المنـــازل 
لنكســـب قوت يومنـــا في ظّل تحـــّول غالبية 
الشركات إلى الرجال اآلليين بسرعة كبيرة ال 

يمكن اللحاق بها بسهولة.
هولندا وضعت خطة الســـتبدال ســـائقي 
القطارات فـــي كل البالد برجـــال آليين، بدال 
من السائقين التقليديين. أثارت تلك القرارات 
االحتجاجات كعادة النقابات األوروبية ولكن 

النقابيين صمتوا في النهاية.
القـــرار ســـينّفذ مع بدايـــة العـــام القادم 
ليســـتخدم الســـائق الهولندي المرونة التي 
تعلمها من ثقافتـــه ليتقن مهنة جديدة تعينه 
علـــى الحيـــاة وصعوباتهـــا، وفـــي المرحلة 
االنتقاليـــة يعتمـــد علـــى النفقـــة الحكومية 
المخصصـــة للعاطلين عن العمـــل إلى حين 

توفر فرصة عمل جديدة.

النظـــم االقتصاديـــة األوروبية 
التي عبـــرت مراحل تطور معقدة 
إلـــى أن باتـــت علـــى مـــا هـــي 
عليـــه اليوم ال يمكـــن مقارنتها 
بحـــال مـــن األحوال مـــع النظم 
االقتصاديـــة في العالـــم الثالث 
التي ترمي بعشـــرات الموظفين 

علـــى قارعة الطريـــق دون أمل أو 
فرصة للحيـــاة التـــي تصّنف هناك 
بالرخيصة قياســـًا بالحياة المكلفة 

في شـــمال الكرة األرضية. إال أن أتمتة 
العمل ســـتطال كل المصانع في آســـيا 

وأفريقيـــا وأميركا الالتينيـــة، فما مصير 
عمال وســـكان تلـــك البالد؟ كيـــف لهم أن 
يبقوا على قيد الحيـــاة؟ هل يعودون إلى 
العمل في الزراعة واالعتماد على مصادر 

الطاقة النظيفة والرخيصة؟
ربما بات من الواجب على كّل إنســـان 

بحث خياره الفـــردي للخالص قبل وصول 
الثورة الجديدة للحيـــاة الطويلة والمنظمة 
بطريقة معقـــدة وأكثر تكلفة مع دخل محدود 
وربما معدوم. وعلى المدارس اليوم أن ترّبي 
وتعّلم األطفال االستعداد لهذا المستقبل بكل 
تفاصيلـــه من العمل الكثير والمهن المتعددة 
ومرورًا بالعناية الصحية والمرونة والقدرة 

على التعلم المستمر بال توقف.
كيف ســـتواجه البشـــرية 

بطالـــة أكثـــر مـــن 50 
بالمئـــة مـــن ســـكان 
الكوكـــب؟ هـــل باتت 

مصيرًا  الجياع  ثورات 
الشـــمال  ضـــد  حتميـــًا 

ســـيعبر  هـــل  المتطـــور؟ 
المتوســـط  البحـــر  الفقـــراء 

وصوًال إلى أوروبـــا بحثًا عن 
ملجـــأ آمن لحياتهـــم المهددة 
بالبطالة الحتمية؟ كم ستنمو 
معـــدالت الهجـــرة نتيجة كل 

هذه التغيرات؟

مجتمعات معمرة

نــــادرًا  أمــــرًا  ســــيكون  المــــوت 
بال حــــروب أو كوارث طبيعيــــة، المرض 

أكثر ضعفــــًا وأقل فتكًا بحيــــاة الناس. ومع 
الســــنوات القليلــــة القادمــــة ســــتكون معظم 
األمراض المســــتعصية المعروفــــة اليوم من 
الذاكــــرة، وأهم هــــذه األمراض الشــــيخوخة 
المتوقــــع لها أن تصبح بعيــــدة جدًا. فتالوار 
يتنبــــأ بنتائج مذهلــــة لما أســــماها ”الثورة 
والتــــي تعمل على إنجــــاز توليفة  الصامتة“ 
عوامل من شــــأنها تأخير الشــــيخوخة، وفي 
غضون 5 سنوات سيكون هناك بشر متقدمون 
جينيا فــــي العالم الحديث، مؤكــــدًا أن إطالة 
عمر اإلنســــان من المشــــروعات الكبيرة التي 

تستثمر فيها شركات عمالقة.
وفـــي الجانـــب اآلخـــر نمّو هائـــل لطاقة 
الطموحـــات  يغـــذي  الكومبيوتـــر  أجهـــزة 

البشـــرية للتنمية ويدفع تحوًال أساســـيا في 
عالـــم الصناعة واألعمـــال إذ بات من الممكن 
أن تكون لدينا شركات تصل قيمتها إلى عدة 
مليارات من الـــدوالرات رغم أن لديها أقل من 

ألف موظف.
ستتغير خارطة العالم عما قريب، فما هي 
اســـتعدادات البشـــرية اليوم لهذه التحوالت 
العمالقـــة؟ خمس ســـنوات تفصلنـــا عن أول 
النتائـــج المتوقعـــة، فكيف لنـــا تقّبلها؟ هل 

سيكون األمر كالهاتف النقال 
الـــذي كان أمـــرًا مدهشـــًا 
فـــي بداياتـــه ثـــم بـــات 
مـــن ضروريـــات الحياة 
بعدها؟ أم ســـتكون 
التـــي  كالطائـــرات 
بطريقة  المدن  قّربت 
ثـــم  ومـــن  مذهلـــة 
بـــات الحديـــث عن 
االنتقال بالجزئيات 

أمرًا واردا؟
اإلنسان يقفز إلى 
متخلصًا  المســـتقبل 
من ماض مشكوك بكل 
ما فيه، وتاركًا حاضرًا 
ينجـــو  فهـــل  مؤلمـــًا، 
يضمن  من  تلـــك؟  بقفزته 
أننـــا لـــن نقفز إلـــى العدم 
أو النهايـــة؟ مـــن ينفي مصير 
األلفية  أبنـــاء  عـــن  أطلنطـــس 

الثالثة؟
تالوار  يحاول  كثيرة  أســـئلة 
رئيـــس شـــركة فاســـت فيوتشـــر 
لألبحـــاث منـــذ العـــام 1999 اإلجابة 
عنها بطريقته ومالمحه السمراء التي 

تخبرك عن أصله الهندي.
أبناء المجتمعات الفقيرة الحالمون هم 
من ســـيغّيرون التاريـــخ، دماء حارة ترغب 
في الحيـــاة وتدافع عنها وتصنعها 
بكل قوتها ومقدرتهـــا، ربما هو 
إال  البطالـــة  هاجـــس  يعيـــش 
أن المملكـــة المتحـــدة لديهـــا 
اقتصـــادي يمّكنـــه من  نظـــام 
العيـــش إلى حيـــن تعلم مهنة 
جديدة بدًال مـــن عمله الحالي 
كمتحدث ومستشـــار في عالم 
المســـتقبليات، وكمحاضـــر في 
أكثر من ستين بلدًا حول العالم.
عمـــل تالـــوار فـــي المركـــز 
العالمي للمستقبليات عام 2006، 
وفي العـــام 2002 عمل كمدير ألحد 
مراكز التنمية الدولية. درس اإلدارة 
في مدرســـة لندن لألعمال. وفي األصل هو 
خريج كلية اإللكترونيـــات والكمبيوتر في 
جامعة كيلي البريطانية أواسط ثمانينات 

القرن العشرين.
 إال أن كل هذا ربمـــا ال يكفيه، فيضطر 
لتغيير مهنته أو تأجير مســـاحة من بيته 
لشـــركات البيع بالتفرقة، أو العمل كسائق 
تاكسي في الصباح ومحاضر مستقبليات في 

المساء.
هذه الحياة التي تنبأ بها تالوار في كتبه 
التي نشر منها ”مستقبل األعمال“ سنة 2015، 
عام 2016، وبناء  و”مســـتقبل إنســـاني جدًا“ 
على ذلك تم ترشـــيحه كواحد من أهم عشـــرة 
مفكرين عالميين في شؤون توقع المستقبل، 
وبات ضيفـــًا معروفًا لدى عدد مـــن البرامج 

اإلخبارية المعنية بالمستقبل واالبتكار.

عالم مستقبليات يشتغل على اإلنسان من سن ٥ سنوات إلى ٢٠٠ سنة
روهيت تالوار

 بعد قليل سنبقى نعمل حتى عمر المئة

{الثورة الصامتة} التي يخبرنا عنها تالوار تعمل على إنجاز توليفة عوامل من شـــأنها تأخير الشـــيخوخة، وفي غضون ٥ ســـنوات ســـيكون هناك بشـــر متقدمون جينيا في العالم وجوه
الحديث، مؤكدا أن إطالة عمر اإلنسان من املشروعات الكبيرة التي تستثمر فيها شركات عمالقة.
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[ تالوار يتنبأ بأن علينا العمل في عشر مهن مختلفة خالل سنوات عملنا الطويلة المتوقعة، لذا يجب أن نتقن التجارة اإللكترونية مثال، وتأجير مساحات من بيتنا كمستودعات لشركات البيع بالتفرقة وكذلك مهن التصميم اإللكتروني واإلدارة الشبكية 
عبر اإلنترنت. ويضيف تالوار بأن علينا تعلم قيادة سيارة األجرة وربما الطبخ وتنظيف المنازل لنكسب قوت يومنا في ظل تحّول غالبية الشركات إلى الرجال اآلليين بسرعة كبيرة ال يمكن اللحاق بها بسهولة.

الخارطة الوراثية، لكل فرد على 
سطح هذه األرض، مخزنة على جهاز 

هاتفك النقال يمكن أن تخبرك حين 
تستيقظ في الصباح بأنك تعاني 

اليوم من الصداع مثال، أو أن جسدك 
يواجه وعكة من نوع ما، وتتخذ تلك 

الشريحة قرارا بمكالمة طبيبك 
وتحديد موعد مع توصيف األعراض 

التي تعانيها دون أن تعلم أنت

ـة األوروبية
طور معقدة
مـــا هـــي
مقارنتها
ــع النظم

ـم الثالث 
لموظفين
دون أمل أو
تصّنف هناك
و و

حياة المكلفة
ضية. إال أن أتمتة

صانع في آســـيا 
تينيـــة، فما مصير
بالد؟ كيـــف لهم أن
ة؟ هل يعودون إلى
عتماد على مصادر

صة؟
ب على كّل إنســـان 
لخالص قبل وصول

اة الطويلة والمنظمة 
تكلفة مع دخل محدود
مدارس اليوم أن ترّبي
اد لهذا المستقبل بكل
ربي يوم ر

كثير والمهن المتعددة
حية والمرونة والقدرة

هن و ير

ال توقف.
شـــرية 

ال
ـيعبر
وســـط

حثًا عن 
و

لمهددة 
ستنمو 
جة كل

نــــادرًا  أمــــرًا 
طبيعيــــة، المرض 

 بحيــــاة الناس. ومع 
رض ي بي

ادمــــة ســــتكون معظم
ة المعروفــــة اليوم من
ألمراض الشــــيخوخة

ً
و ي ض ر

سيكون األمر كالهاتف النقال
الـــذي كان أمـــرًا مدهشـــًا

ه ر ون ي

فـــي بداياتـــه ثـــم بـــات
مـــن ضروريـــات الحياة
بعدها؟ أم ســـتكون
التـــي كالطائـــرات 
بطريقة المدن  قّربت 
ثـــم ومـــن  مذهلـــة 
بـــات الحديـــث عن
االنتقال بالجزئيات

أمرًا واردا؟
ب

اإلنسان يقفز إلى
متخلصًا المســـتقبل 
ى إ ز ي ن ىإل

من ماض مشكوك بكل
ما فيه، وتاركًا حاضرًا
ب و ض بن و

ينجـــو فهـــل  مؤلمـــًا، 
ر ر و ي

يضمن من  تلـــك؟  بقفزته 
أننـــا لـــن نقفز إلـــى العدم
أو النهايـــة؟ مـــن ينفي مصير
األلفية أبنـــاء  عـــن  أطلنطـــس 

الثالثة؟
تالوار يحاول  كثيرة  أســـئلة 
رئيـــس شـــركة فاســـت فيوتشـــر
اإلجابة 1999 9لألبحـــاث منـــذ العـــام
عنها بطريقته ومالمحه السمراء التي

تخبرك عن أصله الهندي.
أبناء المجتمعات الفقيرة الحالمون هم
من ســـيغّيرون التاريـــخ، دماء حارة ترغب
في الحيـــاة وتدافع عنها وتصنعها
بكل قوتها ومقدرتهـــا، ربما هو
إال البطالـــة  هاجـــس  يعيـــش 
أن المملكـــة المتحـــدة لديهـــا
اقتصـــادي يمّكنـــه من نظـــام 
العيـــش إلى حيـــن تعلم مهنة
جديدة بدًال مـــن عمله الحالي
ه م ن ي ى إ ش ىي

كمتحدث ومستشـــار في عالم
المســـتقبليات، وكمحاضـــر في
أكثر من ستين بلدًا حول العالم.
ي ر و ي ب

المركـــز عمـــل تالـــوار فـــي
العالمي للمستقبليات عام 2006،
2وفي العـــام 2002 عمل كمدير ألحد
مراكز التنمية الدولية. درس اإلدارة
في مدرســـة لندن لألعمال. وفي األصل هو
خريج كلية اإللكترونيـــات والكمبيوتر في
جامعة كيلي البريطانية أواسط ثمانينات

القرن العشرين.
 إال أن كل هذا ربمـــا ال يكفيه، فيضطر
لتغيير مهنته أو تأجير مســـاحة من بيته

جابر بكر
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ومغن استعراضي. واألهم من ذلك أنه يفضل 
أن يوصـــف بالمســـرحي ألنه يؤمـــن بمقولة 
”المســـرح أبو الفنون“، هو النجم األسترالي 
هيـــو جاكمان الذي يعد حاليا واحدًا من أبرز 
األســـماء في عالم هوليوود ألدائه المميز في  
جميـــع األدوار التـــي قدمها طوال مســـيرته 

المهنية.
لفـــت جاكمـــان األنظـــار إليه فـــي مطلع 
تســـعينات القرن العشرين بعد حصوله على 
المســـرحية عـــن أول أداء  جائـــزة ”أوليفر“ 
رســـمي له فـــي مســـرحية ”أوكالهوما“ التي 
قدمها في العاصمة البريطانية لندن، لتخطفه 
بعد ذلك الشاشـــة الفضية، ويشـــارك في عدة 

مسلسالت تلفزيونية كضيف شرف.

لكـــن جاكمـــان أبقـــى تركيزه علـــى عالم 
المســـرح، حيـــث تألق في دور غاســـتون في 
أســـترالية  والوحش“  ”الجميلـــة  مســـرحية 
اإلنتاج، كما ظهر في المســـرحية األسترالية 
”شـــارع الغروب“، ثم شـــارك في بطولة أفالم 
سينمائية أسترالية منها ”ملوك إرسكينفيل“ 
عام 1999 حيث ُرّشح لجائزة أفضل ممثل من 

ِقبل معهد السينما األسترالي.

رجل األسرة

طفولـــة جاكمـــان كانت بالغـــة الصعوبة 
وخصوصًا في اليوم الذي غادرت فيه والدته 
البيت إلـــى غير رجعة، حتى أنـــه يتذكر تلك 
اللحظـــات األليمـــة، حيث تحدث فـــي مقابلة 
تلفزيونية عن ذلك قائـــال ”أذكر ذلك الصباح 
حين غـــادرت، غريبة هي األمـــور التي تعلق 
فـــي ذاكرتنا، أتذكر كيف كانت تلّف شـــعرها 

بمنشفة والطريقة التي قالت بها وداعا“.
النجـــم األســـترالي يرى أن أكثـــر األمور 
المؤلمـــة التي مّر بها في مرحلة الطفولة هي 
شفقة الناس عليه بســـبب تخّلي والدته عنه 

وهـــو ال يزال طفـــًال وأنه عندما بلـــغ الثالثة 
عشـــرة تأكـــد أن والدته لن تعـــود إليه أبدا. 

لكنـــه يقول إن والـــده كان يصّلي كل ليلة 
لتعود والدتهم إليهم هو وإخوته األربعة، 

ولكن بعد مضـــّي الوقت من دونها أكد 
جاكمـــان أن والده أصبـــح الصخرة 

التي علمته الوفاء والثقة.
 كل ذلك جعل مـــن هيو الزوج 
واألب المثالـــي بالرغـــم من فارق 
الســـن الكبير بينه وبيـــن زوجته 
الممثلة ديبورا لي فيرنس البالغة 
من العمر 61 عامـــا، إال أن جاكمان 
ذا الــــ48 عاما مازال واقعا في هيام 
زوجته والتي تزوجها منذ ما يقرب 

مـــن 20 عاما، وهو يتحـــدث دوما عنها 
ويوصفها بأنها أفضل شـــيء حدث له 

في حياته.
إليـــن دي جينيريس“  في برنامج “ 

قال جاكمان ”أنا حقا ممتن للغاية ألنني 
قابلتهـــا قبـــل أن يحدث الكثيـــر في حياتي 
المهنيـــة على الشاشـــة ألن كل مـــا نقوم به 

خلف الشاشة دائما ما كنا نقوم به معا“.
جاكمـــان وديبـــورا لي فيرنـــس تزّوجا 
بعـــد أن تقابـــال في موقع تصوير مسلســـل 
”كوريلـــي“ بعـــام كامـــل، وكان ذلـــك في عام 
1996، وتعتبـــر عالقتهما من أنجح الزيجات 
الفنية الكثيرة، وقد تحدث جاكمان عن سّر 

هـــذا النجاح قائال ”لقـــد تمكّنا من 
وديبورا  ألننـــي  النجـــاح 

لدينـــا قاعـــدة أال 
بعيدين  نبقـــى 
عـــن بعضنـــا 
لمدة  البعض 

عـــن  تزيـــد 
أسبوعين“.

مـــن جانبها 
لـــي  ديبـــورا  قالـــت 

فيرنـــس فـــي أحـــد لقاءاتها 
الصحافية  ”يتمتع هيو بحس دعابة 

رائع ويقول الكثير من الدعابات الجيدة، ما 
أعنيه هو أنني ســـأفتقده للغاية لو غاب عّني 

مدة طويلة“.
وقد كشـــف النجم األســـترالي مؤخرا أنه 
يخضـــع لمزيد مـــن عالجات ســـرطان الجلد 
بشـــكل علني، وذلك بهدف رفـــع وعي معجبيه 
ومتابعيـــه بخطـــورة هـــذا المـــرض وأهمية 
الوقاية منه، وكان جاكمان قد أجرى جراحات 
عدة على األنف لعالج سرطان الخاليا القاعدية 
الذي ُشخصت إصابته به عام 2013، ومنذ ذلك 
الوقت يقوم بفحص للبشـــرة كل ثالثة أشهر، 

البريطانية. بحسب صحيفة ”ميترو“ 
كما اســـتأصل هيو سابقًا ورمًا سرطانيًا 
مـــن كتفه، ويحث النـــاس دوما على الفحص 
مـــرض  مـــن  والوقايـــة  للكشـــف  المســـتمر 
الســـرطان، وقال جاكمـــان في أحـــد لقاءاته 
الصحافيـــة ”ســـرطان الجلد شـــائع جدًا في 
أســـتراليا، إال أن وقع الكلمـــة على أذني كان 
صادمًا عندما شخصت إصابتي به، حينها لم 
أكن أستخدم الواقي الشمسي أبدًا قبل ذلك“.
وأشـــاد بـــذات اللقـــاء بالممثلـــة نيكول 
كيدمان التي شاركته بطولة فيلم ”أستراليا“، 

لقيامها بتشجيع الناس على التباهي بألوان 
بشـــرتهم الطبيعيـــة البيضاء، فـــي محاولة 
منها لتســـليط الضوء على خطورة التعرض 
المفرط ألشعة الشـــمس في سبيل الحصول 

على سمرة جذابة.

جاكمان يرشح شاروخان

تعـــددت األدوار المهمـــة التي جســـدها 
جاكمـــان حتـــى وصـــل العـــام 2013 لقائمة 
المرشحين لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثل 
عـــن دوره في فيلـــم ”البؤســـاء“، وهو نفس 
الدور الذي حصد عنه جائزة ”غولدن غلوب“ 

للعام نفسه.
لكـــن أشـــهر أدواره علـــى اإلطـــالق هو 
”وولفريـــن“ أو ”لوغـــان“ فـــي سلســـلة أفالم 
”إكـــس مـــان“ التـــي بدأها فـــي العـــام 2000، 
ليكون أول ممثل يجســـد أحد أبطال شـــركة 
مارفـــل محققـــًا النجاح تلو اآلخر بمشـــاركة 

نخبة من نجوم هوليوود.
لكـــن جاكمـــان قرر أن يشـــهد عـــام 2017 
نهاية أدائه للشخصية الشهيرة التي امتدت 

لعشـــرة أجزاء وساهمت بشكل كبير 
في وضع اسمه في مقدمة ممثلي 
الصـــف األول في هوليوود، ذكر 
هيو فـــي مقابلـــة تلفزيونية 
”دكتور  برنامـــج  فـــي  لـــه 
الشـــهير أنه لم  أوز شو“ 
يكـــن يظـــن أنه ســـيلعب 
طوال  الشـــخصية  هـــذه 
17 عامـــا، وأنـــه يشـــعر 
بامتنـــان شـــديد لقيامه 
بهذا، وعلى التشـــجيع 
المستمر من الجمهور، 
لكنـــه اتخذ قـــرار ترك 
عليه،  وأصّر  الشـــخصية 
ألنـــه يشـــعر أن هـــذه هي 
لمغادرته  المثالية  الطريقة 
عالم وولفرين بأفضل شـــكل 
ممكن، وأكد النجم الهوليودي 
أدوار  أداء  فـــي  يرغـــب  أنـــه 
مختلفة عن تلك الشخصية التي 
أحّبها وتعايـــش معها لفترة طويلة 

من الزمن.
على الجانب اآلخر، قال موقع ”إنديان 
إكسبريس“ إن جاكمان رشح نجم بوليوود 
شـــاروخان ليكـــون بديـــال له في تجســـيد 
شـــخصية المســـتذئب، و عّبـــر شـــاروخان 
عـــن ســـعادته باختيـــار نجم 
على  وغّرد  لـــه،  هوليوود 
موقـــع ”تويتـــر“ قائـــال 
لشـــعر  فقـــط  ”أحتـــاج 
أعمل  وأنا  صدري.  على 
على تربيته. أحب هيو 

وولفرين“.
نجـــاح  ســـر  وعـــن 
سلســـلة ”إكـــس مان“ قـــال جاكمان 
”واقـــع األمـــر أن شـــباك التذاكـــر لـــه 
دور ويشـــكل عنصر جذب لالســـتمرار 
فـــي تقديم تلـــك النوعية التـــي تحقق 
الماليين من الـــدوالرات في أيام قليلة، 
لكـــن أيضا هناك نجـــوم يحبون اللعبة 
مادامـــت تضمـــن لهـــم البقاء فـــي األضواء، 
وخاصة عندما يصل النجـــم لمرحلة محيرة 

في االختيار“.
الجـــزء األخير من السلســـلة الذي مازال 
يعـــرض في صـــاالت العـــرض الســـينمائية 
حـــول العالم، كان قد حقق فـــي أيامه الثالثة 
األولـــى قرابة 88 مليون دوالر في كل من كندا 

والواليات المتحدة فقط.
جاكمان اجتهد كثيرا في شـــخصية تكاد 
تكـــون مألوفة لدى الجمهور في فيلمه األخير 
”لوغـــان“ وقـــدم أداء فيـــه جرعة كبيـــرة من 
التمثيل المبهر، ويعد بداية لعصر جديد من 

األبطال الخارقين في السينما  بشكل عام.
يقـــول جاكمـــان ”أردنـــا أن نقـــدم فيلما 
مختلفا جديدا وأكثر إنســـانية، فمصدر قوة 
وولفريـــن نابعة من إنســـانيته أكثر من قواه 
الخارقة، وأردت أن أصل إلى قلب الشخصية 
أكثر مما قد يفعله بمخالبه، وهذا آخر ما أود 

تقديمه قبل أن أوّدعها“.
ويبـــدو أن تخلـــي جاكمـــان عـــن مخالب 
المتحـــول لوغـــان جـــاء اســـتعدادا للرقص

والحـــركات الفنيـــة فـــي فيلم ”أعظـــم رجل 
يقـــوم  الـــذي  األرض“  علـــى  اســـتعراض 
بتصويره حاليا بمشاركة كوكبة من النجوم 
هـــم ريبيـــكا فيرغســـون وميشـــيل ويليامز 
وزاك إيفـــرون الـــذي نجـــا من مـــوت محتم 
بفضـــل جاكمـــان. إذ قال إيفرون فـــي لقائه 
مـــع قنـــاة  أم تي فـــي ”خـــالل تصوير أحد 
مشـــاهد الفيلم حـــدث حريق حيـــن انطلقت 
األلعـــاب النارية وكان مـــن المقرر أن ينفجر 
المبنى في هذا المشـــهد، واســـتمر الحريق 
وقتـــا طويال ولم يســـتطع الفريق المختص 
الســـيطرة عليه، حيث كانت النيران مشتعلة 
بشـــكل كثيف، وحينها جذبني جاكمان بقوة 
إلـــى الخارج قبـــل حـــدوث انفجـــار آخر“.
رجـــل  ”أعظـــم  فيلـــم  تاريـــخ  ويعـــود 
إلى عـــام 2009،  اســـتعراض علـــى األرض“ 
حيث اقترن اســـم هيو جاكمان في أداء دور 
”بي تـــي بارنـــوم“ رجل العروض الشـــهيرة 
الـــذي كافح فـــي حياته حتى بـــات صاحب 
ســـيرك شـــهير يحمـــل اســـمه، لكـــن الفيلم 
تأجـــل كثيرا حتى قررت أســـتوديوهات ”ت 
سينشـــوري فوكس“  إنتاجـــه أخيرا. الفيلم 
من إخراج مايكل جرايسي وكتب السيناريو 
الخـــاص به بيل كوندون، ومن المقرر طرحه 
بـــدور العرض حول العالم يوم 25 ديســـمبر 

المقبل.
ما ال يعرفه الكثيرون عن جاكمان أنه من 
أكثر الفنانين اهتمامًا بالعمل اإلنساني فهو 
المتحدث الرسمي باسم أحد صناديق تقديم 
القروض الصغيرة جدًا ألصحاب المشاريع 
المحتملين في مدينة نيويورك، وهيو أيضا 
أهـــم المؤيديـــن لفكـــرة محمد يونـــس رائد 
القروض الصغيرة فـــي بنغالديش والحائز 
على جائزة نوبل للســـالم 2006 عن مشروعه 

”بنك الفقراء“.
ويشـــغل جاكمان منصب ســـفير منظمة 
الرؤية العالمية التي تقدم عمليات تصحيح 
إبصار للفقـــراء حول العالم، كما يرأس هيو 
لألطفـــال الذين  مؤسســـة ”ديفيـــد لينـــش“ 
يعانـــون اضطراب ما بعـــد الصدمة، إضافة 
إلـــى تبرعاتـــه الســـنوية الســـخية لصالح 

مرضى اإليدز.

لوغان الشهير يتخلى عن مخالبه من أجل الرقص
هيو جاكمان

رجل مثالي في الواقع خارق في السينما

أشهر أدواره على اإلطالق هو {وولفرين} أو {لوغان} في سلسلة أفالم {إكس مان} التي بدأها في العام 2000، ليكون أول ممثل يجسد أحد أبطال شركة مارفل محققا النجاح وجوه
تلو اآلخر، بمشاركة نخبة من نجوم هوليوود.
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تخلي جاكمان عن مخالب المتحول 
لوغان جاء استعدادا للرقص 

والحركات الفنية في فيلم {أعظم 
رجل استعراض على األرض} الذي 

يقوم بتصويره حاليا، بمشاركة 
كوكبة من النجوم هم ريبيكا 

فيرغسون وميشيل ويليامز وزاك 
إيفرون الذي نجا من موت محتم 

بفضل جاكمان كما يقول

الكثيرون ال يعرفون عن جاكمان أنه 
من أكثر الفنانين اهتماما بالعمل 

اإلنساني، فهو المتحدث الرسمي باسم 
أحد صناديق تقديم القروض الصغيرة 

جدا ألصحاب المشاريع المحتملين 
في مدينة نيويورك، وهو أيضا أهم 
المؤيدين لفكرة محمد يونس رائد 

القروض الصغيرة في بنغالديش 
والحائز على جائزة نوبل للسالم ٢٠٠٦ 

عن مشروعه {بنك الفقراء}
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وهـــو ال يزال طفـــًال وأنه عندما بلـــغ الثالثة
عشـــرة تأكـــد أن والدته لن تعـــود إليه أبدا. 
لكنـــه يقول إن والـــده كان يصّلي كل ليلة
ب ي إ و و ور

لتعود والدتهم إليهم هو وإخوته األربعة، 
ولكن بعد مضـــّي الوقت من دونها أكد

جاكمـــان أن والده أصبـــح الصخرة 
التي علمته الوفاء والثقة.

كل ذلك جعل مـــن هيو الزوج
واألب المثالـــي بالرغـــم من فارق 
الســـن الكبير بينه وبيـــن زوجته
الممثلة ديبورا لي فيرنس البالغة
61 عامـــا، إال أن جاكمان من العمر
ذا الــــ48 عاما مازال واقعا في هيام

زوجته والتي تزوجها منذ ما يقرب 
مـــن 20 عاما، وهو يتحـــدث دوما عنها
ويوصفها بأنها أفضل شـــيء حدث له

حياته. في
إليـــن دي جينيريس“ في برنامج “ 

”أنا حقا ممتن للغاية ألنني  قال جاكمان
قابلتهـــا قبـــل أن يحدث الكثيـــر في حياتي 
المهنيـــة على الشاشـــة ألن كل مـــا نقوم به 

به معا“. خلف الشاشة دائما ما كنا نقوم
جاكمـــان وديبـــورا لي فيرنـــس تزّوجا 
بعـــد أن تقابـــال في موقع تصوير مسلســـل 
بعـــام كامـــل، وكان ذلـــك في عام  ب“ ”كوريلـــي
1996، وتعتبـــر عالقتهما من أنجح الزيجات 
الفنية الكثيرة، وقد تحدث جاكمان عن سّر 

لقـــد تمكّنا من
ج

”هـــذا النجاح قائال ”
وديبورا ألننـــي النجـــاح 

لدينـــا قاعـــدة أال 
بعيدين  نبقـــى 
عـــن بعضنـــا 
لمدة  البعض 

عـــن  تزيـــد 
أسبوعين“.

مـــن جانبها 
لـــي  ديبـــورا  قالـــت 

فيرنـــس فـــي أحـــد لقاءاتها
الصحافية  ”يتمتع هيو بحس دعابة

رائع ويقول الكثير من الدعابات الجيدة، ما 
ّ
جي ب ير و وي ع لقيامها بتشجيع الناس على التباهي بألوانر

لعشـــرة أجزاء وساهمت بشكل كبير
في وضع اسمه في مقدمة ممثلي
الصـــف األول في هوليوود، ذكر
هيو فـــي مقابلـــة تلفزيونية
”دكتور برنامـــج فـــي  لـــه 
الشـــهير أنه لم أوز شو“
يكـــن يظـــن أنه ســـيلعب
طوال الشـــخصية  هـــذه 
17 عامـــا، وأنـــه يشـــعر
بامتنـــان شـــديد لقيامه
بهذا، وعلى التشـــجيع
المستمر من الجمهور،
ترك لكنـــه اتخذ قـــرار
عليه، وأصّر  الشـــخصية 
ألنـــه يشـــعر أن هـــذه هي
لمغادرته المثالية  الطريقة 
عالم وولفرين بأفضل شـــكل
ممكن، وأكد النجم الهوليودي
أدوار أداء  فـــي  يرغـــب  أنـــه 
مختلفة عن تلك الشخصية التي
أحّبها وتعايـــش معها لفترة طويلة

من الزمن.
على الجانب اآلخر، قال موقع ”إنديان
إن جاكمان رشح نجم بوليوود إكسبريس“
شـــاروخان ليكـــون بديـــال له في تجســـيد
شـــخصية المســـتذئب، و عّبـــر شـــاروخان
عـــن ســـعادته باختيـــار نجم
على وغّرد  لـــه،  هوليوود 
قائـــال موقـــع ”تويتـــر“
لشـــعر فقـــط  ”أحتـــاج 
أعمل وأنا  صدري.  على 
على تربيته. أحب هيو

وولفرين“.
نجـــاح ســـر  وعـــن 
قـــال جاكمان ”سلســـلة ”إكـــس مان“
”واقـــع األمـــر أن شـــباك التذاكـــر لـــه
دور ويشـــكل عنصر جذب لالســـتمرار 
فـــي تقديم تلـــك النوعية التـــي تحقق 
الماليين من الـــدوالرات في أيام قليلة، 
لكـــن أيضا هناك نجـــوم يحبون اللعبة 
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[ جاكمان يقرر أخيرا أن يشـــهد عام 2017 نهاية أدائه للشـــخصية الشـــهيرة التي امتدت لعشـــرة أجزاء وســـاهمت بشكل كبير بوضع اســـمه في مقدمة ممثلي الصف األول في هوليوود، حتى أنه ذكر في مقابلة تلفزيونية له في برنامج ”دكتور أوز شو“ 
الشهير، أنه لم يكن يظن أنه سيلعب هذه الشخصية طوال 17 عاما.

فادي بعاج
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خلود الفالح     

} ارتّدت القصـــة القصيرة في العالم العربي 
مؤخـــرا إلى مراتـــب دونية مقارنـــة بالرواية 
التـــي باتت تعيـــش ذروتها، ســـواء كان ذلك 
على مستوى التتويجات بالجوائز األدبية أو 
على مستوى ما تشـــهده من إقبال جماهيري 
تحاورت مع أصحاب  غير مســـبوق، ”العرب“ 
مجاميـــع قصصيـــة اتجهـــوا إلـــى الرواية، 
ولكنهـــم ظلوا أوفياء للقصـــة القصيرة، فكان 
من بينهم من وجـــه العتاب إلى أصحاب دور 
النشـــر وشـــروطهم الصعبة لنشـــر مجموعة 

قصصية.
ترى الروائية المصرية منصورة عزالدين 
أن القصـــة القصيرة مزدهرة فـــي مصر على 
مســـتوى الكيف والتجريب واقتراح فضاءات 
جماليـــة جديـــدة، لكنها ال تحظـــى باالهتمام 
الالئـــق إعالميا ونقديا، مـــا يؤثر على تلقيها 

ويحد منه.
والناشرون يشـــتكون من أن المجموعات 
القصصيـــة ال تحقـــق مبيعات عاليـــة مقارنة 
بالروايـــات، وبالتالـــي يحجـــم معظمهم عن 
نشـــرها، وتضيف ”عملي األول كان مجموعة 
قصصية عنوانها ’ضوء مهتز‘، ولي مجموعة 
أخـــرى بعنوان ’نحـــو الجنون‘، ولـــم أتوقف 
قط عـــن كتابة القصـــة، قد تطـــول المدة بين 
كتابـــة قصـــة والتي تليهـــا وبالتالـــي يتأخر 
صدور مجموعة كاملـــة، لكن جماليات القصة 
وحساســـيتها في الكتابة في بالي دائما حتى 

وأنا أكتب الروايات“.

عتب ونقد

الســـوداني  والقـــاص  الناقـــد  يتأســـف 
عزالدين ميرغنـــي على حال القصة القصيرة، 
إذ أصبحت من وجهة نظره ال تجلب الشـــهرة 
كثيرا كمـــا يحدث ذلك فـــي الرواية، وقد ثبت 
ذلك في دنيا المســـابقات األدبية الكبرى، مثل 
البوكر وكتارا، وحتى نوبـــل تركز على كّتاب 
الروايـــة أكثر مـــن غيرهم، ومن هنـــا تركزت 
جهود الكّتاب على فـــن الرواية األكثر إيصاال 

إلى الشهرة.
ويضيـــف ضيفنا 
الجديد  الجيل  ”حتى 
تركـــز  الشـــباب  مـــن 
كتابـــة  علـــى  جهـــده 
مـــن  أكثـــر  الروايـــة 
وهذا  القصيرة،  القصة 
قد أثر على القارئ الذي 
أخـــذ يركز علـــى اإلقبال 
الروايـــة  قـــراءة  علـــى 
أكثر من قـــراءة القصص 
القصيـــرة، ومـــن هنا قد 
هـــذا  الكّتـــاب  هجـــر 
النوع الســـردي وهو 
فـــن صعـــب يحتـــاج 
إلى فـــن التركيز وقوة 
واللغـــة  المالحظـــة 

المتميزة الخاصة“.
”رغـــم  وتابـــع 
أن الروايـــة تحتاج إلى 
وتعدد  الســـردي  العمق 
فإنها  الشـــخصيات، 
يمكن أن تتمـــدد وتترهل 

عكس القصة القصيرة التي ال تقبل ذلك، ومن 
المالحـــظ أن كاتب الرواية وخاصة في العالم 
العربي، والـــذي يجيد كتابة القصة القصيرة، 
ســـرعان ما يحول القصة القصيرة إلى رواية 
كسبا للشـــهرة، وحتى دور النشر أصبحت ال 
ترحب كثيرا بنشـــر المجموعـــات القصصية 

التي قد ال تسّوق سريعا“.
ويوجه القاص الليبي شكري الميدي أجي 
اللوم إلى المؤسســـات الثقافية، معتبرا إياها 
هـــي التي هجرت القصة ودفعـــت الكتاب إلى 
هجرها، لعدة أسباب، منها أن القصة القصيرة 
تعتبر مشـــروعا مؤقتا، ال بـــد من التفرغ التام 
ألجل إتمامه دفعة واحدة، والبحث عن مشروع 

جديد.
ويقـــول موضحا ”إنها بمثابة كتابة رواية 
جديـــدة، كل مرة دون إتمامهـــا، والخوض في 
روايـــة جديـــدة عملية منهكة جـــدا، وإن نجح 
الكاتب في إتمامها ســـيواجه صعوبة نشرها، 
فأغلب الدوريات والمجالت والصحف صارت 
تريد قصصا بعـــدد كلمات معينـــة، بحيث لم 
يعـــد الكاتب واثقا من إيجـــاده لصحيفة تقبل 
كلمـــات قصتـــه، فبعـــض الصحـــف تريد 250 
كلمـــة بالتحديـــد، وهو أمر مضحك بالنســـبة 
إلى مؤلف يكتب من 2500 إلى ســـتة آالف كلمة 
إلنشـــاء قصة قصيرة، كما أن هناك مسابقات 

أدبية تشترط قصة من 500 كلمة“.
وترفـــض القاصـــة الفلســـطينية صابرين 
فرعون مســـألة هجر الكّتاب للقصة القصيرة، 
إلـــى  بالنســـبة  خفـــت  نجمهـــا  أن  معتبـــرة 
األجنـــاس األدبيـــة األخرى، بشـــكل مؤقت، ال 
غير. وتضيـــف ”اعتمد العـــرب قديما الحبكة 
الحكائيـــة حتى في التوصيف وفي رســـائلهم 
وبث أخبار المعـــارك والفتوحات، وحكوا عن 
مغامراتهم في أشـــعارهم كما فعـــل المتنبي، 
كمـــا ظهرت معالم القصـــة واضحة وجلية في 
كتب ’ألف ليلة وليلة‘، ’كليلة ودمنة‘ و‘البخالء‘ 
وغيرهـــا مـــن بطـــون الكتـــب، وأيضـــا فـــي 
الحكايـــات والمـــوروث الشـــعبي، ورغم ذلك 
يرى البعض من النقـــاد والباحثين أن موطن 
القصـــة القصيـــرة هـــو الغرب، وقـــد هاجرت 
إلـــى العرب بفضل حركـــة الترجمة والبعثات 
العلميـــة، وأرى أن الحضارة ســـواء العربية 
أو الغربيـــة لـــم تكـــن إال بفضـــل القصة التي 
بدأت شـــفوية، ثم تم تدوينهـــا لتصلنا خليطا 

من التوابـــل والبهارات التـــي ظهرت بحلتها 
النهائية من خالل التأثر والتأثير في التواصل 

بين الشعوب“.
وتـــرى ضيفتنـــا أن تراجـــع االهتمام بفن 
القصة القصيرة المعاصرة يعود إلى أســـباب 
أهمها أن البعض من النقاد دعوا إلى الحفاظ 
على القالـــب التقليدي للقصة بســـبب ما آلت 
إليـــه من تفرعات نتجت عنها القصة القصيرة 
جـــدا والقصة الومضة، مـــع تأكيدهم على أن 
المشـــهدية تحتاج سردا يتخطى التكثيف في 
سطور خاطفة وسريعة رغم عمقها، وانصراف 
وتغييب النقد الحديث للمجموعات القصصية 

مقارنة مع سنوات سابقة. 
كمـــا اختلفـــت األيديولوجيـــات وتنوعت، 
فصار الكاتب والقارئ يبحثان عن االستفاضة 
واالســـتطالة في الحكي، ويسعيان إلى تأليف 
الرواية، على حساب األجناس األدبية األخرى، 
رغـــم أن هناك تقاطعـــا بين الرواية والشـــعر 
والنصـــوص المعاصرة والقصة القصيرة في 
حيثية السرد والتكثيف واالستشراف وتعالق 
الواقـــع بالخيال. هذا التهافت أدى إلى تنظيم 
وإعالن مســـابقات ذات حوافز مادية ومعنوية 
للروايـــة وإهمال القصة إعالميا، والبحث عما 

يضيف رصيدا وُشهرة.

القصة مدخل للرواية

تلـــوم القاصـــة صابريـــن فرعـــون بعض 
دور النشـــر التي شـــجعت الرواية وطباعتها 
ورقيا دون مقابل، مما أدى إلى تراجع ســـوق 
المجموعـــات القصصية وعدم انتشـــارها أو 
توافرهـــا فـــي الســـوق المحليـــة والعالمية، 
وهناك دور نشـــر اهتمـــت بالمادة القصصية، 
مع انحيازهـــا إلى األســـماء الالمعة في عالم 
القصة، واهتمت بترجمتهـــا إلى لغات أخرى 
غيـــر العربيـــة، ممـــا شـــكل فجوة تســـويقية 
للقصـــة. ويملـــك القاصون، خاصة الشـــباب، 
الوعي واإللمام بتطوير فن القصة، ألنها تفتح 
بابا لإلطالع على المعيـــش وتمزقات الواقع، 
وهذا التراجـــع في االهتمام بالقصة القصيرة 

وتفرعاتها مؤقت.
المشـــارك  والنقـــد  األدب  أســـتاذ  ويـــرى 
بجامعة حائـــل بالمملكة العربية الســـعودية 
األردني محمود العزازمـــة أن الهوية العربية 

ومنذ فجر التاريخ تتميز بكونها هوية تسعى 
إلـــى النقاء قدر اإلمكان، هذا النقاء والوضوح 
والجالء أهم ما يمكن أن يدعمه المحافظة على 
وجهة النظر الواحـــدة، وجمع الناس حولها، 
بـــل الزعم أنها وجهة النظـــر المثلى المالئمة 
دائما وأبـــدا، ولـــم يبتعد الســـلوك الحكائي 
عـــن هذا كثيرا، فانبثق من هذا المشـــهد الذي 
يحافظ في جوهره على موضوع واحد ونبرة 

واحدة إطار من اإليجاز والتكثيف.
والتوصيـــف الموجـــز هذا يمكـــن أن تتم 
مقاربتـــه بجوهر القصة القصيرة عند العرب، 
حيـــث كانـــت البدايات مـــع قصـــص األمثال 
والحكايات الرمزية والخرافية ثم كتب األخبار 
والمقامات، وهي فـــي مجملها تقترب من هذا 

النمط وتتداخل معه.
النشـــأة  ”فـــي  قائـــال  العزازمـــة  وتابـــع 
الحديثـــة للقصـــة العربيـــة، يمكن أن نشـــير 
إلـــى أنها ارتبطـــت بمحمود تيمـــور بدءا من 
عـــام 1925، حيـــث هيمن عليه األثر الفرنســـي 
ممثـــال برائـــد القصة الفرنســـية موباســـان. 
وقـــد أطلـــق محمود تيمـــور في لحظـــة يمكن 
اعتبارهـــا لحظة تاريخية في مســـيرة القصة 
القصيرة اســـم موباسان المصري على نفسه، 
وهذا بمثابة إعالن أن القصة العربية انحرفت 
نحو مناطق جديـــدة ومجهولة وغير واضحة 

المعالم“.
ويقر محمود العزازمة بأن القصة العربية 
منـــذ تلك اللحظـــة التاريخية لـــم تعد خالصة 
العروبة في خطابها ومضامينها وســـياقاتها 
المتعـــددة، ليبدو المجال مهيـــأ للتخلي عنها 
بوصفهـــا فنـــا لم يســـهم المبـــدع العربي في 
إرســـاء معالمه األولى، ولم يشارك في إنتاجه، 
لذا اســـتخدم معظم المبدعيـــن العرب القصة 
القصيرة بوصفها تمرينات أولية وإرهاصات 
لكتابة أنواع ســـردية أكثر قربا وانسجاما مع 

العقلية اإلبداعية العربية.

القصة القصيرة تفقد بريقها بعد أن هجرها كتابها
[ روائيون ونقاد عرب: األيديولوجيات الطارئة جعلت القارئ يحبذ االستفاضة في الحكي

هــــــل أصبحــــــت القصة القصيرة جنســــــا 
أدبيا ملعونا انصرف عنه كّتابه، ويرفض 
ــــــع  مجامي بنشــــــر  املغامــــــرة  الناشــــــرون 
قصصية؟ وهــــــل أصبحت اجلوائز تصب 
فــــــي مصلحة الرواية؟ قيل قدميا الشــــــعر 
ديوان العرب، وفــــــي عاملنا املعاصر يقال 
نحن نعيش زمن الرواية، والقصة لم يقترب 
منها أحد، هنا ال نحاكم وال نقلل من شأن 
ــــــا أمام مالحظة،  القصــــــة القصيرة، ولكنن

ملاذا يهجر الكّتاب القصة القصيرة؟

القصة القصيرة ليست فنا سهال (لوحة للفنان بيكاسو)

منصورة عزالدين ومحمود العزازمة وصابرين فرعون وعزالدين ميرغني: القصة القصيرة لم تعد تجلب الشهرة

صدرت مؤخرا عن دار الشـــروق للنشـــر والتوزيع في رام الله وعمان، رواية {حرام نسبي} لألديب كتب

عارف الحسيني، وتدور أحداث الرواية في القدس القديمة.

عن دار النسيم للنشـــر والتوزيع صدرت أخيرا مجموعة قصصية بعنوان {سبع عربات مسافرة} 

للكاتب املصري محمد عبداملنعم زهران.

املثقف العربي 

وسؤال فوكو

} حينما كتب فوكو أطروحته الفلسفية 
إزاء السلطة، بدا وكأنه يكتب هواجسه 
عنها، مثلما كان يدفع بأسئلته النقدية 

إلى العلن والفضح. فالعالقة ما بين تلك 
الهواجس واألسئلة لم تكن بريئة، ألنها 
ستتحول إلى ممارسة في نقد الذع لهذه 
السلطة، ودعوة إلى الحفر في خطابها 
ونظامها العالمي والوجودي، بحثا عن 
الكثير من األوهام التي فرضت سلطتها 

الالواعية، وربما البحث عن نسقيات 
مضمرة، تلك التي تقوم السلطة دائما 
بتهريبها، بما فيها النسق الذي يؤّطر 

عالقتها بالضحايا، بوصفهم خاضعين 
لرقابة السلطة ولرعبها.

مفهوم السلطة الذي يقترحه فوكو 
يتجاوز نزعة التمّلك إلى تهويل فكرة 
السيطرة، وصوال إلى تموضعها عبر 

العقاب والسجن، وكالهما يتعّلقان 
بالجسد، فهذا الجسد هو الُمسَتثَمر 

سياسيا كما يقول فوكو، مثلما هو رمز 
للضحية الدائمة، بوصف تمثالته في 
جسد المجنون، أو المجذوم، والخلط 

بين الجسدين تحّول تاريخيا، ومن 
وجهة نظر السلطة إلى لعبة لتمرير 

شفرة التعذيب واإلقصاء والطرد 
والسجن والرقابة.

فهل يمكن للسؤال الفوكوي 
اإلشكالي أْن يكون سؤاال عربيا؟ وهل 

يمكن للمثقف الفرد في سياقه الوصفي، 
أو في تموضعه االنتلجنسوي أن 

يمارس المجاهرة بوظيفة نقد السلطة؟ 
وما مدى قدرته على تعرية وفضح 

مرجعيات الرعب والرقابة والقهر التي 
تملكها؟ وكيف هي النظرة إلى ثنائية 
العقاب والسجن في سرديات السلطة 

العربية؟
أحسب أّن هذه السلطة تحولت 

عبر تاريخها المرعب إلى نسٍق حاكم، 
له تمثالته في االجتماع السياسي 
والثقافي واالقتصادي، وحتى في 

االجتماع األنثروبولوجي، وأّن 
هيمنتها العصابية بدت أكثر تبديا من 

خالل تمثالتها لسلطة األيديولوجيا 
والحزب والمعسكر والنقابة والجماعة 

والطائفة..
السياق التاريخي لهذه السلطة 

يرتبط بعالقة إشكالية مع اإلنسان، فهي 
تسعى دائما إلى فرض صورة ”اإلنسان 
االنضباطي“ كما يسميه مطاع صفدي، 

والذي قد يكون صورة لـ“اإلنسان 
الُمطيع“ أو حتى صورة للكائن 

األيديولوجي العقائدي أو األصولي، 
والذي أسهمت السلطة بتوصيفاتها 

الدينية والعسكرية واأليديولوجية في 
تضخيم صورته، وفي تسويقها النفسي 

واإلعالمي، وحتى إعادة إنتاجه ليكون 
شفرتها الكراهية، وفي تهويل ”وهم 

العدو“ أو حتى في صناعة العدو نفسه.
 المثقف العربي مثقٌف غير تاريخي، 

أي أنَّ ظاهرته لم تتخذ سياقا محددا، 
أو مستقال، إذ ظلت صورته المتشيئة 

جزءا من تمثالت اجتماع ثنائية السلطة 
والمعارضة، عبر التماهي مع قوتها، 

والخضوع لنظامها وإيوانها ورمزيتها، 
أو عبر التمرد عليها، واالغتراب عنها، 

وهو ما يجعله خاضعا لتوصيفاتها 
التي تكرسْت في أدبيات مقدسها، 

حيث يتحول هذا المثقف إلى (المارق، 
الزنديق، الكافر، الخارج عن األمة 

والجماعة).
الخطأ في التفكير قد يكون مدخال 

للحديث عن فلسفة فوكو، بوصفه 
مجاال للحفر في منطقة مفاهيمية قاّرة 

في الفكر الغربي، لكن الحديث عن 
التفكير الثقافي العربي ال يمكن أْن 

يكون إّال مدخال لفحص إشكالية عالقة 
السلطة بالمثقف بعيدا عن المفاهيم 

غير المتداولة، وقريبا من فعل الهيمنة 
الذي تمارسه السلطة عبر مؤسساتها 

وعقائدها ورعبها، وعبر مقدسها أيضا، 
بوصفها القوة الوحيدة التي تملك 
(شرعة) ممارسة العنف، في مجاله 
الرقابي والجنائي، وحتى الشرعي! 

وهذا ما يجعل فكرة الخطأ موضوعا 
ملتبسا، وحِذرا، فالسلطة تضع الخطأ 

في خروج المثقف عن السلطة، أو 
عن والية األمر كما تقول الفقهيات 

األصولية، والمثقف يسعى لتوصيف 
تمرده بوصفه بحثا عن الحق والعدل 

والحرية واالستقاللية، وهذا ما يفترض 
تموضعه في الصراع معها، والتعّرض 

لكل عنفها وتوحشها ومالحقاتها 
وسجونها.

علي حسن الفواز
 كاتب عراقي

املســـابقات األدبيـــة الكبـــرى باتت 

تركـــز على كتـــاب الروايـــة أكثر من 

غيرهم، وشروط دور النشر املجحفة 

حجبت نجومية األقصوصة

 ◄
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كتب

} لو توقفنا عند هذا العدد الكبير، بل الكبير 
جدًا، من تعاريف احلداثة، حركًة ومصطلحًا، 

التي تتناول أكثر من جانب من جوانب 
احلياة الفكرية واجلمالية والواقعية، لكان 
بإمكاننا اختصارها في القول إنها جتاوز 

القدمي والثابت واملكرر، واستبداله باجلديد 
واحليوي واملتحول، واحلداثة فعل تطوير 
الفكر والواقع، وكل ما هو جمالي وإبداعي.
وإذا كانت احلداثة، مصطلحًا وحركًة، 

قد ارتبطت في بداياتها بالتاريخ األوروبي 
حتديدًا، وبتحوالته، فقد انفتحت في ما بعد 

على أفق أممي، واقترنت بهذه الصيرورة، 
إحالة إلى الفكر واإلبداع، وهذا ما سأقف 

عنده في ما أكتبه اليوم.
وما سأقوله هو رأي رأيته أو اجتهاد 
اجتهدته، قد يكون صائبًا، وقد يكون على 

مسافة من الصواب، وهذا الرأي أو االجتهاد 

نتيجة قراءات متواصلة عن احلداثة، تأتي 
بأفكار قد تتقاطع، غير أنها تثير أسئلة 

تنشط الذهن.
وفي تفاعلها مع الواقع تكون موقفًا 

يفصح عن وعي، على أكثر من صعيد، 
وبخاصة على الصعيدين الفكري واجلمالي، 

ليتمثل املتغيرات احلياتية ويعبر عنها 
إبداعيًا، وقد يشتغل هذا الوعي ليرصد 

متغيرات مستقبلية ويبشر بها.
إن القول بالتبشير ال أقصد منه املعنى 

املباشر له، بأدواته اللغوية، وإمنا هو 
تبشير مبتغيرات جمالية في اإلبداع، تسبق 

متغيرات في الواقع.
إن احلداثة رؤية مرحلية، أي أنها تعبر 

عن مرحلة، وهي ال متثل موقفًا سلبيًا 
من املاضي، بل هي مستقبل ذلك املاضي 

اإلبداعي، إذ متثلته أوًال، وعبرت عن الوعي 
باحلاضر ثانيًا، فكانت محاولة للتعبير عن 

جوهر متغيرات احلاضر التي تشكل إضافة 
من خالل التواصل، وليس من خالل القطيعة. 

إن القول بأن احلداثة رؤية مرحلية، يصدر 

عن كون إجنازها اإلبداعي، حتى في حالة 
أن يكون بعض اإلجناز الكالسيكي في 

املستقبل، فهو سيكون ماضي حتوالت قادمة، 
لها حداثتها أو حداثاتها.

إن وعي احلداثة الذي يعبر عنه مبدعون 
موهوبون، من خالل أعمال إبداعية مهمة 

واستثنائية، هو الذي يحرر دعاوى احلداثة 
من موقفني سلبيني، األول يرى في اإلجناز 
احلداثي مجرد لعب شكلي بعيد عن جتربة 

ل  حقيقية، حياتية وثقافية، والثاني يحوِّ
احلداثة كموقف إلى ما هو ثابت، ال يتقاطع 

مع املاضي فحسب، بل مع متغيرات احلاضر 
وإرهاصات املستقبل.

يقترف البعض من مدعي احلداثة 
انحرافًا في الرؤية، إذ يحسب ارتباطه 

باحلداثة بالنيات فقط، ويحسب كذلك أن 
هذه النيات تؤهله إلجناز إبداعي، من دون 
أن يتوفر على مقومات اإلبداع، وعيًا وأداة 

وجتربًة واستعدادًا.
أذكر -وكان هذا في أواسط الستينات 

من القرن املاضي- أني رافقت أحد األصدقاء 

إلى مقهى البلدية ببغداد، ولم أكن دائم 
التردد عليه، ووجدنا عددًا من األدباء الشباب 

أيامذاك، فالتحقنا مبجلسهم، وكان احلديث 
عن الشعر والتجديد، وقادنا احلديث إلى 
ما ميثله السياب من حضور في التجربة 
الشعرية اجلديدة، وإذا بأحد احلاضرين 

ينتفض باستعالء قائًال: إن مرحلة السياب 
قد انتهت وما عادت لها أهمية فنية، ونحن 
نشهد اآلن مرحلة شعرية جديدة، وما نكتبه 

ميثل قصيدة املستقبل.
إن املتحدث فاجأني مبا قال، ألنه عبر عن 

رؤية سطحية، فبعد كل السنني التي مرت 
مازال السياب حاضرًا في التلقي واحلوار 

والنقد والتاريخ األدبي، أما صاحبنا فال أكاد 
أقرأ اسمه في كل ما يكتب عن الشعر اجلديد، 

ولم يترك أثرًا في فضاء احلداثة الشعرية، 
ألن مشروع السياب الشعري، كما غيره 

من املوهوبني، اعتمد على الوعي واقترن 
بالتجربة، أما من أراد أن يكون حداثيًا 

باالدعاء والنيات والصوت العالي، فلم يترك 
أثرًا وانتهى إلى غياب.

قول في الحداثة

بدأت شـــركة The Producers املصرية أولى خطوات تحويل الثنائية الروائية {أنا شهيرة.. 

أنا الخائن} للكاتبة نور عبداملجيد إلى مسلسل تلفزيوني.

صدرت عن دار الروســـم للطباعة والنشـــر ببغداد رواية جديدة للكاتب العراقي ستار التميمي 

جاءت بعنوان {قضية عفاف}.

حميد سعيد
كاتب عراقي

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي - ضمـــن تقليـــد ســـنوي، أصبح 
الفتا على مســـتوى النشـــاط الثقافي المحلي 
والعربـــي، يســـتضيف اتحـــاد كتـــاب وأدباء 
اإلمارات فرع أبوظبي الروائيين الذين دخلت 
أعمالهـــم القائمـــة القصيرة المرشـــحة لنيل 
الجائـــزة العالمية للروايـــة العربية ”البوكر“ 
لعـــام 2017 فـــي حوار مباشـــر مـــع المهتمين 
والمتابعين، وذلك مســـاء األحـــد 23 أبريل في 

مقر االتحاد بالمسرح الوطني.
 والروايـــات الســـت هـــي ”الســـبيليات“ 
إلســـماعيل فهد من الكويـــت، ”أوالد الغيتو- 
اســـمي آدم“ إللياس خوري مـــن لبنان، ”مقتل 
بائع الكتب“ لســـعد محمد رحيـــم من العراق، 
”فـــي غرفـــة العنكبـــوت“ لمحمـــد عبدالنبـــي 
لمحمـــد علوان من  من مصر، ”مـــوت صغير“ 
لنجـــوى بن  الســـعودية، و“زرايـــب العبيـــد“ 

شتوان من ليبيا.
شخصية امرأة  قدمت رواية ”السبيليات“ 
اســـتثنائية تصارع ظروف الحـــرب العبثية. 
وفي مقاربة جديدة للنكبة الفلســـطينية تسلط 
الضوء علـــى التطهير  روايـــة ”أوالد الغيتو“ 
العرقي الذي مارســـته العصابات الصهيونية 
على أهالي اللد، في حين تتناول رواية ”مقتل 
بائـــع الكتـــب“ شـــخصية تمثل البعـــد الفني 
والثقافـــي واإلنســـاني لحضـــارة العراق في 

مواجهة الخراب الناجم عن االحتالل. 
فتتحدى  أما رواية ”في غرفـــة العنكبوت“ 
سلوكيات وتابوهات اجتماعية، وتعطي صوتا 
لفئة مهمشـــة. وتفردت روايـــة ”موت صغير“ 
بنبشـــها لتاريخ شـــخصية المفكـــر الصوفي 
ابن عربي. فيمـــا ُتدخل رواية ”زرايب العبيد“ 
القـــارئ للمرة األولى إلى عالم العبودية، وهي 
منطقة مغيبة أدبيا فـــي تاريخنا الحديث، من 

خالل شخصيات إنسانية نابضة بالحياة.

إصدار حديث

حوار مع روائيي القائمة 

القصيرة للبوكر العربية

الحضارة المصرية في أساطير العرب سحر وطالسم
[ مؤرخون عرب سموا الفراعنة بأسماء عربية وألفوا حولهم الخرافات  [ كتاب يكشف التخريب الذي طال اآلثار المصرية القديمة

ناهد خزام 

} فـــي كتابـــه ”مصر في األســـاطير العربية“ 
يرجـــع الباحـــث عمـــرو عبدالعزيـــز أســـباب 
التفســـيرات الخرافيـــة التـــي طالـــت اآلثـــار 
المصرية إلى الجهل باللغة المصرية القديمة، 
ورغبة الناس في وضع تفســـيرات لما يرونه 

من شواهد على عظمة هذه الحضارة.

خرافات المؤرخين

يســـتند الكتـــاب، الصـــادر عـــن المجلس 
األعلـــى للثقافة فـــي القاهرة، إلـــى العديد من 
هـــذه المرويـــات والكتابات التـــي وردت في 
كتب المؤرخين والرحالة العرب والمســـلمين 
منذ الفتح اإلســـالمي لمصر، ومن بينها على 
ســـبيل المثال ما ذكره المقريزي في أســـباب 

أهل بناء األهـــرام إذ يقول ”قـــال جماعة  من 
التاريخ إن الذي بنى األهرام سوريد 
ابن سلهوق ابن شرياق ملك مصر، 
وكان قبل الطوفان بثالثمئة ســـنة، 
وســـبب ذلك أنـــه رأى فـــي منامه 
كأن األرض انقلبـــت بأهلها، وكأن 
النـــاس هاربون علـــى وجوههم، 
ويصدم  تساقطت  الكواكب  وكأن 
بأصـــوات  بعضـــًا،  بعضهـــا 
هائلـــة، فأغمـــه ذلـــك وكتمـــه.. 
فانتبـــه مذعورًا وجمع رؤســـاء 
الكهنة مـــن جميع أعمال مصر 
وكانـــوا مئة وثالثيـــن كاهنًا، 

فأخبـــروه بأمر الطوفـــان، فأمر عند ذلك ببناء 
األهـــرام ومألها طلســـمات وعجائب، وأمواًال 
وخزائن، وجمع فيها ما قاله الحكماء، وجميع 
العلوم الغامضة، وأســـماء العقاقير، منافعها 
ومضارهـــا، وعلـــم الطلســـمات، والحســـاب 

والهندســـة والطب، وكل ذلك مفسر لمن يعرف 
كتابتهـــم ولغاتهـــم. فلمـــا فرغ منها كســـاها 
ديباجًا ملونًا من فوق ألســـفل وجعل لها عيدًا 

حضره أهل مملكته كلها“.
بعض هـــذه الكتابات أســـهبت في وصف 
هيئـــة األهـــرام، وما كانـــت عليه بعـــد الفتح 
العربـــي لمصر، ما يمثل مؤشـــرا على التغير 
الذي لحق بشـــكل األهرام التـــي كانت مغطاة 
بطبقة ملســـاء مزينـــة بالنقـــوش والكتابات 
الهيروغليفيـــة. ففي كتاب اإلفـــادة واالعتبار 
للبغـــدادي يقول ”والعجب فـــي وضع الحجر 
بهنـــدام ليس فـــي اإلمكان أصـــح منه، بحيث 
ال تجد بينهمـــا مدخل إبرة، وال خلل شـــعرة، 
وبينهما طين كأنه الورقة، ال أدري ما صنعته 

وال هو“. 
ويقـــول أبوالصلـــت فـــي كتابه الرســـالة 
المصرية ”ورأينا ســـطوح كل واحد من هذين 
الهرميـــن مخطوطـــة من أعالها إلى أســـفلها 
من  متوازية  متضايقـــة  بســـطور 
كتابـــة بانيهـــا، ال تعـــرف اليوم 

أحرفها وال تفهم معانيها“.
لم تخـــل هذه الروايـــات أيضًا 
مما أشـــيع عن معرفـــة المصريين 
الكتابة  فكانـــت  بالســـحر،  القدماء 
المصريـــة القديمـــة بالنســـبة إلـــى 
هؤالء المؤرخين ال تخرج عن كونها 
نوعا من الطالســـم السحرية التي ال 

يعرف ألغازها إال من وضعها. 
يقـــول التلمســـاني فـــي معـــرض 
حديثه عـــن األهرام ”يحكـــى أن  الذي 
بناها ملك يقال له سلموق بن درمسيد، 
الذي أغرقه نـــوح بالطوفان، وأنـــه لما بناها 
وكل لـــكل هـــرم منها روحانيـــًا يحفظه، فوكل 
بالهـــرم البحري وهو المفتـــوح اآلن روحانيًا 
في صـــورة امرأة عريانة، ولهـــا ذوائب تصل 
إلـــى األرض، فإذا أرادت أن تســـتفز اإلنســـي 
ضحكت في وجهه وجرته إلى نفسها فتطعمه 
وتســـخر به، وحكى من رآهـــا عريانة عند هذا 
الهـــرم أنه امتأل قلبه رعبًا، ووكل بالهرم الذي 
جانبـــه روحانيًا في صورة غـــالم أمرد، وذكر 
جماعـــة أنهم رأوه على جانبـــه مرة بعد مرة، 
ووكل بالثالـــث -وهـــو الصغيـــر- روحانيـــًا 

في صورة شـــيخ في يده مبخـــرة وعليه ثياب 
الرهبـــان، وذكر قوم من أهل الجيزة أنهم رأوه 
مرات في أطراف النهار، فإذا قربوا منه يغيب 
عنهم ولم يظهر، فإذا بعدوا عنه عاد إلى حالته 

التي كان عليها“.
واســـترعى تمثـــال أبوالهـــول المجـــاور 
لألهرامـــات انتبـــاه المؤرخيـــن، وحظي هو 
اآلخر بنصيبه من التفسيرات السحرية، وكان 
أبوالهـــول فـــي ذلك الوقـــت، أي حوالي القرن 
الثالث عشر، مغطى معظمه بالرمال وال يظهر 

منه سوى الرأس والكتفين.

التخريب والكنوز

ومما يشـــير إلى أن التنقيب عـــن المقابر 
المصريـــة القديمة كان شـــائعًا فـــي العصور 
اإلســـالمية مـــا ذكـــره المقريزي فـــي معرض 
حديثه عما يتم العثور عليه من ذهب الفراعنة، 
إذ تطرق إلى ما ســـماه بـ“علـــم الكنوز“، وهو 
علم نشـــأ في مصر كما يقول ”ال يدركه إال من 

درس األوراق القديمة واســـتطاع فك طالســـم 
العالمـــات والرمـــوز التـــي تركهـــا أصحـــاب 
هـــذه الكنوز“، ويقصـــد بها اللغـــة المصرية 
القديمـــة. وكان التنقيب عن اآلثـــار المصرية 
أو استخراج الكنوز أشـــبه بالحرفة يحترفها 
بعض الناس حتى ُفرضـــت على العاملين في 
هذا المجال المكوس والضرائب. وكانت هذه 
والباحثون عنها  الكنوز تســـمى بـ“المطالب“ 
يطلـــق عليهـــم ”المطالبية“، وصفهـــم البلوي 
كاتب ســـيرة أحمد بـــن طولون بأنهـــم كانوا 
يرتـــدون الصـــوف، ويتجولون خـــارج المدن 
باحثين عن الكنـــوز المدفونة بعيدًأ عن أعين 

الناس والحكام.
ولم يكن البحث عن هذه المقابر في سبيل 
الذهـــب فقط، إذ كانت تســـتخرج المومياوات 
أيضًا لتطحـــن عظامها لما شـــاع بين الناس 
عـــن فائدتهـــا فـــي عـــالج األمـــراض. ويذكر 
الباحث عمرو عبدالعزيز في كتابه أن الطبيب 
العربي ابن ســـينا قد ذكر المومياء ودافع عن 
اســـتخدامها في عالج عدد من األمراض، وأن 

حديثه عنها قد ورد في مخطوطة محفوظة في 
مكتبة ”ســـان ماركو“ في فلورنســـا. وقد شاع 
هذا االعتقـــاد أيضًا في أوروبا خالل العصور 
الوســـطى حتـــى صـــارت المقابـــر المصرية 
القديمـــة مقصدًا للتجـــار األوربيين بحثًأ عن 
هذه الموميـــاوات، وكان ذلك ســـببًا في نهب 
الكثير من المقابر، وما لحق بما كان موجودًا 

من آثار من تخريب.
فكرة اللعنـــة التي تصيب من يعبث بقبور 
الفراعنـــة والتـــي طفـــت علـــى الســـطح بعد 
اكتشـــاف مقبـــرة تـــوت عنخ آمون فـــي بداية 
القـــرن الماضي وما أحيط بها من مالبســـات 
لم تكن أمرًا مستحدثًا، بل كان لها وجود قوي 
خالل العصور الوســـطى أيضًا. يرى الباحث 
عمرو عبدالعزيز أن القصص التي تدور حول 
هذا الموضوع كثيرة، ولكنها تشـــترك جميعًا 
في صفـــة واحدة وهي المبالغـــة التي تعكس 
االنبهار بالحضـــارة المصرية القديمة، والتي 
تنســـب الكثير من منجزات هذه الحضارة إلى 

أعمال السحر والخوارق.

بعد الفتح العربي ملصر مثلت اآلثار املصرية لغزًا محيرًا لدى املؤرخني والرحالة املسلمني، 
فامتزجت كتاباتهم عنها باخلرافات الشــــــائعة واملتداولة، وأســــــهب بعضهم في تفسير ما 
رأى من آثار اســــــتنادًا إلى مصادر كثيرة، منهم من قّدم ما هو خرافي ومخالف للمنطق، 
ومنهم أيضًا من اقترب من احلقيقة مازجًا بينها وبني ما مت تداوله من تفسيرات ومرويات 

رائجة بني الناس اعتمادًا على القصص الديني.

اختلف القادمون والنتيجة واحدة على كنوز مصر

الكتابة المصرية القديمة بالنسبة 

عن  تخرج  ال  المؤرخين  ــؤالء  ه إلــى 

كونها نوعا من الطالسم السحرية 

التي ال تعرف ألغازها
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} مســقط - يضـــم كتـــاب ”الراقصـــات على 
للكاتبة والشـــاعرة العمانية ســـعيدة  الجمر“ 
بنـــت خاطر الفارســـي مجموعة مـــن المقاالت 
التـــي تتناول حـــال المرأة العربيـــة، وخاصة 
المرأة العاملة في المجال الفني واإلبداعي في 

منطقة الخليج العربي.
عنـــوان الكتـــاب عنـــوان ألحـــد المقـــاالت 
الواردة ضمنه، حيث تؤكد الكاتبة أنها وجدت 
أن عنوان ذلك المقال صالح ألْن تنضوي تحته 
جميـــع مقـــاالت الكتاب نظرا إلى كـــون المرأة 
الخليجيـــة هي بحـــد ذاتها امـــرأة التغيرات 
الكبرى كما تقـــول األديبة ظبية خميس، وهي 
بعمومهـــا -أي المـــرأة الخليجيـــة- في حالة 
اغترابيـــة نتيجة لما وقـــع عليها من متغيرات 
كبـــرى جـــراء الطفـــرة النفطيـــة والتحـــوالت 

المجتمعيـــة المصاحبـــة وخروجها من بوتقة 
الجهـــل واألمية وســـطوة العـــادات واألعراف 

التي تحرم عليها الكثير من الحقوق.
 وبقراءة متأنية لمحتوى الكتاب، 
الصـــادر مؤخًرا عـــن دار ”الوراق“، 
ووفـــق نظـــرة الكاتبـــة فـــإن ”فـــي 
خليجنـــا واهـــب اللؤلـــؤ والمحار، 
على حد تعبير الشاعر العراقي بدر 
شـــاكر الســـياب، ينثر الخليج من 

هباته الكثير. 
وتظهـــر الدانات وما إن نفرح 
بهـــا حتى تختفـــي، وهناك دوما 
مبرر لالتي يختفيـــن لعدم توفر 

أمامهـــن..  الكافـــي  والتشـــجيع  الفـــرص 
(وبطبيعـــة الحال فإن وصف المرأة الخليجية 

بلفظ الدانات لـــم يكن وصًفا عابًرا من الكاتبة 
وإنما هو تعبير عن حقيقة المرأة؛ إذ هي دوما 

غالية المعنى والمعاني)“.
فـــي  الفارســـي  وتتســـاءل   
عشـــرات  تظهـــر  لمـــاذا  مؤلفهـــا 
األســـماء من الكاتبـــات ويتحملن 
في البدء مرارة اللســـعة األولى من 
قبـــل األهل أو الـــزوج أو المجتمع؟ 
ثم فجأة يذهبن مـــع الريح، وكأنهن 
لم يكنَّ شـــيئا مذكورا، وهذه آفة من 
آفات المســـيرة األدبية النسائية في 

الخليج بشكل عام.  
وتـــرى الكاتبـــة أن االســـتمرارية 
وتطـــور الموهبـــة أهـــم مـــن البـــدء، 
لـــذا تتســـاءل عن ســـبب هـــذه االنســـحابات 

والتراجعات التي تخلق نوعا من الجمود الذي 
ال نعرف مرده إن كان بسبب أن الموهبة لم تكن 
أصيلة في الكاتبة، وبالتالي لم تتحمل تبعات 
الجهد واإلرهاق ولم تســـتطع دفع ضريبة هذه 
الموهبة -وهي بال شك ضريبة كبيرة- خاصة 
ا  على المرأة، أم ألن اإلبداع والثقافة ليَســـا هّمً
حقيقّيا يشـــغل الكاتبـــة وكان األمر مجرد نزق 
إعالمي للظهور والشـــهرة؟ أي أن الدخول إلى 
المجـــال الثقافـــي كانت لهن فيـــه مآرب أخرى 

كعصا موسى.
 ويتناول الكتاب عّدة مقاالت نشـــر بعضها 
في الصحف المحليـــة والعربية، والتي تحدد 
الكاتبة في خالصتها أن المرأة بكافة أطيافها 
هي المحور الرئيســـي للكتاب وهو إهداء لكل 
أنثى واضعة أمل أن تجد فيه جزًءا من الذات.

لماذا تختفي أغلب المبدعات العربيات من المشهد الثقافي
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} أبوظبــي - يتنـــاول كتـــاب ”حمـــد خليفـــة 
جوانب  الشعرية“  الذاتية  السيرة  أبوشهاب- 
من الســـيرة الذاتية للشـــاعر واألديب الراحل 
حمـــد خليفـــة أبوشـــهاب، إذ يســـتعيد مـــن 
خاللها شـــريطا من تفاصيل الماضي، كما أن 
الكتاب يضـــم قراءة مختلفـــة لحياته اعتمادًا 
على العالمات والشـــفرات واإلشارات الخفية 
والغامضـــة التي تركها، وأودعهـــا في أبياته 
الشـــعرية التي يمكن أن تحتمل حتى بعد زمن 

من كتابتها قراءات مختلفة.
الكتاب صدر عن أكاديمية الشـــعر التابعة 
للجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 
والتراثيـــة، وذلـــك ضمـــن سلســـلة األعمـــال 
الشـــعرية الكاملـــة (12) لألديـــب الراحل حمد 
أبوشـــهاب، والتي تصـــدر بإشـــراف عام من 
قبل األستاذ ســـلطان العميمي مدير أكاديمية 
الشـــعر، والهيئـــة االستشـــارية المكّونـــة من 

د.غسان الحسن وأحمد حمد أبوشهاب.
 فمنـــذ اللحظـــة األولى لمقاربـــة العنوان، 
ُيصر األديب على أنها ســـيرة شعر، وأنه يركز 
في ســـيرته الذاتية على مشـــواره الشـــعري. 
فبمجرد أن نشـــرع في القراءة تأخذنا السيرة 
إلـــى عالـــم فســـيح ومرجعي يتضاءل شـــيئا 

فشيئا حتى يتركز على ذات السيرة.
وهو يقول في مقدمة الكتاب ”هذه سيرتي 
الذاتيـــة كتبتهـــا بعـــد فترة مـــن الُعمـــر كما 
جرت لـــي في حياتي دون زيـــف أو تلفيق وال 

قـــول بالباطـــل وال ادعاء بغير حـــق“. وُيتابع 
”لقد شـــدوت بأشـــعار الســـابقين من الشعراء 
الشـــهيرين، فصيحـــًا ونبطيـــًا ولـــم أتجاوز 
العاشـــرة من العمـــر، فلمـــا تجاوزتها الزمت 
بعض شـــعراء زماننا في إمـــارة عجمان البلد 

الذي ولدت فيه..“.
لذا ال تطالعنا في الكتاب مالمح من سيرة 

ذاتيـــة فحســـب، بل كذلك هي ســـيرة 
جيل يمثله هنا شـــاعر وأديب متميز، 
يطلـــق شـــعرا موزونا، يتذكـــر مرة، 
ويجمـــح خيالـــه مرات بزمـــن ممتد 
على مدى عمـــره، عمر يبدأ بطفولة 
شقية وغنية بالتجربة، وينتقل إلى 
بتجارب  لينتهي  والشباب،  الصبا 

الحياة.
بســـرد  الشـــاعر  يكتـــف  لـــم 
مراحل  عبر  الشـــعرية  مســـيرته 
عمـــره المختلفـــة، بل حـــاول أن 
الجمالية  فلســـفته  لنـــا  يكتـــب 
ورؤيتـــه الثقافية، ليس لقضايا 

الشـــعر فقط، بل لقضية الجمالية في عمومها، 
كاشـــفا عن عالقته بالكتاب والشعراء، وليس 
شرطا أن تكون العالقة إنسانية في مسيرتها، 
بل أحيانا كانت العالقة عبر المعرفة الجمالية، 

والمثاقفة.
في هـــذا الكتاب يمزج الشـــاعر بين اللغة 
الوصفيـــة والشـــعرية تبعـــًا لتطـــور أوضاع 

الســـيرة الذاتيـــة، موضحـــًا قدراتـــه وتمكنه 
الشعري الذي يجعله يتحكم بأدواته ومشاعره 
ونصوصه المتفرقة، ليخلق من خاللها مناخا 
شـــعريا تهيمن فيه مالمح من السيرة الذاتية، 
وســـيرة المـــكان والزمان التـــي اختزنها في 
ذاكرته الشعرية، ثم أعلنها شعرا عبر محطات 

من حياته. 
الكتـــاب ملـــيء بتفاصيل تـــؤرخ للحركة 
الشعرية من خالل سرد عالقات 
الشـــاعر وذكرياته في المشـــهد 
من  المحلي،  والتراثـــي  الثقافي 
خالل تلـــك القصائد التي تجتمع 
العريض،  بالمعنى  السيرة،  فيها 
مع الكثافة في الصور الشـــعرية، 
واالســـتعادة  الســـرد  يجتمع  كما 
التذكاريـــة مـــع قدر هائـــل من ذكر 
أســـماء األمكنـــة التي تنّقـــل فيها 
الشـــاعر عبـــر فصـــول حياتـــه في 

مختلف مراحلها.
ولـــد الشـــاعر حمـــد بـــن خليفة 
أبوشـــهاب في عجمان عـــام 1933، له 
العديـــد من المؤلفـــات والدواوين الشـــعرية، 
رحل في عام 2002، بعد مســـيرة حافلة بالحب 
واألدب. وكان قـــد عمـــل مديـــرًا لمكتب وزارة 
اإلعالم في الشـــارقة، كما عمـــل وزيرًا مفوضًا 
بـــوزارة الخارجيـــة، وكان عضوًا فـــي لجنة 

التراث والتاريخ.

عاصـــر العديـــد مـــن الشـــعراء القدامـــى 
في إمـــارة عجمـــان، األمر الذي ســـاعده على 
صقـــل موهبته الشـــعرية، إذ الزم عـــددًا منهم 
وكتـــب عنهم قصائد ودّونهـــا في مخطوطات، 
وعرف في تلك الفترة بحســـن خطه، ومن بين 
الشـــعراء راشـــد بن ثاني المطروشي وراشد 
الخضر، كما ســـاعده حضوره مجالس الشعر 
التي كانت ســـائدة في تلـــك الفترة على حفظ 
العديد من القصائد، األمر الذي ســـاعده فيما 
بعد على االحتفاظ بأرشـــيف كبير من قصائد 
شـــعراء اإلمارات. ويقول عن تلك الفترة ”كنت 
ولـــدًا صغيرًا في إمارة عجمـــان عندما الزمت 
عددًا من الشـــعراء أمثال سالم الحداد وراشد 
الخضر وغيرهما، كنت أدّون لهم من األشـــعار 
مـــا تجود بـــه قريحتهـــم ويملونهـــا علي، ثم 

أحتفظ لنفسي بنسخة منها“.
ُيذكر أن أكاديمية الشعر قد وقعت مع ورثة 
األديـــب الراحـــل حمد خليفة أبوشـــهاب على 
اتفاقية إعادة إصدار مؤلفاته وإنتاجه الفكري 

والشعري.
وتعتبـــر أكاديميـــة الشـــعر فـــي أبوظبي 
أول جهـــة أدبيـــة متخصصة في الدراســـات 
األكاديميـــة للشـــعر العربي، بشـــقيه الفصيح 
والنبطي، وجاءت فكرة تأسيســـها اســـتكماًال 
لالهتمـــام الـــذي توليه إمـــارة أبوظبي لألدب 
والثقافة، بما في ذلك الشعر الذي يعد مرجعًا 

مهمًا وأصيًال في تاريخ العرب. 
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ابي  اج النَّ ممدوح فرَّ

} بعد أن كتَب تولستوي رواية «أّنا كارينينا» 
قـــال ”كتبُت فيها كّل شـــيء. وال أدري ما الذي 
أكتُبـــه بعـــد ذلـــك!“، وبينما هو علـــى فراش 
المـــرض كتب رواية ”الحاج مـــراد“، وهو في 
ه  اِبعة والســـبعين مـــن عمـــره. الغريب أنَّ الرَّ
عندما ُســـئل قبل وفاته عـــن آثاره األدبية غير 
المطبوعـــة التي ُتعدُّ ذات قيمة، أجاب ”الحاج 

مراد والجثة الحّية، ال غير“.
ُطبعـــت الروايـــة بعـــد وفاتـــه واعتبرها 
الكثيـــرون إحـــدى أجمـــل روائع تولســـتوي 
م في هذه الرواية  الكبيـــرة. لكْن في الحقيقة َقدَّ
القصيرة ُصـــورة حقيقية لصراٍع غير متكافئ 
بيـــن اآلليـــة العســـكرية الروســـّية والجنود 
القوقـــاز (الداغســـتانيين)، واالنتهاكات التي 
أحدثتهـــا آلياتهـــم الحربيـــة أثنـــاء غزواتهم 
المتالحقـــة للقوقاز كما فعـــل القائد بوتلر في 
حملته. وقد غّيـــر الروائي مفهوم بطل الحرب 
الـــذي يرى ”الفناء وســـيلة لتحقيـــق المجد“، 
مه  فُهَنا بطله الحـــاج مراد نموذٌج حيٌّ لما ُيقدِّ
تولســـتوي عـــن صـــورة البطل الذي ينكســـر 
ويشعر بالهزيمة، وال يتوانى عن االستسالم.

المرجعي والخيال

ادرة في نسختها العربية  بطل الرواية، الصَّ
أخيرا عن دار التنوير بترجمة هـڤـال يوسف، 
الحـــاج ُمـــراد، هو ُمْســـلم أفاري مـــن القبائل 
التي تقطن داغســـتان، شـــخصية حقيقية لها 
واقعها المرجعّي، التقاه تولستوي عندما زار 
تيفليس (االســـم القديم لعاصمة جورجيا اآلن 
تبليسي) عام 1851 وقد َذَهَب إلى هناك ليؤدِّي 
امتحان صّف ضباط الجيش، لكن عند الكتابة 
عنه اســـتعان بمذكـــرات القادة الـــروس وما 
ذكروه عن بطوالته وشـــجاعته، فاستعان بما 
جاء في مذكرات قائـــد كتيبة كورين فالديمير 
أصبح  الـــذي  بولتوراتســـكي،  ألكســـيفيتش 

جنراًال فيما بعد، وغيره من المراجع.
ومع هذه المرجعية في الكثير من الوقائع 
واألحداث والشخصيات التي يأتي ذكرها في 
الروايـــة بما فيها القيصر الروســـي نيكوالي، 
أضاف تولســـتوي مْســـَحة من الخيـــال على 
الروايـــة، وهو ما يتوافق مـــع مفهوم الرواية 

الذي رفضه من أسالفه وأثبته بأسلوب جديد، 
مازًجـــا بين المرجعـــي والتخييـــل في مزيج 
عجيـــب، تتـــوه فيـــه الحـــدود، كأن يجعل من 
لوريس ميليكوف شـــخصية روائية وإن كانت 
بسمات الشخصية الحقيقية العسكرية، يحكي 
أمامه الحاج مراد دوافع هذا التحول، وهو ما 

سجله في تقريره الذي رفعه إلى القيصر.
تأتي صورة الحاج مراد المقاتلة والعقلية 
رة وعلى لســـان القادة  الحربيـــة الذكّية ُمتأخِّ
الروس، الذين اشتبكوا معه في معارك ضارية 
من قبل، فيحكون عن شـــجاعته وجسارته في 
المعارك حتـــى قالوا إنه ”لو ولـــد في أوروبا 
ربمـــا كان نابليـــون الجديد“. ويسترســـلون 
فـــي وصف ُنبل أخالقه وشـــهامته حيث عامل 
أسيرته باحترام فروسّي إلى أن َأْخلى سبيلها. 
م في بداية الرواية بطله الحاج  فالكاتب ال ُيقدِّ
مه  مـــراد وهو في ميـــدان المعركة وإنمـــا ُيقدِّ
وهو هارٌب ومستسلٌم للقيادة الروسّية، طالًبا 
العفـــو وخدمة القيصـــر العظيـــم، حيث تبدأ 
ه في قرية  الرواية بهـــروب الحاج مراد وتخفيِّ
سادو، بعد أن نشـــب خالف بينه وبين القائد 
شامل الذي قام بدور رئيسي في إعالن الحرب 
الدينيـــة على الـــروس وكان الزعيـــم الروحي 
ر شـــامل ِمن  والقائد الحربي للقبائل، وقد حذَّ
اســـتضافة الحاج مراد في الشيشـــان، وأنذر 
أنه َمن ُيخالف هذا ”سيقع تحت طائلة عقوبة 
المـــوت“. ورغم أن ســـادو كان َيْعَلـــُم أنَّ أهل 
القريـــة يمكنهم أن َيعلموا بوجود الحاج مراد 
في بيته في أي لحظة، لم يشـــغله األمر ُمطلًقا 
بل كان ســـعيًدا؛ فقد كان يعتبر ”أّن من واجبه 
حمايـــة ضيفه، أخيه في العهـــد ولو كلَّفه ذلك 

حياته“.
 لكـــن تتطـــّور األمور ويعرف أهـــل القرية 
ويتجمهـــرون للقبض علـــى الحاج مراد إال أن 
ســـادو مّكن ضيفه من الهرب، وبعد أن تخلَّص 
مـــن مطاردة أهل القرية، أرســـل برســـالة إلى 
قائـــد الـــروس كان ُمفادهـــا أن يطلـــب األمان 
واالنضمام إليهم في مقابـــل حمايته وحماية 

أســـرته التي يحتجزها شـــامل تحت قبضته. 
في نهايـــة الرواية بعد أن يئـــس الحاج مراد 
ُر  من ُمبادلة أســـرته باألســـرى الجبلييـــن ُيقرِّ
من جديد الهرب من الـــروس لكي يعود لينقذ 
أسرته من شامل. لكن في الفصل األخير تكون 
نهاية الحاج مراد بأن ُقِطَع رأسه بعد أن حلق 

شعره.

صورة من الداخل

عبـــر تواجـــد الحاج مـــراد داخـــل قصور 
القادة الـــروس ينقل تولســـتوي ُمشـــاهدات 
ووقائع يعيشها الحاج مراد؛ الحياة الداخلّية 
وأنمـــاط العيش والترف، فالســـهرات ُتقام كل 
ليلة عند آل فورونتســـوف، بما فيها الحفالت 
وكذلـــك  واأللعـــاب،  والمقامـــرات  الراقصـــة 

الحفـــالت التنّكرّية كمـــا حدث في 
واألهم  نيكـــوالي.  القيصـــر  قصر 
والخيانات.  والتحلُّل  اللهو  حياة 
فالفســـاد واالنحالل هو العنوان 
ـــص لهـــذا المجتمع حيث  الُمَلخِّ
ق  الّســـرقات والعمـــوالت والـــرِّ
وقســـوة  ـــخرة  السُّ ـــال  وُعمَّ
اُألونيـــات  علـــى  القوانيـــن 
ُمعتنقي الكاثولوكية اليونانية 

وغيرها.
كما أنَّ الضبـــاط ُينافقون 

وســـّكيرون.  ويختلســـون 
ة  والجنـــود ال تظهر عليهم الهمِّ

وهم يحاربون. وعالوة على االنهيار األخالقي، 
القـــادة دائًمـــا لهـــم عشـــيقات فـــي حضـــور 
الزوجـــات، وبالمثـــل الزوجـــات ُمنصرفـــات 
إلـــى آخرين ويتطلعن إلى رغبات حســـّية مع 

أصدقاء أزواجهن والجنود الصغار.
 في الفصل التاســـع من الرواية يستغرق 
الـــراوي الغائب مظاهر هـــذه الحياة، فيصف 
ـــهرات التي ُتقام في قصر  لنا ســـهرة من السَّ
فورونتســـوف على الشـــاطئ الجنوبي لشبه 

جزيرة القرم، عندما أتـــاه البريد من الجنرال 
ر بدقة مظاهر هذه الحياة  كوزلوفسكي، فيصوِّ
الالهيـــة لنســـاء القصر أثناء عبـــور الضابط 
حامل البريد إلى القائـــد. ومثلما يقّدم صورة 
للمقاتل المســـلم عبر شـــخصية القائد شامل 
م في  وقبله أستاذه منصور ثّم الحاج مراد، ُيقدِّ

المقابل صورة تعكس عالم الجنود الروس.
راعـــات الدائرة  ق الرواية بين الصِّ ال ُتفـــرِّ
بين القادة المســـلمين كما في صورة شـــامل 
والحـــاج مـــراد، وهو مـــا كان بدايـــة النهاية 
للصـــراع، حيث اســـتطاع الـــروس أن ينفذوا 
إليهـــم من وســـط هـــذه الصراعـــات، وانتهْت 
بالحاج مراد وشـــامل نهاية بشـــعة، من جهة، 
راعات الدائرة بيـــن القادة الروس  وبيـــن الصِّ
من جهة ثانية، فالتنافس هو العامل المشترك 

بين الطرفين.
يشير إ.ف. تشيتشـــرين في كتابه ”األفكار 
تولســـتوي  أن  إلـــى  واألســـلوب“ 
”رفـــض اللغـــة األدبيـــة التافهـــة 
األجناس  وكذلك  األدبيـــة“  والطرق 
الموجودة وال ســـيما الرواية منها 
وكل النظـــام المجـــازي الذي التزمه 
أســـالفه ومعاصروه، وهو ما ارتبط 
بإثبـــات أســـلوب جديـــد مـــن اللغة 
والشخصية والجنس األدبي ومفهوم 
جديد للرواية بشـــكل خـــاص. وعندما 
ننظر إلـــى روايـــة الحاج مـــراد، نجد 
ـــا بالمفهـــوم الذي كان  التزاًمـــا حقيقّيً
يبحث عنه تولســـتوي سواء في الشكل 
أو في المضمون الذي رفضه في روايات 
تورغينيف حيث الشـــخصيات الضعيفة تثير 
الكراهيـــة على حـــد قوله. في روايـــة ”الحاج 
مـــراد“ ثّمة بناء روائي بلفوني على مســـتوى 
الشـــكل وكذلك على مستوى اللغة واألساليب. 
فالروايـــة تجمع بيـــن اليوميـــات والمذكرات 
والمراســـالت التي تأخذ صيغ الرســـائل تارة 
والبرقيات تارة أخـــرى والتقارير تارة ثالثة، 
إضافة إلى األغاني الشعبية واألمثال المحلية.

األبطال الجدد ال يسعون إلى المجد
[ {الحاج مراد} رواية تولستوي األخيرة عن عوالم متصارعة

ــــــي الروســــــي ليف تولســــــتوي  كان الروائ
ــــــا يبحــــــث عــــــن كاتب  (1828 -1910) دائًم
من مميزاته الرئيســــــية ”البحث العنيد عن 
احلقيقة“ حتى أنه كان يعيب على الروائيني 
الذين ُيغرقون الشخصيات في السوداوية 
أو ”عســــــر الهضم“ بتعبيره، ومن ثّم جاءت 
كتاباته بحًثا عن الداخل وجتسيًدا ملا يؤمن 
به. وأهّم سمة في كتاباته أّنها كانت نافذة 
على مجريات األمور في روسيا القيصرية، 
ســــــواء كانت أمورا اجتماعّية أو حربية في 

صراع القادة الروس في القوقاز. 

صراعات ومهادنات وخيانات

عن الدار العربية للعلوم ناشرون صدرت للكاتبة فاطمة سلمان آل قريش رواية جديدة بعنوان كتب

{أحالم سمراء}، وتراوح الرواية بني أجناس الرسالة والخبر واملذكرات.

صدر حديثا عن الهيئة املصرية العامة للكتاب، في سلسلة تراث النهضة كتاب بعنوان {سعد 

زغلول سيرة وتحية} تأليف الراحل عباس محمود العقاد.

ارتياد اآلفاق في الرواية

} أستعير توصيف ”ارتياد اآلفاق“ من 
السلسلة العربّية الشهيرة الخاّصة بأدب 
الرحلة، لتوظيفه في ميدان الرواية التي 

تكون رحلة في اّتجاه آخر، رحلة غير مقّيدة 
ببداية أو نهاية، ويكون في التوجيه إلى 
العالم الروائّي بحث عن مقاربة رحالت 

الروائّي المرتاد اآلفاق، والتوصيف بأّن كّل 
رواية رحلة إنسانّية في ارتياد آفاق بعينها، 

تلك اآلفاق؛ األعماق القصّية الغائرة في 
عتماتها، المحتجبة عن الظهور والتجّلي.

ال ُيقصد بارتياد اآلفاق في عالم الرواية 
الرحيل إلى نقاط نائية في الجغرافيا، أو 

اكتشاف أماكن جديدة، أو خوض مغامرات 
في الشرق أو الغرب، بل يكون الرحيل 
المراد إلى أعماق اإلنسان نفسه، تلك 

األعماق التي تظّل قارات مجهولة يجتهد 
األدب والفكر والفّن في تظهير أسرارها 

وألغازها، والبحث عن سبل لإلضاءة عليها 
بغية الوصول إلى فهم أشمل لإلنسان، 

واستقراء دوافعه وتأويل أحالمه وما يعرك 
شخصّيته ويعجنه ويجعله بالصورة التي 

يتبّدى عليها.
يبدو أّن تسارع االبتكارات في العصر 

الحديث قد يؤّدي بطريقة غير مباشرة 
إلى تحجيم عمل الروائّي المنغمس في 

التسجيل أو التوثيق فقط من دون اإلبحار 
في أغوار الشخصّيات، واستنطاقها، 

ودفعها إلى أقاٍص غير متوّقعة في التحليل، 
ويوجب عليه أن يتحّرر من سطوة الواقع 

ليلعب في ميدان التخييل في النفس 
البشرّية، ال تصوير األمكنة فحسب، أو 

االكتفاء بتوصيف تفاصيلها الدقيقة وكأّنه 
مصّور فقط ال قارئ نفس بشرّية ومترجم 

صراعاتها.
انهيارات، انتكاسات، حاالت جنونّية، 

أحالم وكوابيس، نقائض متعايشة، مزاعم 
ووساوس وهواجس ومخاوف، آمال 

وأحاسيس غير ملتقطة، باإلضافة إلى 
كثير من المفارقات التي تضّج بها النفس 

البشرّية، وتنفتح عليها في واقعها وحياتها 
السّرّية، تشّكل بؤر مقاربة للروائّي الذي 

يرتاد األعماق ويحاول رصد نقاط بعينها 
لتكون نماذج تبحث عن أشباه وتقاطعات 

لها في الواقع.
ال يتعّلق أمر رحلة الروائّي في النفس 

باالنهمام بتصدير أو تصوير فضيلة أو 
رذيلة، وال يختّص بتعظيم فعل أو تقزيمه، 

وال بتبرئة جانب أو تأثيمه، بل يكون 
بحثًا عن الغريب الذي يستوطن النفس، 

والجديد القاّر فيها، وتجريب مختلف السبل 
الستكشافها ومواجهة التمويه الذي قد 

يحجبها عن الدراسة والمقاربة.
ال يتقّيد الروائّي الرّحالة بصور األمكنة 

واألوصاف الخارجّية، تراه يتعّمق في 
تشريح التركيبة الداخلّية للشخصّيات، 
ويكون في تشريحه كالعالم الذي يقوم 

بتجربة علمّية ليأخذ منها الدروس والعبر، 
مع مالحظة أّن الخوض في إجراء تجارب 

متخّيلة على األنفس والدواخل ال يأتي 
بالنتيجة نفسها كّل مّرة، بل هناك مفاجآت 

تربض لمرتاد األعماق في تحليالته 
وتأويالته، وهنا تدور الرواية في رحلتها 
الدائبة في النفس متحّرية عن المستجّد 

الذي يكون بدوره صدى للمبتكر في عالمه 
الخارجّي أو صورة من زاوية غير مرئّية له.

هيثم حسين 
كاتب سوري

ــات  ــي ــوم ــي ــجــمــع بــيــن ال الــــروايــــة ت

تأخذ  التي  والمراسالت  والمذكرات 

تارة  والبرقيات  تــارة  الرسائل  صيغ 

أخرى والتقارير تارة ثالثة
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} عمان - عـــن دار فضاءات 
للنشـــر والتوزيـــع في عمان 
صدرت هذه األيـــام للكاتبة 
الجزائرية وســـيلة سناني، 
بعنـــوان  جديـــدة  روايـــة 

«المغارة الثانية».
تتناول الرواية مناطق 
غير مطروقة من المجتمع 
تغوص  حيث  الجزائري، 
الحيـــاة  تفاصيـــل  فـــي 

الهامشـــية للجزائرييـــن؛ الحيـــاة 
المعاصـــرة بكل مـــا تحمله من همـــوم ثقافية 

واجتماعية وسياسية.
تميـــزت هذه الرواية بتعدد شـــخصياتها، 
حيث تقـــدم الكاتبة أكثر مـــن حكاية في قالب 
تهكمـــي، أو مـــا يمكننـــا تســـميته الكوميديا 
الســـوداء. ال تعالج سناني هنا قضية بعينها، 
بل تقدم حكايات كما هي يقّصها بطل الرواية 

بكل دقة وهو المصاب بمرض العصاب.
أحداث هذه الرواية التي ارتأت الكاتبة أن 
تترك نهايتها مفتوحة، تحكي قصة فتاة ولدت 
في الجبل في فترة اإلرهاب لتشـــارك حياة ما 
بعد اإلرهاب في الجزائر، ومن خاللها يكشف 
بطل الرواية عـــن بعض األوضاع في الجزائر 

في هذه المرحلة.

بطل عصابي سيرة شاعر تصبح سيرة جيل كامل
ُ



} لنــدن - لـــم تكن شـــيرل ســـاندبيرغ مجرد 
مديـــرة العمليات في فيســـبوك، ولكنها كانت 

زعيمة إيجابية تسعى إلى حل املشاكل. 
لفيســـبوك،  كانـــت متثل ”اجلســـد احلي“ 
الذي تعامل مع أزمته كما لو كانت صفقة عمل 
فاشلة ميكن استنتاج بعض النتائج اإليجابية 
منها. درســـت بيانات األزمـــة، طّبقت النتائج 
علـــى نفســـها، وتوصلت إلى حلـــول إيجابية 

ملشكلتها. 
وفـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة الغارديـــان 
البريطانية، هذا األســـبوع حتدثت ساندبيرغ 
بصراحة عن التعامل مـــع فقدان زوجها ديف 
غولدبيرغ، الذي توفي بســـبب أزمة قلبية عام 
2015 أثناء سفرهما إلى املكسيك لقضاء عطلة 
نهاية األســـبوع واالحتفال مـــع صديق بعيد 
ميالده اخلمســـني. كان السفر لقضاء عطالت 

نهاية األسبوع نادرا ألن الوقت كان ثمينا. 
تقول ســـاندبيرغ عن تلـــك التجربة املؤملة 
”غفوت قليال في ظهر ذلك اليوم زوجة سعيدة، 

واستيقظت بعد ساعة أرملة“.
وتضيـــف ”تصـــدر خبـــر الوفـــاة جميـــع 
الصحف العاملية، حينهـــا ولكن كان له صدى 
خاصة داخل عائلتي. كنت أعرف ما هو شعور 
أن تسافرا معا كزوجني سعيدين لقضاء عطلة 
نهاية األســـبوع، ثم يعـــود أحدكما إلى املنزل 

حامال نعش اآلخر“.

وتستدرك ”لكن كوني عضوا في ما تسميه 
ساندبيرغ ’النادي الذي ال يريد أحد االنضمام 
إليـــه‘، فقد عدت إلـــى العمل بعد عشـــرة أيام 
من احلـــادث. فعندمـــا يكون املنزل مســـكونا 
بالذكريات، يســـيطر عليك حنـــني كبير للعثور 

على مأوى“.
ويعتبر الزوجان مـــن ذوي النفوذ والقوة 
في وادي السيليكون، فغولدبيرغ، كان الرئيس 
تكنولوجيا تبلـــغ قيمتها  التنفيـــذي لشـــركة 
أكثر مـــن مليار دوالر، أما هي فتعمل رئيســـة 
التشغيل في شركة فيســـبوك، ومؤلفة الكتاب 
األكثر مبيعا ”تقدمي“ (لني إن) الذي تدعو فيه 
النســـاء إلى التســـلح حملاكاة طموح الرجال 

وإميانهم بذواتهم. 
إدراج  مت  ”فوربـــس“  مجلـــة  وبحســـب 
ســـاندبيرغ ضمـــن أقوى النســـاء علـــى هذا 

الكوكب. 
وعملت قبل توظيفها في فيسبوك كمديرة 
للموظفـــني فـــي وزارة اخلزانـــة األميركية في 
حكومـــة بيل كلينتـــون، وكان مـــن املتوقع أن 
تكون عضوا مستقبليا مبجلس وزراء هيالري 
كلينتـــون إذا مـــا قـــّدر لها أن تصبح رئيســـة 
الواليـــات املتحـــدة األميركيـــة، ومتتلك ثروة 

ُقدرت بنحو مليار دوالر. 
عندمـــا بلغت 45 عاما كانـــت أّما البن يبلغ 
مـــن العمر 10 ســـنوات وابنة تبلـــغ من العمر 
7 ســـنوات. وتضيـــف ســـاندبيرغ لصحافية 
الغارديان ديكا إتكنهيد عندما كانتا تتحدثان 

فـــي مقـــر فيســـبوك مبينلو بارك في شـــمالي 
كاليفورنيـــا، قالـــت ســـاندبيرغ ”تعرفني!، كنا 
منفتحني جدا هنا في فيســـبوك. جنلس دائما 
ســـوية في الساحة الواسعة للشركة ونتشارك 

العمل“. 
ولم يكن لســـاندبيرغ أي مكتب خاص بها 
فـــي العمل. وأضافت ”أن نتشـــارك، فذلك جزء 
ممـــا نحن عليه اآلن. ولكن يبدو لي أن اجلميع 
ينظـــر إلّي كما لـــو كنت شـــبحا. ال يريد أحد 

التحدث معي“. 
وقالـــت يومها ملديرهـــا مـــارك زوكربيرغ 
”خســـرت كل عالقاتي، وال يريـــد أحد التحدث 
معي“. وحينها رد عليها مارك بالقول ”يريدون 
التحـــدث معـــك، إنهم فقـــط ال يعرفـــون ماذا 

يقولون؟“.
وطبقـــا للتقاليد اليهودية يســـتمر احلداد 
علـــى شـــريك احلياة ملـــدة 30 يومـــا. وعندما 
اقتربـــت نهايـــة الشـــهر، قامـــت ســـاندبيرغ 
باملخاطرة وفعلت شـــيئا جعلها تشعر بالفخر 
بنفســـها. فقامـــت بكتابـــة منشـــور روت فيه 
معاناتها في شـــهرها املنكوب وقامت بنشـــره 

على صفحتها الشخصية بفيسبوك. 
وفّكرت ســـاندبيرغ في الليلة السابقة، ألن 
هذه الفكرة مســـتحيلة وأن املوضوع شخصي 
جـــدا على أن تنشـــره علـــى صفحـــات موقع 
التواصـــل االجتماعي، وأنها لن تنشـــره على 

فيسبوك. 
ولكن عندما اســـتيقظت فـــي صباح اليوم 
التالي، فكـــرت في أنه اليـــوم األخير للحداد، 
وأن األمـــور لـــن تزداد ســـوءا مما هـــي عليه 
وظهر  حقا. ضغطت ساندبيرغ على زر ”نشر“ 
املنشور أمام اجلميع على صفحات فيسبوك. 

خطت كلمـــات غاية فـــي التأثيـــر حينها. 
قالت ”عشـــت ثالثني عاما خالل األيام الثالثني 
املاضيـــة. أصبحـــت أكثر حزنا بثالثني ســـنة 
وأكثر حكمة أيضا“. وأضافت، املسؤولة التي 
تعد من الشـــخصيات األكثر نفـــوذا في وادي 
الســـيليكون، ”تعلمت أنه ال نعـــرف أبدا ماذا 
علينـــا أن نقـــول للمحتاجني وأن حســـاباتي 
كانـــت خاطئة فـــي البداية. وكنـــت أحاول أن 
أطمئـــن من حولي.. لكن في بعض األحيان من 
األفضل أن نقّر بأن األمور ليســـت على خير ما 
يرام“. وأكدت أنها تعلمت أن تطلب املساعدة. 
وختمت كاتبة ”تعلمت االمتنان ألمور كنت 
أعتبرها حتصيال حاصال مثل احلياة. وحتى 
لو أنـــا جد حزينة اليوم، أنظـــر إلى طفلّي كل 

يوم وأشعر بالفرح ألنهما على قيد احلياة“.
وقد اجتذب هذا املنشـــور موجة هائلة من 
الدعـــم وأكثر مـــن 74 ألف تعليـــق حتى اآلن، 

وقالت ”بعد ذلك، لم أشعر بالوحدة“.
وفـــي املقابلة مـــع الصحيفـــة البريطانية 
قالـت ”مارك هو الســـبب في أنني ال أزال على 
قيد احليـــاة، لقد قام مارك وزوجته بريســـيال 
بأكثر مما جـــاء في الكتاب، حيـــث فعال معي 
الكثير، عندما شـــعرت بالوحــــدة واالنعزال“، 
وأضافـــت ”إنـــه كان يقول لي مـــرارا وتكرارا 
’علينـــا أن نتخطـــى ذلك، وبالفعل ســـنتخطى 

هذه األزمة“.
وكشفت ساندبيرغ في كتابها األخير، الذي 
يحمل عنـــوان“ Option B“ أو اخلطوة البديلة 
وكتبته باالشتراك مع عالم النفس آدم غرانت، 
عـــن حزنهـــا إزاء فقـــدان زوجهـــا غولدبيرغ 

ويعتبـــر الكتـــاب مرجعـــا في كيفيـــة حتقيق 
”الصمود ما بعد الصدمة“.

وقد تضمن الكتاب أساليب عملية للتعامل 
مع احلزن. وشمل ثالث جتارب بهيجة وثالثة 
أشـــياء يجب القيام بها بشـــكل جيـــد كل يوم 
وكذلـــك بعض النصائـــح العملية عـــن كيفية 

اخلروج من األزمة. 
وكما تقول ســـاندبيرغ أيضـــا فإن الكتاب 
يعطـــي نصائـــح ”عّما قبل الوقـــوع في أزمة“ 
للقراء حتى يســـتطيعون اخلروج من أزماتهم 

الشخصية في حال تعرضوا لها بالفعل. 
ووفـــق صحفية الغارديان فقـــد كان كتاب 
”أوبشـــن بي“ ”أفضل كتـــاب رأيته يتحدث عن 
الكآبـــة واحلـــزن ولكن في نفـــس الوقت مفيد 
لدرجة أنـــي متنيت لو أنه متـــت طباعته منذ 

ثالث سنوات“.
وتضيـــف ”كنت أللصق صفحـــات الكتاب 
علـــى باب الثالجة عندمـــا أصبحت أرملة. كل 
ما كنا نحتاجه هو كتاب يساعدنا على تخطي 
األزمة التي أثرت فينا بشكل جدّي. ال أستطيع 
أن أفكر أن هناك أحدا لم يستفد في حياته من 

قراءة هذا الكتاب“. 
وترجع سبب تسميته إلى أنه إذا لم تنجح 
فـــي اتخاذ اخليـــار األول، فعليك بكل ما متلك 

من قوة أن تتمســـك باخليار الثاني.  ولم تولد 
ساندبيرغ غنية. 

نشـــأت فـــي ميامـــي ألســـرة مـــن الطبقة 
املتوســـطة، وكانت األخت الكبرى لثالثة أبناء 

لطبيب عيون وأم ُتدّرس اللغة الفرنسية. 
وكانـــت طالبة مجتهدة، درســـت االقتصاد 
في جامعـــة هارفارد بالواليات املتحدة قبل أن 
يتم تعيينها مســـاعدة ملعّلمها الري سامرز في 

البنك الدولي. 

وعـــادت ســـاندبيرغ إلى جامعـــة هارفارد 
بعـــد ذلـــك بعـــام ودرســـت ماجســـتير إدارة 
األعمال وتخّرجت بامتياز، وُعينت في شـــركة 
استشـــاريي علم اإلدارة ”ماكينزي“، وذلك قبل 
العـــودة إلى العمل مرة أخرى مع ســـامرز في 
البيـــت األبيض. ومتثـــل فشـــلها الوحيد في 

حياتها الشـــخصية عندما تزوجـــت من رجل 
أعمال أميركي وهي في الرابعة والعشرين من 

عمرها وانتهى بالطالق بعد عام. 
وتخّبئ ســـاندبيرغ شـــخصية مســـيطرة، 

تعمل كل شيء بحساب وبخطة. 
وعن بعـــض التفاصيل تتحـــدث صحفية 
الغارديان ”مـــع اقتراب لقائنا من النهاية، بدأ 
تركيزهـــا في التشـــتت وحملقت في الســـاعة 

أمامها. 
بدأت أسألها عن فيسبوك ولكنها أوقفتني 
وقالت إننا ســـنتحدث فقط عـــن الكتاب. وقبل 
أن أغادر فوجئت بسؤالها ”فيم أخطأت؟“ماذا 
تعني؟ قالت ســـاندبيرغ ”الكتاب. أخبريني ما 

الذي ينقص الكتاب؟“. 
قلت لهـــا ”كنت أمتنى لو أنك حتدثت أكثر 

عن نفسك في الكتاب“.
وردت ســـاندبيرغ ”حقا؟“. استخرج منها 
احملـــررون معلومـــات أكثـــر ممـــا كان ينبغي 

ء لتقوله. الكشف عنه، لم يبق أي شٍيٍ
وتقر صحافية الغارديان بقدرة ساندبيرغ 
العجيبة على التملص من االستفســـارات، فقد 
كانـــت حريصة على عدم االعتراف بأن ثروتها 
حتميها مـــن الصعوبات التـــي تواجه معظم 

األرامل. 
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} تحولت رسالة رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي بمناسبة عيد الفصح إلى موضع 

تهكم وانتقاد إعالمي، لمجرد أنها تلّبست 
بطريقة ما، دور رجل الدين وجمعت بين 
الغيبي الديني والسياسي البراغماتي! 

عندما افترضت أن القيم المسيحية يجب أن 
تجمع البريطانيين معا على قرار الخروج من 

االتحاد األوروبي.
من حق ماي بوصفها ابنة قس في 

الكنيسة أن ُتعّبر عن إيمانها الشخصي، لكن 
تغليف القرار السياسي بمسحة قداسة دينية 
أمر يسقطها في فخ تاريخي تم تحييده منذ 

قرون في أوروبا بعد أن سال من أجله دم 
عبثي باسم الرب.

هذا العبث نفسه يمارسه سياسيون 
ورجال دين في العالم العربي واإلسالمي 

اليوم وتهدر الكرامات وتستباح المدن، 
والجناة المتقاتلون يرفعون نفس الراية 

الدينية بألوان سوداء أو خضراء.

إذا كانت وسائل اإلعالم في العالم 
العربي جزءا من ذلك العبث الديني وهي 

تمارس خطاب التخلف الطائفي، فإن موعظة 
رئيسة الوزراء البريطانية كانت موضع نقد 

إعالمي وصفها بالتلميح الخاطئ، فالدين 
ليس حال لمشاكل العالم السياسية مهما 

كان صالحا للّم شمل البريطانيين وفق القيم 
اإلنسانية، بعد أن شقهم االستفتاء على 

خروج بلدهم من االتحاد األوروبي.
اليستر كامبل المستشار الصحافي 
السابق في حكومة توني بلير، كان من 
بين المتصدين لموعظة ماي السياسية 

بغالف ديني، بوصفه المدافع عن حساسية 
الخطاب اإلعالمي، مقترحا عليها أن تدرس 
بعناية فكرة الربط بين إيمانها والتحديات 

السياسية التي تواجه البالد. وتكون 
حذرة من احتواء سياستها على عقيدتها 

الشخصية.
كامبل الذي يرأس تحرير صحيفة ”نيو 

أوروبيان“ األسبوعية الموالية لالتحاد 
األوروبي، لم ير أن رئيسة الحكومة 

البريطانية أشركت الله في التصويت على 
بريكست، لكنها اقتربت من ذلك أكثر مما 

ينبغي، طالبا منها الكثير من الجهد من أجل 
أن تقود بريطانيا إلى طريق التوحيد واألمل 

وليس االعتماد على العقيدة الدينية.
وعزا نيك سبنسر، مؤلف كتاب ”األقوياء“ 
و“السياسيون والله“، رسالة ماي إلى خوفها 

من االنقسام السياسي والشعبي في البالد. 
بينما وصفت ليندا وودهيد، أستاذة علم 

االجتماع في جامعة النكستر، رسالة رئيسة 
الوزراء البريطانية بأنها استعانت بالدين 

المدني وليس الدين األرثوذكسي المسيحي.
رسالة من ثالث دقائق لرئيسة الوزراء 
البريطانية في مناسبة دينية أثارت عصفا 

إعالميا وسياسيا في معقل الديمقراطية 
األول في العالم، لكن من البساطة بمكان، 
أن نجد معادال سياسيا وإعالميا نقيضا 

في الخطاب العربي السائد، فكل التحركات 
السياسية والحروب تغّلف بمسحة دينية 

وتاريخية وكأن الله من اتخذها!
يبدو الخالف ليس سياسيا أكثر مما هو 
في منهج صناعة الخطاب، فتيريزا ماي بثت 

خطابها المصور على وسائل اإلعالم ولم 
يستمر أكثر من ثالث دقائق، لكن تداعياته 

بدت أكبر بكثير، فالجمهور -حسب كامبل- 

صار يعرف أكثر الطريقة التي تعمل بها 
الصحافة اليوم، مما أضعف قوة أباطرة 

اإلعالم ومنح السياسيين فرصة ألن تكون 
وسائل اإلعالم تمثل المصلحة العامة وال 

مصالحهم الضيقة والخاصة.
مثل هذا األمر سبق وأن تناوله صحافي 

وكاتب مثل سيمون جنكينز، واصفا انغماس 
وسائل اإلعالم في احتفال رفع اثنين من 

الباباوات إلى مرتبة القديسين بأنه هراء من 
القرون الوسطى ال أكثر.

وشكك جنكينز الحاصل على وسام 
تقدير في مجال الصحافة ويكتب مقالين 

أسبوعيا في صحيفتي ”الغارديان“ 
و“ايفينيغ ستاندر“، من دون أن يمسه 

الخوف أو االعتقاد بأن الرقيب يقف على 
رأسه، بأصحاب المعجزات، ألن ثمة حاجة 
لمن يقوم بالتحقيق في أمرهم والبحث عن 
”فضائلهم الخارقة“ إلثبات قيامهم بمعجزة.
وطالب بأن يؤدي هذا التطويب ويليه 

التقديس، إذا ”ثبت علميا“، إلى معجزة 
تتحقق في غضون خمس سنوات من وفاة 

المطوب! وأن ينظر لألمر مجرد إجراء 
يعني الفاتيكان، كي ال يحجم العقل وتعود 

الحضارة إلى الوراء ألن فرض الغيبيات في 
وسائل اإلعالم وكأنها حقائق يمثل مصدر 

خطر على الماليين.
يمكن االستعانة بأفكار جنكينز وعكسها 

على وسائل إعالم عربية وكيف تخصص 
مساحات كبيرة للخرافة الدينية، ويمكن 

إطالق حشد من األسئلة أمام حكومات عربية 
وهي تتنازل عن دورها السياسي لحساب 

المناسبة الدينية.
ثمة خطر مخيف تقترفه وسائل اإلعالم 

العربية في الترويج للخطاب الديني بوصفه 
حال للمشاكل السياسية، وتقديم رجال الدين 
وكأنهم أصحاب حلول اقتصادية وسياسية 

للمشاكل التي تعصف بالبلدان، مع أنهم 
ال يقدمون أكثر من ضريبة كالم مبني على 

قصص تاريخية ملتبسة.
ال يكمن الخطر في استعادة التاريخ 

الديني والتحدث بصوت الله من قبل 
السياسيين وحدهم، بل في تحّول وسائل 
اإلعالم إلى أداة مرّوجة لمثل هذا الخطاب 

والتراجع عن دورها في مراقبة أداء 
السياسيين لمنع الفساد، إلى مصدر 

للمواعظ الدينية!

الرسائل اإلعالمية ليست مواعظ دينية

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ألن شيرل ساندبيرغ عضو في ”النادي الذي ال يريد أحد االنضمام إليه“، وفق تعبيرها، 
فقــــــد وجدت نفســــــها ملزمة بتقدمي نصائح عن جتربتها املريرة فــــــي فقدان زوجها، كانت 

عبارة عن دروس جلميع الناس عموما وللنساء خصوصا في كيفية جتاوز األزمات.

تحت السيطرة

منشـــور ســـاندبيرغ اجتذب موجة 

هائلة من الدعم وأكثر من 74 ألف 

تعليق ما جعلها تؤكد {بعد ذلك، 

لم أشعر بالوحدة}

◄

تقـــول فـــي كتابهـــا {إذا لـــم تنجح 

فـــي اتخـــاذ الخيـــار األول، فعليك 

بكل ما تملك من قوة أن تتمسك 

بالخيار الثاني}

◄

[ درس في العزيمة للنساء: تجربة شيرل ساندبيرغ  [ تقاسم الحزن على فيسبوك يساعد على تخفيفه: فرضية تتطلب إثباتا

كشفت مديرة العمليات في فيسبوك، شيرل ساندبيرغ في كتابها األخير، الذي يحمل عنوان {Option B} أو الخطوة البديلة، وكتبته 

باالشـــتراك مـــع عالم النفس آدم غرانت، عن حزنها لفقدان زوجها ديف غولدبيرغ، وهـــذا الكتاب يعد مرجعا في كيفية تحقيق {الصمود 

ما بعد الصدمة}. 



} القاهــرة - أثار مقطـــع فيديو مصور يظهر 
من يعتقد أنهم جنود باجليش املصري يقتلون 
أربعة أشخاص في شمال سيناء جدال واسعا 

على مواقع التواصل االجتماعي.
وأطلـــق مغـــردون مـــن مصر وعـــدة دول 
عربية هاشتاغ #تسريب_سيناء، للحديث عن 

الفيديو.
نشـــرته قناة ”مكملني“  وكان ”التســـريب“ 
التلفزيونيـــة التـــي تبـــث من تركيـــا، وتعرف 
بارتباطهـــا بجماعة اإلخوان املســـلمني التي 

تعتبرها احلكومة املصرية ”إرهابية“.
وانقسم مستخدمو تويتر ضمن الهاشتاغ 
بـــني من يقطـــع بصحـــة الفيديو، ومـــن يؤكد 

اصطناع املشاهـد.
ويظهر التسجيل شـــخصا ملتحيا يرتدي 
مالبس عســـكرية ويتحدث بلكنة بدوية وآخر 

يرتدي مالبس غير عسكرية.
يذكـــر أن وجـــوه الضحايـــا لـــم تظهر في 
الفيديـــو وهو مـــا اعتبره البعـــض دليال على 

اصطناع املشاهد.
وقالـــت صحيفة ”اليوم الســـابع“ املصرية 
إن ٧ أدلـــة تفضح عملية التركيـــب، من بينها 
استحالة أن يكون اجلنود ينتمون إلى اجليش 
املصـــري بســـبب ظهورهم باللحـــى، حيث ال 
يسمح ملنتسبي اجليش بالتحرك في اخلدمات 

بـ“اللحية“ مثلما ظهر في الفيديو.
وســـاقت الصحيفة دليال آخـــر على فبركة 
الفيديـــو، وهـــو اختالط مالبـــس اجلنود بني 
الشـــتوي والصيفي، إذ مـــن املعتاد أن يرتدي 
اجلنود املصريون طقما خاصا بالصيف وآخر 

بالشتاء، وليس من املألوف اخللط بينهما.
من جانبه، أكد املتحدث الرسمي للمجلس 
السياســـي للمعارضة املصرية زيدان القنائي، 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة أن مجموعـــة من 
اخلونـــة ميكنها ارتـــداء زي اجليش وتصوير 
مقاطع فيديو بتقنيات عالية ونشر فيديوهات 
مزيفـــة لضرب ثقة الشـــعب باجليش املصرى 
متهيدا لتفريغ ســـيناء من ســـكانها وإلحداث 

فتنة بني قبائل سيناء واجليش. 
وأضاف القنائي أن التسريب املزيف يأتي 
ردا علـــى دعم قبيلة الترابـــني وبعض القبائل 
الســـيناوية للجيـــش وحرب بعـــض القبائل 
ضد والية سيناء وأســـر عدد من املنتمني إلى 

املتطرفني هناك على يد قبائل سيناء.
ويتعـــرض اجليش املصـــري الذي يحارب 
املتشـــددين فـــي محافظـــة ســـيناء، لعمليات 
”إرهابيـــة“ بني احلني واآلخر، كانت أكبرها في 
العـــام ٢٠١٣ حني ارتكب املتشـــدد عادل حبارة 
مجزرتـــه الشـــهيرة والتـــي راح ضحيتها ٢٥ 

جنديا.
ونفـــذ حكم اإلعدام في عـــادل حبارة نهاية 
العام املاضي بعد مســـار طويل من احملاكمات 

والطعون استمرت لثالث سنوات.
 يذكـــر أن مذبحة رفـــح الثانية تعتبر أكبر 
اجلرائـــم التي تعرض لها اجليش املصري من 

قبل املتشددين في محافظة سيناء.

اجتاحت صــــور ملذبحة راحت  } الريــاض – 
ضحيتها طيــــور الفالمنغــــو املهاجرة مواقع 
التواصل االجتماعي في اخلليج العربي بعد 
أن تردد أن هذه اإلبادة حصلت في السعودية 

والكويت.
وأثــــارت الصــــور انتقادات واســــعة على 

الشبكات االجتماعية خاصة تويتر. 
وأعــــرب مغــــردون عن غضبهم مــــن القتل 
ملجــــرد التباهــــي، مؤكديــــن ”حتــــى الطيــــور 

املهاجرة لم تسلم من العبث“.
وقال مغــــرد ”الفالمنغو طائر مائي جميل 
املظهــــر رائــــع املنظــــر ال يؤكل، املتوحشــــون 
الكارهون للبيئة وللحياة وللجمال ســــمحوا 
ألنفســــهم وهــــم كثر بقتــــل ما يحــــل أكله وما 

يحرم“.
واعتبر مغرد آخر ”إبادة كاملة لسرب من 
طيور الفالمنغو اجلميلة للتصوير والتفاخر 
فقط، علمــــا أنه طير بحــــري، حلمه مر وقاس 

وغير طيب، يجب إيقاف هذا التخلف“.
والفالمنغــــو أو ”النحــــام“، هو طائر كبير 
احلجم، ميتلك عنقا طويال، وساقني طويلتني، 
ويتميــــز باللون الوردي املائل إلى احلمرة، ما 
يجعله مــــن أجمل الطيور فــــي العالم. ويأتي 

الفالمنغو إلى دول خليجية مهاجرا.
وفــــي سلســــلة تغريــــدات علــــى حســــابه 
الرســــمي على تويتر، تعليقا على صور تبرز 
ممارســــات الصيــــد اجلائــــر، اعتبــــر عبدالله 
املسند أستاذ املناخ املشارك بقسم اجلغرافيا 
بجامعــــة القصيم، واملشــــرف على جوال كون 
ومؤســــس  والفلــــك،  بالطقــــس  املتخصــــص 
ورئيــــس جلنــــة تســــمية احلــــاالت املناخيــــة 
املميزة في السعودية، األمر ”مخالفة شرعية، 
ومخالفة نظامية، ومخالفــــة بيئية، ومخالفة 

إنســــانية هــــذا نصيبنا مــــن ’صايد 
وفايــــد‘، لقــــد قتلــــوا كل ما يطير 

في السماء ويدب على األرض. 
صيادون هم أم مفسدون؟“.

همهــــم  ”جــــل  وأضــــاف 
القتــــل! والتدميــــر! – قتل كل 
متحرك من الكائنات من أجل 
املتعــــة والتفاخر والتصوير! 

– تدميــــر عناصــــر البيئــــة! – 
مخالفــــة لولــــي األمــــر ’صايــــد 

وفايد'“.
وأكد ”في بعــــض املناطق تكاد ال 

تخلو أسرة من صياد وهواية الصيد فيها 
أعضــــاء ملتزمــــون بقيم الصيــــد وهم أقل من 
القليل وفيها أيضا أعضاء فوضويون دخالء 

وهم كثر“.

وتســــاءل ”هل هــــم يصيــــدون ليأكلوا؟ أم 
يصيــــدون ليفاخروا؟ أم يصيدون ليصوروا!؟ 
أم يصيدون ليفسدوا؟ الصيد في #السعودية 
أزمة أخالق أم أزمة مبادئ أم أزمة بيئية“!؟

واعتبر متفاعل ”النــــاس يتباهون بصيد 
النمــــور أو الدببة أمــــا طائــــر الفالمنغو، ما 
رأيــــت ذلك من قبل! أظنهم أول مرة يرون هذا 

الطائر! قتلوه وصوروه“.
وأكد آخر ”يا أخي لو كنت ميتا من اجلوع 
وتســــمع اســــمه فالمنغو تســــتحي تذبحه“.

وجزم مغرد ”هذا من عالمات التخلف“.
فيمــــا تهكم آخر ”يا رجــــل، لقد أكلوا حلم 
الضباع والضبان فهل تتوقع أن يعافوا حلم 

الفالمنغو؟“.
وطالــــب مغردون مــــن الدولــــة أن تعاقب 
أعــــداء البيئة عقوبات صارمــــة وتوقفهم عند 

حدهم.
وانتقدت مغــــردة ”حماية احلياة الفطرية 
عندنا أعتقــــد أنها حتمي حيــــاة فطرية على 
كوكب آخر ألن مشــــاهد التخلف متصدرة كل 
برامج التواصل وال عقوبات وال أي ردة فعل“.
وفي نفس الســــياق كتب معلق ”لألســــف 
مجتمعنــــا العــــدو األول للحيوانات والطيور 
والكائنــــات احليــــة والبيئة.. بــــل يتفاخرون 

بإبادتها!“.
وتفاعل معلق ”املوضــــوع ليس فالمنغو، 
املوضــــوع انســــالخ هــــذا النوع من أشــــياء 
كثيرة،عالجها الوعي ومحاربة اجلهل، وأهم 

درس االعتراف بجهلك“.
في نفس السياق، شارك مستشار االحتاد 
الوطنــــي لعمــــال وموظفــــي الكويــــت، فنيس 
العجمي، عبر حسابه في تويتر، صورة إبادة 
طائر الفالمنغو، مع احلساب الرسمي للهيئة 

السعودية للحياة الفطرية.
وكان نائب املدير العام للهيئة 
العامة للبيئة الكويتية، محمد 
العنزي، قد علق على الصورة 
صورًا  ”هناك  إن  املتداولــــة، 
تخص دولة الكويت، وسيتم 
إحالة مــــن قام بهذه املخالفة 
حســــب  العامة  النيابة  إلــــى 
وهناك  البيئة.  حمايــــة  قانون 
صور أخرى لوقائــــع حدثت في 
دول خليجية أخرى، وبكل أسف مت 

هذا الصيد للتباهي فقط!“.
وأوضح العنــــزي خالل مداخلــــة له على 
قنــــاة ”الــــرأي“ الكويتيــــة، أن قانــــون حماية 
البيئــــة الكويتــــي يفرض عقوبــــات رادعة قد 
تصــــل إلى الســــجن وغرامات مغلظة بشــــكل 

كبيــــر لكل مــــن يعتدي على حيوانــــات نادرة، 
منها هذه الطيور العابرة.

في سياق آخر، كانت املذبحة مناسبة لفتح 
ملف الصيد اجلائر في اخلليج الذي تتعرض 
له أنــــواع مــــن احليوانات البريــــة والبحرية 

املعرضة لالنقراض.
وينشر بعض املغردين بني الفينة واألخرى 
صورا على حساباتهم الشخصية تبرز صيدا 
وحشــــيا لبعض األنــــواع كالضــــب والغزالن 
واألرانب بغرض التباهــــي كنوع من التفاخر 
مما يؤثر ســــلبيًا بشكل مباشر أو غير مباشر 

على سمعة بلدان هذه املنطقة وشعوبها.
ويؤكد مغــــرد ”تطهير عرقي للصحراء من 
حياتهــــا الفطريــــة إن صح التعبيــــر“. ويقول 
معلق ”جتاوزنا مرحلة الوعي. ال بد من ســــن 

نظام وعقوبات رادعة لهذا التدمير والتخريب 
واإلفساد في األرض“.

يذكــــر أن دول مجلس التعــــاون اخلليجي 
حتتفل في الثالثني من شــــهر ديسمبر من كل 
عام بيوم احلياة الفطرية بدول املجلس وذلك 
بهدف رفع مســــتوى الوعي بأهمية احملافظة 

على احلياة الفطرية باملنطقة.
وكان موضــــوع الصيــــد اجلائــــر للطيور 
املهاجــــرة قد اختيــــر ليكون موضــــوع العام 
املاضــــي وذلك إلبراز خطــــورة الصيد اجلائر 
على الطيــــور املهاجرة، خاصة مــــع االهتمام 
العاملــــي بالطيــــور املهاجرة ســــواء من خالل 
االتفاقيــــات ومذكرات التفاهــــم وخطط العمل 
العامليــــة لدورهــــا املهم فــــي النظــــام البيئي 

العاملي.
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@alarabonline
ــــــى تويتر من أجل التصوير والتفاخر  صور إبادة لســــــرب من طيور الفالمنغو اجلميلة عل
فقط في الكويت والســــــعودية تثير جدال واســــــعا على الشــــــبكات االجتماعية في اخلليج 

العربي. وطالب مغردون بعقوبات رادعة لضمان عدم تكرار هذه املذابح.

} رام اللــه – القـــى هاشـــتاغ #احكيها_صح 
مشـــاركة واســـعة مـــن الفلســـطينيني علـــى 

الشبكات االجتماعية.
والهاشتاغ أطلقه فريق ”وسم الفلسطينية“ 
لـ“محاربة املصطلحـــات التي يحاول االحتالل 
زرعهـــا في عقول الشـــعب الفلســـطيني، حيث 
مبصطلحـــات  الســـتبدالها  الوســـم  يهـــدف 
فلســـطينية صحيحة“، وفق ما جـــاء في بيان 
احلملـــة. ومت إطـــالق احلملة مســـاء األربعاء 
لتوعية الشـــعب الفلســـطيني بخطورة بعض 
املصطلحـــات التي يتـــم تداولهـــا،  حتى صار 
الفلسطينيون والعرب يســـتخدمونها من غير 

حرج. 
وأكـــد فريق ”وســـم الفلســـطينية“ أن ” من 
يحـــارب العقـــول حتما ســـينتصر، لـــذا ال بد 
لنا عدم الســـماح لالحتالل بإخضاع الشـــعب 

الفلسطيني ملسمياته الواهية“.
وقالت الناشـــطة الشـــبابية في فريق وسم 
الفلســـطينية آية أبوطاقية، إن ” احلملة إحدى 
اخلطـــوات املهمـــة لتصحيـــح مســـار الوعي 
الثقافـــي لدى جيـــل النشـــطاء واإلعالميني في 
فلسطني، ومن الواجب اتباعها بحمالت ضغط 
أخرى تســـتهدف وســـائل اإلعالم الفلسطينية 

والعربية“. وقالت مغردة:

واعتبر حساب على تويتر:

واعتبر مغرد:

وورد ضمن العبارات التصحيحية:

وقالت مغردة:

وقالت متفاعلة:

وصحح آخر:

وأكد مغرد في األخير:

التسريبات المفبركة استياء خليجي من التفاخر بقتل الطيور على تويتر

سالح الحرب القذرة

بأي ذنب قتلت

أطلقت شـــركة ســـناب {Snap} المسؤولة عن تطبيق سنابشـــات، عدســـات ثالثية األبعاد الثالثاء، عند التقاط صورة أو مقطع فيديو 

بالكاميرا الخلفية لهاتفك الذكي، يمكن للمســـتخدمين الضغط على الشاشـــة لتظهر إضافات ثالثية األبعاد على الشاشـــة، من بينها 

.{Cute} أو {OMG} قوس قزح براق وحقل يحوي أزهارا متفتحة وعبارات تحلق في الهواء مثل

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
حملة تصحيح للمصطلحات في فلسطين

دول مجلس 

التعاون الخليجي تحتفل 

في الثالثين من ديسمبر 

من كل عام بيوم الحياة 

الفطرية

[ مذبحة فالمنغو في الكويت والسعودية تفتح ملف الصيد الجائر
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احلرية هي أول خمس دقائق 
ُولدت فيها أبكي عاريًا، 

بال أسم، بال خطيئة، بال توجهات، 
وبال حقد بشّري!

سواء اتفقنا أو اختلفنا مع مسلم 
البراك هذا ال ينسينا أن برشلونة 

غادرت دوري أبطال أوروبا.
#الكويت

املعرفة التقنية ليست ترفا اليوم، 
بل ضرورة تكون من مهارات أي قيادي 
يطمح أن ينافس في هذا العالم املفتوح 

على بعضه. وخصوصا على مستوى 
قيادات الدولة.

احلديث عن أخالقيات املهنة 
مثل احلديث عن زحمة املرور. 

مبجرد وجود أعداد مهولة من الناس 
أنت مطالب باحلد األعلى من اإلنتاجية 

بغض النظر عن اجلودة.

املضحك واملقزز
هو منظر الرجل وهو يحاول إقناع 

املرأة أن التعدد هو لصاحلها!
وأن رغبته في التعدد هي إنسانية منه 
وتضحية من أجلها ورغبة في إنقاذها!

كل جرميتي أنني مسلم 
يتبع محمد بن عبد الله 

وليس محمد بن حسان!!!

احذر من ثالث : 
١- األسد إذا جاع ٢- البحر إذا هاج 

٣- إذا اتصلت باحلبيب وطلع لك 
"يرجى االنتظار املشترك مشغول 

مبكاملات أخرى".

الرحماء 
هم أركان الدنيا وأوتادها...

أتعهد كمواطن #عراقي بعدم املساس 
بأي مواطن عراقي آخر بكلمة أو إشارة 

تقلل من شأنه أو ديانته أو قوميته 
أو عشيرته.

 والله على ما أقول شهيد.

املستشفي اخلاص هو املكان الذي يفقد 
فيه املواطن نقوده.

واملستشفي العام هو املكان الذي يفقد 
فيه املواطن حياته.

#مصر

رؤية السعودية ٢٠٣٠.

 ماذا لو قال مذيع نشرة األخبار يومًا 
"ال توجد أخبار لهذا اليوم، العالم 

سعيد ويعيش بسالم" ؟

تتتابعوا

@sondosEmad1993
تغزونا مصطلحات مــــــن صناعة يهودية، 
ــــــي يخوضها  ــــــك لتبرير احلــــــروب الت وذل
االحتالل ضد العرب واملســــــلمني لســــــلب 

أرض فلسطني.. #احكيها_صح.

@Group_palestine
ــــــاال ملضمونها اخلفي  مســــــميات لم نلق ب

نرددها دون وعي، هذه حملة توعوية.

@sultanv_24
التطبيع يبدأ أوًال باملسميات.. احذر!

@Raed_nassar1
ــــــات  ــــــة (نعــــــم) العملي ــــــات اجلهادي العملي
االنتحارية (ال) ألن جهادنا حق مشــــــروع 
للدفــــــاع عــــــن أرضنا ومقدســــــاتنا ووقف 

جرائم االحتالل #احكيها_صح.

@ghada_dagga
نقول: فلسطينيو مناطق الـ٤٨ وليس عرب 
إسرائيل ألن األخير يدعو إلى حذف اسم 
فلســــــطني مــــــن القاموس وإضفــــــاء صفة 
األقلية على الفلسطينيني #احكيها_صح.

@duaa_b_sh
نصف مصائب فلســــــطني أننا نؤيد اليهود 
ــــــط البراق  في مصطلحاتهم، اســــــمه حائ

وليس حائط املبكى #احكيها_صح.

@NABIL09_09
#احكيها_صح فلسطني وليس إسرائيل. 

@neveenaboDAHER
اســــــمها الصراع مع اليهود وليس النزاع 
الفلســــــطيني اإلســــــرائيلي اســــــمه جيش 
ــــــش الدفاع  العــــــدو الصهيوني وليس جي

اإلسرائيلي. 



} تونس - تقدم مدينة قربص اجلبلية الواقعة 
مبحافظة نابل شمال تونس املثال على بعض 
وجهـــات العالج االستشـــفائي الطبيعي التي 
تفنت عـــني الزائر بســـحر طبيعتهـــا اخلالبة 
وجمالها الذي يشـــد األبصـــار، رغم ما تعانيه 
هذه املدينـــة من أهمـــال في البنيـــة التحتية 

والترويج السياحي.
وجتمع مدينة قربص، املطلة على املتوسط، 
بني زرقة البحر وخضرة اجلبل ودفء العيون 
املائية املتدفقة مـــن باطن اجلبال احمليطة في 
انسجام تام يضفي على املكان سحرا وجماال، 
ليأخـــذ بخارها اجلذاب املتصاعـــد من البحر 
األزرق الزوار إلى عالم فسيح من املتعة، حيث 
متتد مساحات شاسعة من الغابات اخلضراء 

متناغمة مع زرقة السماء الصافية.
املدينـــة اجلبليـــة الســـاحرة، ورغم صغر 
حجمها بالنظر إلى أقدم املدن الســـياحية في 
البالد التونســـية إال أنها تعتبـــر إرثا فينيقيا 
ورمـــزا من رموز عبـــور الفينيقيـــني القادمني 
من صيـــدا وصـــور أرض أفريقيـــة ليختاروا 
االســـتقرار علـــى ضفـــاف املتوســـط في جهة 

الشرق.
هنـــاك اختـــالف كبير بـــني املؤرخني حول 
تســـمية مدينة قربـــص، ففيمـــا يجمع بعض 
املؤرخني على أن اكتشـــاف ميزات هذه املدينة 
يعـــود إلى العهـــد الفينيقي، حيث اشـــتهرت 
بحماماتهـــا وينابيعهـــا الطبيعيـــة وموقعها 
الفريـــد املطـــل علـــى خليـــج تونـــس، يذهب 
أغلـــب املؤرخني إلى أن أصل تســـمية قربص 
يعتبر حتريفـــا جلزيرة قبـــرص وأن الرحالة 
الفينيقيني الذين متيـــزوا بخبرتهم في مجال 
التجارة البحرية وتنقلهم في البحر بســـفنهم 
العظيمـــة أطلقوا عليها هذا االســـم لتشـــابه 

املشاهد الطبيعية بني املنطقتني.
ويعتبـــر مؤرخون آخـــرون أن التســـمية 
مســـتمدة من االســـم الذي أطلقه الرومان على 
أعمدتهـــا التاريخية وهو ”كاربيـــس“، إال أن 
شيئا منها لم يبق حيث مت نهبها أيام االنتداب 

الفرنسي على البالد التونسية سنة 1881.

محطة استشفائية  

تكمن امليزة األساســـية ملدينـــة قربص في 
أنها محطة استشفائية طبيعية بامتياز، حيث 
تشـــتهر بعيونها املائية إضافـــة إلى توفرها 
على عدة محطات لالستشفاء باملياه املعدنية، 
منها محطات تقليدية وأخرى عصرية مجهزة 

بأحدث التجهيزات الطبية.
مســـتوى ثان من امليـــزة التفاضلية تقدمه 
مدينة قربص على خالف مدن أخرى ســـياحية 
تونســـية يتمثل في استقطابها لفئات واسعة 
من الزوار من داخـــل تونس أو ما يطلق عليه 
الســـياحة الداخليـــة، فيتدفقـــون عليهـــا في 
رحـــالت متواصلة ال تكاد تنقطـــع، ألن املدينة 
اجلبليـــة تغري الزائر، فيطمـــع بالعودة إليها 

مرارا وتكرارا.
ومـــا إن تطأ قدما الزائـــر قلب املدينة التي 
رصفـــت أزقتها بحجـــارة من النوع الكلســـي 
ملساء ورطبة، حتى تعترضه احلمامات التي 
تقدم خدمـــات دون انقطاع للـــزوار املتهافتني 
على املنطقة من شتى املدن املجاورة واجلهات 

املختلفة من البالد التونسية.
الشـــاب رضوان بـــن الطيب، الـــذي يعمل 
على حتضيـــر أكالت ســـريعة للزائرين، يقول 
”كل يـــوم أســـتيقظ حوالي اخلامســـة صباحا 
لتجهيز نفســـي وحتضير مســـتلزمات العمل. 
الزبائن يقبلون علـــى ما نعده لهم بنهم ودون 
تـــردد“. ويشـــاطره فريد حلواســـي القول ”ال 

يقبل علينا لتناول ما نعده ســـوى التونسيني 
الذين يستمتعون مبا نقدمه لهم ويبادرون إلى 

شكرنا“.
وتنبع من حنفيات احلمامات الفينيقية أو 
الرومانية مياه ســـاخنة وحارة غنية باألمالح 
املعدنيـــة والكبريت، يقبل عليهـــا الزائر ألنها 
متســـح عنه التعب واألرق واإلجهاد املتواصل 
وحتى األمـــراض مثل الروماتيـــزم واإلرهاق 

النفسي والروتني.
مدينـــة قربـــص ال تخلو من حركـــة دؤوبة 
على كامل السنة تقريبا وفي مختلف الفصول، 
فالزوار ال يتغيبون ألن سحر املدينة ال ينقطع، 
وال املشـــهد الطبيعي يتغيـــر بتغير الفصول، 
إضافـــة إلـــى أن املناخ ولـــذة امليـــاه اجلبلية 
لهمـــا نفس امليزات ونفس القيمة الطبّية، ففي 
الشتاء كما في الصيف تظل املياه املنبعثة من 
باطن اجلبال اخلضراء العالية ساخنة وحارة.
يـــروي أحد من أفراد عائلـــة احلاج صالح 
متعة الرحلة التي قادتهم إلى قربص مبناسبة 
العطلة املدرســـية، فيقـــول الطالـــب زياد (25 
عاما) ”جئنـــا إلى قربص لالســـتمتاع باملياه 
الساخنة.. احلاج صالح يصطحبنا دائما إلى 
هذه املدينة التي يتـــردد عليها للتداوي مبياه 
العيـــون.. مناظـــر الطبيعة وســـحر البحر ال 

يعوضهما أي شيء في قربص“.
ومتنـــح محطة قربـــص خيـــارات مختلفة 
ملن يرغبـــون في التخلص من التعب والضغط 
بواســـطة احلمامـــات املعدنية، لكن بأســـعار 
بعيـــدة عـــن تلك املعتمـــدة في مراكـــز العالج 
مبياه البحر في املدن السياحية املشهورة، إذ 
ال يتجاوز سعر احلصة الواحدة 10 دنانير (5 

دوالرات).
شريف حواصة (35 عاما) الذي يعاني من 
مـــرض الروماتيزم يذكر أنه يأتي كل شـــهرين 
تقريبـــا إلـــى قربـــص للتـــداوي فـــي احملطة 

االستشفائية.
يقـــول حواصـــة ”الشـــيء الوحيـــد الذي 
يجعلنـــي أداوم علـــى القـــدوم إلـــى هنـــا هو 

املناظـــر الطبيعية وعذوبة امليـــاه“، ويضيف 
”القائمون على احملطة يعملون مبســـتوى عال 
مـــن احلرفية واإلتقـــان.. هم حقيقـــة يهتمون 

مبرضاهم ويولونهم عناية فائقة“.

عيون صافية

تضم قربص عددا كبيرا من الينابيع التي 
تتدفـــق منها مياه حارة نابعـــة من اجلبل في 
اجتاه البحـــر، فيعبأ ماء عيونهـــا في قوارير 
ويباع في احملالت التجارية ألنه يعد من أجود 

أنواع املياه املعدنية في البالد.
ووســـط جمال املناظر الطبيعية الساحرة 
يســـتمتع زائر املدينة اجلبلية بخدمات أهلها 
الطيبني الذين خبروا عدة مهن وحرف تقليدية 
كالنقـــش والزخرفة وإعداد القالدات والتحف، 
إضافة إلـــى تقدمي ألذ وأطيب أنواع املأكوالت 
ومختلـــف أنـــواع العصائر وخاصـــة عصير 
البرتقـــال ألنـــه ال ميكنك الوصـــول إلى مدينة 
األحـــالم قربـــص دون املـــرور بحدائق ممتدة 
على جنبات الطريق تزينها أشـــجار البرتقال 

والقوارص.
ولليانبيع املعدنية في قربص أسماء تعرف 
بهـــا، فهناك ”عـــني الصبية“ و“عني الشـــفاء“ 
و“عـــني أقطر“ و“عني العتـــروس“ وهي إحدى 
أهم عيون املياه املعدنية الطبيعية التي تتدفق 
بدرجة حرارة تقـــارب 70 درجة مئوية وتصب 
فـــي البحر، فيتصاعد البخار من عباب البحر، 
حيث يســـبح الزائر ويســـتمتع بـــدفء املياه 
املمتزجة مبلوحـــة البحر وثراء املياه اجلبلية 

باملعدن والكبريت ولو كان الفصل شتاء.
تختلف هذه الينابيع الواحدة عن اآلخرى 
بخاصياتها املميزة وطبيعـــة مياهها العذبة، 
ومبجـــرد أن ميعـــن الزائر وميـــد بصره وهو 
في قمة اجلبـــل منحدرا إلى املدينـــة، يطالعه 
خليج تتألأل مياهه صفاء لترسو فيه اليخوت 
والســـفن طمعا في الراحة أو انتهاء من مهمة 

شاقة في الصيد.

هنـــا وعنـــد هـــذا اخلليـــج توجـــد عـــني 
الكناســـيرة التي يقصدها الكثيـــر من الناس 
للتداوي، فماؤها والطـــني احمليط بها نافعان 
للبشرة ولألمراض اجللدية، لكن مشكلة تهيئة 
الطريق حتول دون وصـــول الكثير من الناس 

إليها.
وتبقـــى عـــني العتـــروس األكثـــر شـــهرة 
باعتبارها تقع على حافـــة الطريق وتبعد عن 
مدينة قربص قرابة كيلومتر واحد فقط. ماؤها 
الســـاخن املتدفق من اجلبـــل يصب في البحر 
وهو ماء غني بأمـــالح معدنية متعددة مفيدة 

للتداوي.
ومتتاز مدينـــة قربص بتوفرها على عيون 
أخـــرى للميـــاه املعدنية مثل ”عـــني الفكرون“ 
و“عـــني الصبيـــة“ و“العني الكبيـــرة“، إضافة 
إلى حمامات تقليدية متتاز بعراقتها وقدمها، 
ومحطة استشـــفائية يعود تاريخ تأسيســـها 
إلى بداية السبعينات من القرن املاضي كانت 
تابعة لديوان املياه املعدنية ومت التفويت فيها 

للخواص سنة 1996.
وتقدم هـــذه احملطة العديد مـــن اخلدمات 
العالجيـــة باملياه املعدنيـــة كالتدليك والعالج 
بالطـــني واملـــاء املضغـــوط وعـــالج احلـــزام 
والظهـــر، ويســـتفيد منهـــا املنخرطـــون فـــي 
الصناديـــق االجتماعية وغيرهم ممن يبحثون 

عن االسترخاء والنقاهة.
املســـؤولني  أحـــد  القبطنـــي،  عزالديـــن 
باحملطة، يقول إنها ”تشـــغل قرابة 25 شخصا 
بني إطارات وأخصائيي عالج طبيعي وعملة“، 
غيـــر أن اإلقبـــال يبقـــى متواضعـــا مقارنـــة 
مبحطات استشـــفائية أخرى، ويعزو القبطني 
ذلـــك إلى انقطاع الطريـــق القدمية التي كانت 
توفر عناء طول املســـافة علـــى الزائرين علما 

وأن األشغال متعطلة منذ سنوات.
ويضيـــف عزالدين أن قربـــص ”تفتقر إلى 
نـــزل ذات طاقة اســـتيعابية كبيـــرة وخدمات 
راقيـــة ميكن أن جتعـــل من املنطقـــة أحد أهم 

أقطاب السياحة االستشفائية بتونس“.

ويتطلع أهالي املنطقة وزوارها إلى إمتام 
إجنـــاز مشـــروع الطريق املؤديـــة إلى قربص 
عبر املريســـة وتشجيع االســـتثمار في مجال 
السياحة االستشـــفائية. وكانت قربص في ما 
مضى تســـتقبل مرضاها عن طريق التنســـيق 
مـــع األطباء، فتقدم الرعايـــة الصحية من أجل 
الشـــفاء من أمراض القلب والشرايني وضغط 
الدم وأمراض املفاصـــل والروماتيزم وبعض 

األمراض اجللدية.
وتقـــدم احملطـــة االستشـــفائية جلســـات 
خاصـــة بالعالج الطبيعي والتأهيل الوظيفي، 
ويســـاعد جمـــال املدينة في الراحة النفســـية 
للقادمني إليهـــا، فجبالها اخلضراء تفتح أفقا 
رائعا للـــزوار ملشـــاهدة املواقـــع املرتفعة في 

تونس وشوارعها.

وجهة سياحية متروكة

تعتبـــر قربص مـــن أقدم املدن الســـياحية 
في تونس على الرغم مـــن صغر حجمها، لكن 
غالبية زوار قربص حتى اليوم من التونسيني، 
فـــال يقبـــل عليهـــا الســـياح األجانـــب لقلـــة 
الترويـــج لهـــا، كمـــا ال توجد فنـــادق باملدينة 
مخصصة للسياحة، فالفنادق القليلة مرتبطة 
باحلمامات املعدنية وحصص التدليك باملياه 

التي يشرف عليها أطباء متخصصون.
ويقبـــل على قربـــص التونســـيون بأعداد 
كبيـــرة ال ســـيما في فتـــرة العطل املدرســـية 
جبالهـــا  بتســـلق  ليســـتمتعوا  واإلجـــازات، 
اخلضراء حيث تفسح املواقع املرتفعة املجال 
ملنظر منقطع النظيـــر ملدينة تونس وخليجها 

املرصع باملدن الصغيرة.
وبســـبب ارتفاع املدينة عن سطح البحر ال 
يســـتطيع زوارها السباحة في ساحلها إال إذا 
ما نزلوا إلى بلدة ســـيدي ريس القريبة منها، 
علما وأنه سيشـــرع فـــي تنفيذ خطـــة لتهيئة 

منطقة سياحية متكاملة تشمل البلدتني.
مشـــاريع التحديث في قربص ال تزال غير 
كافيـــة، طبيب احملطة االستشـــفائية شـــكري 
همامي يشرح ذلك بالقول إن البنية األساسية 
في قربـــص تقادمت وهي حتتاج إلى التجديد 
والتحديـــث لتغدو من احملطـــات املعروفة في 
منطقـــة املتوســـط بعد اســـتكمال التوســـعة 
اجلارية واقتناء معدات جديدة ســـتوضع في 

قاعات الساونا واجلاكوزي.
وبعدمـــا كان أغلـــب زوار احملطة من أبناء 
تونس طوال أربعة عقود بدأ السياح األجانب 
يتوافـــدون عليها وإن بأعداد محدودة اعتبارا 
مـــن العـــام املاضـــي، خصوصـــا اإليطاليـــني 

واجلزائريني.
ويأمـــل همامـــي كغيره مـــن القائمني على 
احملطة االستشـــفائية في أن يرتفع العدد بعد 
اســـتكمال شـــق طريق جديـــدة والتخلي عن 

الطريق احلالية التي تعتبر خطرة.

أماكن
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تســـمية قربص تعتبر تحريفا لجزيرة قبرص، حيث كان الرحالة الفينيقيون يطلقون عليها هذا 

االسم لتشابه املشاهد الطبيعية بني املنطقتني.

مدينـــة قربـــص تضم عـــددا كبيرا من العيـــون التي تتدفق منهـــا مياه معدنية نابعـــة من الجبل 

متهجهة إلى البحر تعبأ في قوارير ويتم بيعها في املحال التجارية.

غير بعيد عــــــن العاصمــــــة تونس تنتصب 
مدينة قربص على مرتفع يطل على املتوسط 
لتشــــــد بجمالها وهدوئهــــــا اخلالد زائرها 
ــــــه زرقة البحر شــــــموخ  بســــــحر تعانق في
ــــــل وخضرة الغابة، فيما فرادتها تنبع  اجلب
ــــــة الطبيعية املتدفقة  من وفرة املياه املعدني

من العيون املنتشرة في كل مكان تقريبا.

قربص التونسية.. إرث فينيقي للعالج بالمياه الحارة
[ محطة استشفائية تشكو اإلهمال  [ وجهة سياحية غير مكتشفة عالميا

االستجمام في المياه الساخنة

المدينة المعلقة

امليـــزة التفاضليـــة التـــي تقدمها 

فـــي  تتمثـــل  قربـــص  مدينـــة 

اســـتقطابها لفئـــات واســـعة من 

الزوار من داخل تونس

◄



سامح بن عبادة

} تواترت حوادث العنف واجلرائم البشــــعة 
فــــي النطــــاق العائلي في تونس بشــــكل الفت 
لالنتباه، وبني ممارســــة العنف الشــــديد بني 
األزواج أو بــــني الوالديــــن واألبنــــاء أو بــــني 
اإلخــــوة وبني التحــــرش وزنا احملــــارم وبني 
جرائــــم القتل التي قد تبلغ حدا من البشــــاعة 
ال يتقبلها اإلنســــان العادي ألنها ارتكبت بني 
أفراد األســــرة، يعيش املجتمع التونسي حالة 

من الصدمة.
تســــتفز هذه احلوادث مشاعر التونسيني 
وتثيــــر الرأي العام وتطرح تســــاؤالت حيرت 
املختصني حــــول أســــبابها ودوافعها وحول 
اجلهــــات املســــؤولة عن بلــــوغ العنــــف هذه 
الدرجة من البشــــاعة، هل هي أســــباب تتعلق 
مبؤسســــة األسرة وأســــاليب تربية األبناء أم 
أنها مرتبطة بحالة من االنفالت االجتماعي لم 
تستطع الدولة وقوانينها اجلزائية السيطرة 

عليها وردع مرتكبيها؟
تفيد األرقام الرسمية أن معدل اجلرمية في 
تونس في ارتفاع مستمر ومتواصل، وهو أمر 
بدا ملحوظا خالل األشــــهر األخيرة خصوصا 

في ما يتعلق باجلرائم داخل األسرة.  
وبحســــب إحصائيات رســــمية من وزارة 
الداخلية، فإن األشــــهر األربعة األولى فقط من 
ســــنة 2016 جتاوز فيها عــــدد اجلرائم 59 ألف 
جرمية، موزعة علــــى 10 أصناف من اجلرائم، 
تتمثل باخلصوص في االعتداء على اجلســــم 
البشــــري واالعتــــداء على الطفولة واألســــرة 
وغيرهــــا مــــن اجلرائــــم. ويقــــول املختصون 
في علــــم االجتماع إن انتشــــار مظاهر العنف 

لتطال العمود الفقري للمجتمع وهو األســــرة 
يرجع في جانب كبير منه إلى تردي األوضاع 
االجتماعيــــة والسياســــية واالقتصاديــــة في 

تونس ما بعد الثورة.
وأصيب التونســــيون بحالــــة من اإلحباط 
جــــراء انتظاراتهــــم الكبيرة التــــي علقت على 
الثــــورة، مــــا أدى إلى نــــوع مــــن النقمة على 
األوضــــاع مما طور مشــــاعر الغضب والعنف 
لديهم بالتــــوازي مع ما يتبع جل الثورات من 
انتشــــار لفكــــرة ضعف مؤسســــات الدولة في 
الوعي اجلمعي وذلك ما حفز على التمرد على 

املنظومة القانونية وأسس الدولة املدنية.
واملالحظ أن ممارسة العنف داخل األسرة 
جتمع كال اجلنسني وكذلك جل األعمار أي أن 
مرتكبيها ليســــوا فقط من الشباب واملراهقني 
بــــل إنهــــا طالت الكهــــول والنســــاء واألطفال 

أيضا. 
وتظل أبشــــع اجلرائم تلك التــــي يرتكبها 
األبنــــاء في حــــق اآلباء أو العكس فهي تشــــد 
انتبــــاه الرأي العام ألنها متــــس أقدس أنواع 
العالقــــات اإلنســــانية واألســــرية، األمر الذي 
يصفه املختصون فــــي علم النفس واالجتماع 
بأنــــه انهيار قيمي وأخالقــــي أصاب املجتمع 
التونســــي وتســــرب إلى األواصر األســــرية. 
وكثيــــرا ما ترجع أســــباب هــــذه اجلرائم إلى 

اضطرابات نفسية وعقلية.
العنــــف  أســــباب  أن  اخلبــــراء  ويعتبــــر 
واجلرمية تنبع من ثالث بيئات وهي األســــرة 

في املقام األول ثم الشارع واملدرسة. 
ويحكم بعضهم على أن املجتمع التونسي 
بــــات يعيــــش حالة مــــن التفكك األســــري ألن 
الروابط األســــرية فقدت قوتهــــا نظرا إلى أن 
أغلب اآلباء واألمهات كثرت مشاغلهم وألهتهم 
مسؤوليات العمل عن القيام بدورهم التربوي 

على الوجه األكمل. 
كما أن غيابهم ونقــــص اإلحاطة بأبنائهم 
يجعالن هــــؤالء يتأثرون بالعنف املستشــــري 
في الشارع وفي املدارس التي بدورها ال تركز 
كثيرا على اجلوانــــب التربوية بقدر تركيزها 

علــــى التعليم فحســــب. ويالحــــظ املتأمل في 
أغلــــب القضايا املنشــــورة في مجــــال العنف 
واجلرمية في إطار عائلي أن من أبرز أســــباب 
االعتــــداءات أو القتــــل التــــي حدثــــت مؤخرا 
في األســــر التونســــية جنــــد بطالة الشــــباب 
واملراهقــــني واالنحــــراف في صفوف نســــبة 
هامة منهم ما يجعلهــــم يتواكلون على اآلباء 
ويطالبونهم بتوفير مصاريفهم اليومية التي 
تتجاوز إمكانيــــات األبوين في أغلب األحيان 
فتنشــــب اخلالفات والصراعــــات بني الطرفني 
التي قد تصل إلــــى ارتكاب أحدهم جرمية في 

حق اآلخر. 
باإلضافة إلــــى اخلالفات املادية واخليانة 
بــــني الزوجــــني وغيرها مــــن أســــباب انعدام 
التفاهــــم والتواصل بــــني الوالدين مثل غياب 
احلــــوار مــــا يجعــــل األقــــوى يلجأ إلــــى لغة 

العضالت وأحيانا إلى القتل العمد.
وعلــــى الرغم من غيــــاب دراســــات دقيقة 
تبحث في هذه املســــألة وحتدد أبرز أســــباب 
االعتــــداءات بالعنــــف أو ارتــــكاب جرائم بني 
أفراد األســــرة إال أن الثابت أنهــــا نتاج مناخ 
عــــام يســــوده التوتــــر واالضطــــراب والعنف 
فــــي املجتمــــع مــــن جهــــة، ونتيجــــة ألخطاء 
تربويــــة في تنشــــئة األبناء على نبــــذ العنف 
تتحمل مســــؤوليتها بالدرجة األولى األســــرة 
ثم املدرســــة والشــــارع من جهــــة أخرى، وهو 
مــــا أكــــده الباحثون فــــي علم االجتمــــاع عبر 
دراستهم للعنف واجلرمية في اإلطار األسري.

يقول الطبيب النفسي سفيان الزريبي ”إن 
اجلرائــــم التي حتدث داخــــل العائلة الواحدة 
كقتــــل األم أو األب أو اإلخــــوة أو الشــــريك أو 
احلماة ترجع إلى اضطرابات نفســــية وعقلية 
وتنبع باألســــاس من اضطرابات نرجســــية. 
مؤكــــدا أن جنــــاح املجتمعــــات فــــي احلد من 
مظاهــــر العنــــف واالنحراف مرتبــــط إلى حد 
كبيــــر بقدرتها على تربية أبنائها على احترام 

القانون“.
وأشار الزريبي في تصريح لوكالة األنباء 
التونســــية الرســــمية إلى أنه ”في تونس منذ 

الثــــورة، وبفعل تقلــــص يد الســــلطة وفقدان 
الدولة لسطوتها وحدة رقابتها، تفشت ظاهرة 
اجلرمية، البسيطة في غالب األحيان، وظهرت 
معها حاالت متزايدة مــــن اجلرائم الدموية“، 
وشــــدد على أن ”ارتفاع معــــدالت اجلرمية، ال 
يعنــــي مطلقا ظهور شــــخصية جديــــدة لدى 
التونســــي، وإمنا يرجع أساســــا إلــــى فقدان 
الســــلطة لقدرتهــــا علــــى الــــردع والرقابــــة“.
وينصــــح املختصــــون في التربيــــة واخلبراء 

اآلباء واألمهات بتنشــــئة أبنائهم على احترام 
اآلخــــر واحترام حقه فــــي احلياة، وكذلك على 
احملبة بني أفراد األســــرة الواحدة. ويؤكدون 
على ضــــرورة النأي بالطفل عن أجواء التوتر 
والعنف اللفظي واملادي داخل البيت مع توفير 
اإلحاطة والرعاية النفســــية فــــي جل مراحله 
العمريــــة. وتدريبــــه علــــى احلــــوار والقبول 
بالرأي املخالف في األســــرة وخارجها، لكي ال 

يلجأ إلى لغة اجلسد والعنف.
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اتســــــعت رقعة العنف واجلرمية في املجتمع التونســــــي لتطال حصن التربية والتنشــــــئة 
وتدخل في صلب األسرة، فال يكاد مير يوم دون أن تنقل وسائل اإلعالم خبرا عن وقوع 
جرمية أو عن ممارســــــة أي من أنواع العنف بني أفراد األســــــرة الواحدة. ويرجع العديد 
من اخلبراء في علم االجتماع ذلك إلى حجم اليأس واإلحباط الذي أصاب املجتمع برمته 
عقب الثورة التونســــــية، فيما يعزوه آخرون إلى تفكك الروابط األســــــرية وعدم قدرة اآلباء 

على تربية أبنائهم تربية سليمة.

علـــى الرغـــم من أنه يجـــب أن يحتفظ الشـــعر بمظهره املجعد ألطول فتـــرة ممكنة من الوقـــت، بعد أن تم تجعيـــده بعناية، إال أن 

استخدام كمية كبيرة من مثبت الشعر ليس هو الحل. أسرة
[ العنف الشديد والقتل العمد يطاالن أفراد األسرة التونسية  [ االضطرابات النفسية والعقلية المتهم الرئيسي
العنف والجريمة داخل األسرة خلل في التربية أم حالة انفالت عام

إلى أين املفر

الجرائـــم التي تحدث داخـــل العائلة 

الواحدة كقتل األم أو األب أو اإلخوة 

أو الشـــريك ترجع إلـــى اضطرابات 

نفسية وعقلية

◄

ممارسة العنف داخل األسرة تجمع 

كال الجنســـني وجـــل األعمـــار أي أن 

مرتكبيها ليســـوا فقط من الشباب 

بل طالت النساء أيضا

◄

جمال

املعالجات الكيميائية 

العدو اللدود للشعر

} قالـــت الجمعيـــة األلمانيـــة لألمراض 
الجلديـــة والحساســـية إن المعالجـــات 
والتشـــقير  الصبـــغ  مثـــل  الكيميائيـــة، 
والتمويـــج الدائـــم، تعد بمثابـــة العدو 
اللـــدود للشـــعر، إذ يصبح أكثـــر ُعرضة 
للتقصف والتســـاقط، فضـــًال عن فقدانه 

للمعانه ومظهره الصحي.
لذا ينصح األطبـــاء األلمان بالتخلي 
عن هذه المعالجـــات الكيميائية المؤذية 
للشـــعر بقدر اإلمكان. وفي حال إجرائها 
ينبغي الحرص على منح الشـــعر فترات 
راحـــة كافيـــة بيـــن عملية وأخـــرى، كي 

يستعيد الشعر عافيته مجددًا.
ومن ناحية أخرى، أشـــارت الجمعية 
إلى أهمية العناية الجيدة بالشـــعر وذلك 
من خالل التغذية الصحية، حيث ينبغي 
المعروف  إمداد الجســـم بفيتامين“هــــ“ 
باسم فيتامين الجمال، والذي يلعب دورًا 

مهمًا في تمتع الشعر بالقوة والمرونة.
ومن األطعمة الغنيـــة بفيتامين ”هـ“ 
صفـــار البيـــض والمكســـرات ورقائـــق 
الشـــوفان والحبـــوب. وإذا كان الشـــعر 
يعاني مـــن تليفات بالغـــة، فيمكن أيضًا 
اللجـــوء إلـــى تعاطي فيتاميـــن ”هـ“ في 

صورة أقراص.
الصحيـــة،  التغذيـــة  جانـــب  وإلـــى 
مـــن الممكن أيضـــًا العناية بالشـــعر من 
خالل حمامات الزيـــوت، مثل حّمام زيت 
الزيتون الذي يمنح الشعر مظهرًا المعا.

  

} ال تخلو مكتبة أطفال أو مدرسة ابتدائية 
وال ابتسامة لطفل بريطاني من مالمح 

األرنب ”بيتر“؛ صديق اآلنسة بوتر ورفيق 
درب إبداعها الطويل. هذا األرنب خفيف 

الظل الذي أحبته الفتاة الصغيرة وخلدته 
في قصص ورسومات حملت توقيع بوتر؛ 

وهي كنية عائلتها التي حافظت عليها 
بعد أن رفضت االرتباط طويًال بسبب وفاة 

حبيبها وحتى بعد أن تزوجت من رجل آخر، 
كان رفيقًا وصديقًا مخلصًا رضي بأن يكون 

الرقم الثاني في حياتها، بعد أن وضعت 
فنها وإبداعها وطموحها الالمتناهي في 

المرتبة األولى.
في طفولتها، تعرفت بياتريكس بوتر؛ 

كاتبة قصص األطفال البريطانية، على 
األرنب بيتر وكان صديقها المقرب الذي 

لم تفارقه حتى في عطالتها الصيفية 
التي كانت تقضيها مع العائلة في الريف 

األسكتلندي، وكان األرنب بيتر من النماذج 
األولى التي تتلمذت عليها فعكستها 

بموهبة نادرة في الرسم ال تقل عن موهبتها 
في الكتابة. األرنب بيتر كان من أشهر 

الشخصيات التي اخترعتها بياتريكس، 
والشخصية األكثر شهرة في أدب األطفال 
اإلنكليزي على اإلطالق وفي أماكن كثيرة 

من العالم، حيث تركت بوتر تراثًا قصصيًا 
جميًال من عشرات القصص والرسومات 

وأكثر من 23 رواية لألطفال، لعبت 
حيواناتها األليفة أدوارًا رئيسية فيها.

عملت بوتر (1866 - 1943)، على تحويل 
تفاصيل حياة حيواناتها األليفة إلى 

حكايات مصورة خيالية، غالبًا ما كان 
األطفال يسمعون حواراتها ويلمسون 

أحداثها بأيديهم وكأنها واقع، حتى ُخّيل 
لعشاقها من األطفال بأن رسوماتها أوشكت 
في بعض األحيان أن تتحرك، وكانت الكاتبة 

قد عكست في كتاباتها حبها للطبيعة 
ومخلوقاتها، فاهتمت بالزراعة ورعت قطعان 

الخراف وُعرفت كباحثة دؤوبة في علم 
النبات والفطريات، حيث أنجزت المئات 

من رسومات النباتات التفصيلية وجوبهت 
بعض أبحاثها األولية بالرفض، لكونها 

امرأة لم يكن المجتمع البحثي في حينها 
يتقبل مساهماتها، مثلما حدث األمر عندما 
قدمت قصتها األولى والتي رفضها العديد 

من الناشرين، األمر الذي اضطرها إلى 
طباعة نسخ محدودة بنفسها، وزعتها على 

المعارف وأفراد العائلة. كانت بياتريكس 
في الثالثين عندما نشرت كتابها األول 

”حكاية األرنب بيتر“، ثم توالت حكاياتها؛ 
السنجاب نوتكين، القط الصغير توم، قصة 

السيدة مابيت وغيرها الكثير. لم تتوقف 
عند التأليف والرسم والنشر، بل سعت إلى 

تحويل شخصيات قصصها إلى مقتنيات 
تجارية، أهمها على اإلطالق دمية األرنب 

بيتر التي صممتها ونفذتها بنفسها لتصبح 
أول شخصية في عالم األدب، تتحول إلى 
منتج تداوله الصغار من محبي القصص 

المصورة بشغف قّل نظيره!
كانت بياتريكس امرأة حازمة ومتمردة 

وتقع في الحب بطريقة غير معتادة، وللحب 
في حياتها مراحل ومحطات أهمها على 

اإلطالق، حبها لكل ما يتعلق بالطبيعة التي 
كانت تراها بعيون فنانة رقيقة، الطبيعة 

التي علمتها أن تكون طموحة وسخية 
إلى أقصى الحدود. ولهذا، وبعد أن وفرت 
لها مبيعات كتبها إيرادات سنوية لم تكن 
تتوقعها، استطاعت بياتريكس أن تمتلك 

العشرات من المزارع المحلية التي أنقذتها 
من عمليات التطوير وجشع المضاربين، 

تماشيًا مع الثقافة الريفية لمنطقة البحيرات 
التي قضت فيها ما تبقى من حياتها، تكتب 

وتتأمل في جمال الطبيعة، ثم تركت معظمها 
إرثًا مشاعًا ألبناء شعبها وبعضها تحول إلى 

متنزه وطني يعد مقصدًا لعشاق الطبيعة.
اليوم، مازالت كتب بوتر تحقق رواجًا 

كبيرًا في حين حققت قصة األرنب بيتر 
وحدها مبيعات وصلت إلى 45 مليون 

نسخة، ومازال الناس يتأملون من خالل 
رسوماتها فنها، ومن مقتنياتها روحها التي 

ال تقهر، هي روح المرأة مختلفة عاشت في 
الخيال أكثر من الواقع، فوجدت فيه سكنًا 

آمنًا وعزاًء عن كل ما خسرته مقابل تفردها 
وإيمانها بنفسها.

أرنب اآلنسة بوتر 

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

} كانربا - أكدت دراســــة حديثــــة أن ”الهبات 
تعتبــــر أكثــــر مــــن مجــــرد تأثير  الســــاخنة“ 
جانبي مزعج للنســــاء اللواتي يصلن إلى سن 
اليأس، حيث أثبتت أنها قد تسبب إصابتهن 

باالكتئاب.
وأكــــد باحثــــون أســــتراليون أن الهبــــات 
الســــاخنة ال ينحصر تأثيرها في اضطرابات 
النوم فقط ولكنهــــا تؤدي إلى االكتئاب، حيث 
كشفت الدراســــة أن النســــاء اللواتي يعانني 
من أعــــراض انقطاع الطمث هن األكثر عرضة 

لإلصابة باالكتئاب بـ3 أضعاف غيرهن.
وأفــــادت نتائج الدراســــة الطويلــــة، التي 
اســــتندت إلــــى أبحــــاث عديــــدة أجنــــزت في 
العديــــد مــــن دول العالم على مدى ســــنوات، 
بأن التغيرات الهرمونية التي تعيشــــها املرأة 
في مرحلة ســــن اليــــأس تؤدي إلــــى أعراض 

االكتئاب. 

وأوضح الباحثــــون أن انقطاع الطمث قد 
يكون الســــبب الذي يؤدي إلى إصابة النساء 
باالكتئاب بعد ســــن الـ40، على الرغم من عدم 
االعتــــراف به مــــن قبل هيئات وســــطية كآثار 
جانبية رســــمية تواجهها املــــرأة قبل دخولها 

مرحلة اليأس.
واســــتجوب اخلبــــراء 2020 مشــــاركة من 
النســــاء حول أعراضهن الختبار آثار انقطاع 
الطمث على مزاج املرأة، ووجدوا أن 13 باملئة 
تقريبا يعانني من ومضات ســــاخنة شــــديدة، 
وفقــــا للنتائج التي نشــــرت فــــي مجلة صحة 

املرأة.
وقال الباحثون من جامعة موناشــــن، إنه 
كان هناك ارتبــــاط كبير ألعراض االكتئاب مع 

بدء انقطاع الطمث.
وقــــال مختصون ”االرتبــــاط بني االكتئاب 
والومضــــات الســــاخنة هو أمــــر مثير للجدل 

ويضمــــن املزيــــد مــــن البحــــث، مــــن وجهــــة 
نظرنــــا هــــذه الومضــــات ليســــت مرتبطة في 
الواقع بطريقة مباشرة بل هي على حد سواء 
أعــــراض جانبيــــة النقطاع الطمث وبدء ســــن 

اليأس“.
وأضافوا أنه عندما تنتهي فترات النساء 
ويدركــــن أنهن لم يعدن قــــادرات على احلمل، 
فــــإن ذلك ميكــــن أن يكون له تأثيــــر كبير على 
نفســــيتهن، حيث أنها بدايــــة فصل جديد في 
حيــــاة املرأة ومتثــــل عالمة فارقة فــــي عملية 

الشيخوخة. 
وميكــــن أن تــــؤدي الهبات الســــاخنة إلى 
اضطراب في النوم واســــتنزاف للطاقة، حيث 
أن الواحــــدة ميكن أن تســــتمر من بضع ثوان 
إلى ســــاعة كاملة، فهي تؤثر على ثالث نساء 
من كل أربع يعشن فترة سن اليأس، مع بعض 
املعانــــاة تصل إلى 20 ومضة يوميا“، ويعتقد 

العلماء أنها ناجمــــة عن التغيرات الهرمونية 
التي تؤثر على قدرة اجلســــم على التحكم في 

درجة حرارته.
ومن جهة أخــــرى تعتقد هيئــــة اخلدمات 
الصحية الوطنيــــة في بريطانيــــا أن انقطاع 
الطمث قد يؤدي إلى تغيير في املزاج والشعور 
بالقلق، إال أنهــــا ال تؤكد أن هذه األعراض قد 

تؤدي إلى اإلصابة باالكتئاب.
وأوضح املختصون أن الهّبات الســــاخنة 
هي إحساس بحرارة في الوجه واجلسم وقد 
تؤدي إلى التعّرق، وحتّدث هذه الهبات نتيجة 

متّدد األوعية الدموية قرب سطح اجللد. 
وتعانــــي بعض النســــاء من زيــــادة معدل 
ضربات القلب أو قشعريرة، وميكن أن حتدث 
هذه الهبات في الليل، وتسمى بالتعّرق الليلي 
مما يــــؤدي إلى اضطرابات فــــي النوم والتي 

يصاحبها شعور باألرق واإلرهاق.

أعراض سن اليأس تصيب النساء باالكتئاب
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} زوريــخ (ســويرسا) - دعا الرئيس السابق 
لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري 
املوقــــوف جوزيف بالتر اجلمعــــة إلى متكني 
الرئيس الســــابق لالحتاد األوروبي الفرنسي 
املوقوف ميشــــال بالتيني من العودة ورئاسة 
أي مــــن االحتاديــــن، وذلــــك فــــي تصريحات 

صحافية. 
وقــــال بالتر مــــن مقــــر إقامته فــــي مدينة 
زوريــــخ السويســــرية إن بالتينــــي ”يجب أن 
يعود. ميكن أن يعود لتســــلم (رئاسة) الويفا 

(االحتاد األوروبي) أو الفيفا“. 
وأشــــار بالتر إلــــى أنه ميلــــك معطيات ال 
يستطيع كشفها، ”كفيلة بإلغاء عقوبة اإليقاف 
في حق الفرنســــي وفي حقه أيضــــا، من قبل 

جلنة األخالقيات في ’الفيفا'“.
وليســــت  األخالقيــــات،  جلنــــة  أن  ورأى 
محكمة التحكيــــم الرياضيــــة ”كاس“، معنية 
برفــــع العقوبة التي أنزلتها في حقه وفي حق 
بالتيني على خلفية دفعة من السويسري إلى 

الفرنسي مبليوني فرنك سويسري. 
وأضاف ”األمر ممكن، نستطيع تقدمي طلب 
مبراجعــــة القضية في حال وجــــود معطيات 
جديدة“، مكررا القول إنه ال يســــتطيع كشــــف 
املعطيات التــــي يتحدث عنهــــا، ومؤكدا أنها 

كفيلة بتغيير قرار جلنة األخالقيات.
وكانت اللجنة أوقفــــت بالتيني (61 عاما) 
ثمانيــــة أعوام فــــي ديســــمبر 2015 ثم قلصت 
العقوبة بعد االستئناف من بالتيني إلى ستة 
أعوام، ثــــم إلى أربعة أعوام مــــن قبل ”كاس“ 

تنتهي في 2019. 
فــــي املقابل، يبقــــى من عقوبــــة بالتر (81 
عاما) ســــتة أعــــوام. وحالــــت العقوبــــة دون 
ترشــــيح بالتيني النتخابات رئاســــة ”الفيفا“ 
في فبراير 2016، والتي فاز فيها السويســــري 

جاني إنفانتينو. 
كمــــا رد بالتــــر في تصريحه علــــى اتهامه 
باألنانية من قبــــل بالتيني في حديث أدلى به 
األخيــــر إلى صحيفة ”لو مونــــد“، قائال ”أقبل 
اتهامه، لكني أذكره بأني ساعدته في الوصول 
إلى رئاسة االحتاد األوروبي عام 2007، وكانت 
عالقاتنا طيبة جــــدا، لذا ال أفهم موقفه مني“. 
وتابــــع ”ليــــس صحيحا أنــــي حاولت إحلاق 

ضرر به“.

بالتر: بالتيني 

يجب أن يعود
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«ثقتنا كاملة في املدرب رشيد الطاوسي حتى نهاية املوسم. سنواصل العمل بنفس الوتيرة رياضة

من أجل التركيز على إنهاء البطولة في مركز متقدم}.

عبد املجيد مضران 
الرئيس املنتدب لنادي نهضة بركان

«الهالل السعودي هو ريال مدريد آسيا، وبسبب بعض األمور ال نتمكن من استضافته بملعبنا، 

نلعب على أرض محايدة في عمان، وهذا أمر سيء جدا}.

برانكو إيفانكوفيتش 
مدرب فريق بيروزي اإليراني

البيضـــاوي  الـــوداد  يصطـــدم   - الربــاط   {
املتصـــدر بجاره ومالحقه الرجـــاء في مباراة 
قمة األحـــد ضمن اجلولـــة الـ25 مـــن الدوري 
املغربي لكـــرة القـــدم. ويخوض الـــوداد هذا 
اللقـــاء مبعنويات مرتفعة بعد أن فاز 0-2 على 
مضيفه شباب قصبة تادلة ليوسع الفارق إلى 
5 نقاط مع أقرب منافسيه بعد خسارة الرجاء 
0-1 أمـــام أوملبيـــك خريبكـــة. وتلقـــى الوداد 
دفعـــة بعودة الثالثي يوســـف رابح وأشـــرف 
بن شـــرقي والهداف الليبيري ويليام جيبور، 
بعد إراحتهم أمام قصبة تادلة وتفادي إيقاف 

جيبور لو تلقى إنذارا.
وقال احلســـني عموتة مدرب الوداد ”هذه 
مباراة عادية مثل جميع املباريات حيث أنها ال 
تسمح سوى باحلصول على 3 نقاط“. وأضاف 
”األهم بالنســـبة لنا أن يكـــون العبونا في قمة 
اجلاهزية الذهنية حتى ال يتأثر العطاء الفني 
واخلططـــي في ظل حضـــور جماهيري كثيف 

سيتجاوز 60 ألف مشجع“.

أفضلية تاريخية

ميلـــك الرجاء البيضاوي أفضلية نســـبية 
علـــى منافســـه الوداد فـــي املواجهـــات التي 
جمعتهمـــا، قبـــل لقائهمـــا املرتقـــب. والتقى 

الفريقان 121 مرة فـــاز الرجاء في 34 مواجهة 
مقابـــل 28 للوداد، فيمـــا تعـــادل الفريقان 59 
مـــرة، وخالل هـــذه املواجهات ســـجل الرجاء 
103 أهداف، مقابل تســـجيل الـــوداد 92 هدفا. 
ويتصـــدر ســـعيد غاندي العب الرجـــاء قائمة 
أعلـــى العبي الفريق البيضاوي تســـجيال في 

الوداد بواقع 7 أهداف. 
وجنح الرجاء في تســـجيل 3 أهداف خالل 
مباراة واحدة في 3 مناســـبات، آخرها املوسم 
املاضي في مرحلـــة اإلياب، وهي املباراة التي 
حرمت الوداد من التتويج باللقب الذي حسمه 
الفتـــح. فـــي املقابل، فاز الـــوداد مرتني بنفس 
النتيجة. وكانت أكبر نتيجة شهدتها مباريات 
الفريقـــني فوز الرجاء على الـــوداد بـ5 أهداف 

ضمن لقاءات كأس العرش.
من ناحية أخرى اعتبر عبداللطيف نصير 
مدافع الوداد أن مباراة الديربي ســـتكون جد 
صعبـــة. وقال ”كل املؤشـــرات تؤكد أن ديربي 
هذه النســـخة ســـيكون مثيـــرا واســـتثنائيا، 
الـــوداد في أفضـــل حاالته والرجـــاء فريق له 

قيمته، وكل فريق يعرف اآلخر“. 
وتابع إن الوداد يخطط للفوز في الديربي، 
ألنـــه سيســـتفيد كثيرا مـــن النقـــاط الثالث. 
وأضاف ”الفوز سيفيدنا كثيرا، ألنه سيبعدنا 
عن األندية التي تطاردنا، وســـيقربنا أكثر من 

حســـم اللقب، كل الالعبني يدركون املسؤولية 
امللقاة على عاتقهم ولهم رغبة في الفوز وإهداء 
االنتصار جلمهورنا العريض الذي ينتظر منا 
ذلك“. وأردف ”أمتنى أن متر املباراة في أجواء 
جيدة، ويســـتمتع اجلمهور املغربي مبستوى 

يليق بسمعة الفريقني“.

متابعة استثنائية

يحظى عدد كبير من العبي الوداد والرجاء 
مبتابعة اســـتثنائية من هيرفي رينارد، مدرب 
املنتخـــب املغربـــي، الذي قـــرر قطـــع إجازته 
بالســـنغال للتواجـــد األحـــد مبلعـــب محمـــد 
اخلامـــس. وســـيكون ثالثـــي نـــادي الرجـــاء 
البيضـــاوي، جـــواد مييق الـــذي كان مفاجأة 
رينارد مؤخـــرا بتعويضه غياب القائد املهدي 
بنعطيـــة بوديتـــي تونـــس وبوركينافاســـو، 
إضافة إلى زميله بالدفاع بدر بانون واملهاجم 
عبداإللـــه احلافيظي حتـــت املتابعـــة، لتأكيد 

أحقيتهم في التواجد باملعسكر املقبل.
ومن جانب الوداد يحظى الثنائي أشـــرف 
بـــن شـــرقي ومحمـــد أوناجم املتألـــق مؤخرا 
مبتابعـــة هيرفي رينارد، في وقـــت ابتعد فيه 
املدافـــع أمني العطوشـــي عن قائمـــة االهتمام 
بعدمـــا كان احمللي الوحيد الذي شـــارك رفقة 

األسود بأمم أفريقيا بالغابون. 
وحـــرص رينـــارد مؤخـــرا علـــى التواجد 
بأهم املالعب بالـــدوري املغربي ملتابعة بعض 
املواجهات الهامة، إذ تابع مواجهة الكالسيو 
بني الـــوداد واجليش، ومباراة الرجاء والفتح 
بعدما فرض عليه بعض العبي الدوري املغربي 

تغيير قناعاته جتاه الدوري احمللي. 
وفـــي ســـياق متصل يحضـــر موفدون عن 
أحد أندية الكالشـــيو اإليطالـــي ملتابعة العب 
الرجـــاء البيضاوي واملنتخـــب املغربي جواد 
الياميق خالل مواجهة الديربي. وأكد أكثر من 
مصدر أن الياميق يحظى باهتمام أحد األندية 

اإليطالية، بعد تألق الالعب هذا املوسم.  ترويض صعب

الرجاء يصطدم بالوداد في ديربي مغربي ساخن

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشف مجلس إدارة نادي الجيش 
الملكي عن أنه تم تجديد عقد المدرب 

عزيز العامري لموسم إضافي دون 
الحديث عن التفاصيل المالية للعقد 

الجديد. وبموجب العقد الجديد يشرف 
العامري على باقي الفئات العمرية 

للفريق.

◄ أكد سيد معوض المدرب العام لفريق 
األهلي أن الجهاز الفني بقيادة حسام 
البدري سعيد بالمستوى الذي وصل 
إليه الفريق، وانسجام كل الالعبين، 

وتأقلمهم مع فكره، وأسلوبه الخططي 
الذي يطبقه في كل مبارياته.

◄ استقر مسؤولو نادي الزمالك على 
تسديد دفعة جديدة من مستحقات 

الغاني جونيور أغوغو، العب الفريق 
األسبق، وفقا لقرار المحكمة الرياضية 

األحد. ولعب أغوغو للزمالك موسم 
2008-2009، ورحل عن الفريق.

◄ أوضح عبدالله الزوري مدافع فريق 
الهالل السعودي أنه فكر في اعتزال 

اللعب بسبب اإلصابة التي أبعدته عن 
غالبية فترات هذا الموسم، إذ لم يشارك 
في الموسم الحالي سوى في 3 مباريات 

فقط.

◄ أعربت إدارة نادي مولودية بجاية 
متذيل الدوري الجزائري عن امتعاضها 

الشديد من الالعب عنتر بوشريط؛ 
بسبب التصرفات التي قام بها منذ 
حمله اللونين األخضر واألسود في 

فترة االنتقاالت الشتوية الماضية.

◄ جرت الجمعة بالعاصمة الماليزية 

كوااللمبور عملية سحب قرعة تصفيات 
بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما 

2018. وأوقعت القرعة المنتخب العراقي 
حامل اللقب ضمن المجموعة الرابعة 

إلى جانب الهند وفلسطين ونيبال.

باختصار

◄ تعود جنمة التنس الروسية ماريا 
شارابوفا إلى املالعب األربعاء املقبل عبر 
بطولة شتوتغارت بعد غياب 15 شهرا من 

اإليقاف بسبب املنشطات، وسط اهتمام 
عاملي وحالة من السجال بشأن بطاقة 

الدعوى (وايلد كارد) التي حصلت 
عليها شارابوفا للمشاركة في 

البطولة. شارابوفا الفائزة 
بخمسة ألقاب في بطوالت 

الغراند سالم األربع الكبرى 
واملصنفة األولى على 

العالم سابقا، ستستهل 
مشوارها في بطولة 

شتوتغارت مبواجهة 
العبة سيتم حتديد 
هويتها الحقا وذلك 
عقب نهاية عقوبة 

إيقافها.

متفرقات
◄ أكد عاصم حماد املدير الفني للفريق 
األول لكرة اليد بالنادي األهلي املصري 

جاهزية العبيه خلوض لقاء جمعية 
احلمامات التونسي السبت، في نهائي 

بطولة كأس الكؤوس األفريقية 
للعبة. وأشار حماد من 

املغرب، حيث تقام البطولة، 
إلى أن الفريق قدم 

مستوى مميزا أمام 
وداد سمارة املغربي 

في الدور نصف 
النهائي رغم 

اإلجهاد. وأضاف 
”نلعب بشكل يومي 

منذ لقاء كأس 
السوبر األفريقي 

أمام الزمالك“.

◄ أعلنت الوكالة األميركية ملكافحة 
املنشطات (يوسادا) اجلمعة عن إيقاف 

البطلة األوملبية األميركية في قفز 
احلواجز بريانا رولينز ملدة عام واحد بعد 

مخالفة الئحة الكشف عن أماكن التواجد 
مبوجب ميثاق مكافحة املنشطات. 

واختفت رولينز خالل اختبار عشوائي 
خارج إطار املنافسات للكشف 

عن املنشطات ثالث مرات 
في غضون 12 شهرا، مما 

أدى إلى إيقافها، علما 
بأن البطلة األميركية لم 

يسبق لها السقوط في 
اختبارات الكشف 

عن املنشطات 
وجاءت نتائجها 
سلبية في جميع 
االختبارات التي 

خضعت لها العام 
املاضي.

خارج إط
عن املن
في غض
أدى إل
بأن ال
يس

خ
امل

التي حصلت
شاركة في 
لفائزة
طوالت 
 الكبرى

ى 
تهل

ة 

س األفريقية
 من 

لبطولة،

ي

} نيــون (سويســرا) - أســـفرت قرعـــة الدور 
نصـــف النهائي ملســـابقة دوري أبطال أوروبا 
التي ســـحبت اجلمعة في نيون السويســـرية، 
عـــن جتدد املوعـــد بني ريال مدريد اإلســـباني 
وجاره اللدود اتلتيكو اللذين تواجها املوســـم 
املاضـــي في املباراة النهائية وحســـمها األول 

بركالت الترجيح. 
وســـبق لريال أن تواجه أيضا مع أتلتيكو 
في نهائي ٢٠١٤ وفاز عليه ٤-١ بعد التمديد في 
مبـــاراة كان األخير متقدمـــا خاللها ١-٠ حتى 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قبل أن 
يدرك سيرخيو راموس التعادل ويجر الفريقني 
الى شوطني إضافيني سجل فيهما فريقه ثالثة 
أهداف. وســـتكون املواجهـــة الثانية في دور 
األربعـــة بني موناكـــو الفرنســـي ويوفنتوس 
اإليطالـــي الـــذي أطـــاح بالعمالق اإلســـباني 
برشلونة بإجباره على االكتفاء بالتعادل إيابا 
٠-٠ في ”كامب نو“، بعد أن فاز عليه ذهابا في 

تورينو ٣-٠.
ويعود يوفنتوس وموناكو الذي يبلغ دور 
األربعة للمرة األولى منذ ٢٠٠٤ بعد فوزه مرتني 
في ربع النهائي ذهابا وإيابا على بوروســـيا 
دورمتونـــد األملانـــي، بالذاكرة إلـــى عام ١٩٩٨ 
حـــني تواجها في نصف النهائـــي أيضا وفاز 
الفريق اإليطالي ٦-٤ مبجمل مباراتي الذهاب 
واإليـــاب وبلغ النهائي حيث خســـر أمام ريال 
مدريد بهدف سجله املونتينغري (يوغوسالفي 
ســـابقا) بردراغ مياتوفيتش الذي منح النادي 

امللكي لقبه األول منذ ١٩٦٦.
كما التقى نادي اإلمارة مع بطل إيطاليا في 
ربع نهائي نســـخة ٢٠١٤-٢٠١٥ وفاز يوفنتوس 
١-٠ في مجمل املباراتني ثم شاءت الصدف أن 
يلتقي ريال مجددا بعـــد تخطي موناكو، لكنه 
فاز في حينه على العمالق اإلســـباني ٣-٢ (في 

مجمل املباراتني) قبل أن يخسر أمام برشلونة 
في النهائي ١-٣. وتقـــام مباراتا ذهاب نصف 
النهائي على ملعبي ريال وموناكو في الثاني 
والثالـــث من مايـــو قبل أن يحتضـــن أتلتيكو 
ويوفنتـــوس مباراتـــي اإلياب فـــي ٩ و١٠ من 
الشـــهر نفســـه. وســـتكون العاصمة الويلزية 
كارديف مســـرحا للمباراة النهائية املقررة في 

الثالث من يونيو.
ورأى ســـفير يوفنتـــوس وجنـــم وســـطه 
الســـابق التشـــيكي بافل ندفيد مـــن نيون أن 
فريقـــه ”لعب بشـــكل رائع خـــالل تفوقه على 
برشلونة والشـــبان مركزون اآلن على الذهاب 
حتى النهايـــة“. ويبحث يوفنتـــوس عن لقبه 
الثالث في املســـابقة بعد عامـــي ١٩٨٥ و١٩٩٦، 
لكن عليه أوال تخطي موناكو املميز بأســـلوبه 
الهجومي مع العبني مثل الواعد كيليان مبابي 
والكولومبـــي راداميل فالـــكاو، من أجل بلوغ 
النهائـــي للمرة التاســـعة في تاريخه (خســـر 
أعوام ١٩٧٣ و١٩٨٣ و١٩٩٧ و١٩٩٨ و٢٠٠٣ و٢٠١٥).

وأكـــد ندفيد أنه ”فـــي دوري األبطال عليك أن 

تكـــون في أفضل مســـتوياتك فـــي كل مباراة. 
وهذا ما نتطلع إلى فعله“. ومن جهته، أشـــار 
نائب رئيس موناكو الروسي فادمي فاسيلييف 
إلى أن املواجهة ضد يوفنتوس ”ستكون ثأرية 
لنا دون شـــك. نحن أفضـــل اآلن مما كنا عليه 
قبل عامني، هذا أمر أكيد“، في إشـــارة منه إلى 

مواجهة ربع النهائي ملوسم ٢٠١٤-٢٠١٥. 
من ناحية أخرى أوقعت قرعة الدور نصف 
النهائي للدوري األوروبي لكرة القدم ”يوروبا 
ليغ“، مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي في مهمة 
سهلة نســـبيا مبواجهة سلتا فيغو اإلسباني، 
في مقابل مواجهة متكافئة بني ليون الفرنسي 

وأياكس أمستردام الهولندي. 
وأوضـــح االحتـــاد األوروبـــي أن مبـــاراة 
الذهـــاب األولى ســـتقام األربعـــاء ٣ مايو بني 
أياكس وليون على ملعب األول في أمستردام، 
بينمـــا يقام ذهاب نصـــف النهائي الثاني بني 
مانشســـتر وســـلتا فيغو على ملعـــب الثاني 
اخلميس ٤ منه. أما مباراتا اإلياب فتقامان في 
اليوم نفســـه، أي اخلميس ١١ مايو. ويخوض 

املتأهالن من دور األربعة املباراة النهائية في 
٢٤ مايو في ستوكهولم.

أما ليون فتأهل على حســـاب بشـــيكتاش 
التركي بعدما حسم مباراة اإلياب ٧-٦ بركالت 
الترجيـــح (تعـــادال ٢-١ ذهابا وإيابـــا)، بينما 
تخطـــى أياكس شـــالكه األملاني (خســـر إيابا 
٢-٣ بعـــد فـــوزه ذهابـــا ٢-٠). ويشـــارك بطل 
يوروبا ليـــغ في دوري أبطال أوروبا املوســـم 
املقبـــل. وفي املواجهـــة الثانية، يخوض ليون 

اختبارين صعبني ضد أياكس. 
ويحتـــل النادي الفرنســـي املركـــز الرابع 
في الدوري احمللـــي برصيد ٥٤ نقطة، ويواجه 
منافســـة من بوردو اخلامس بفـــارق نقطتني 
عنه خلـــوض امللحق املؤهل إلـــى يوروبا ليغ 
في املوسم املقبل، كون الثالثة األوائل موناكو 
وباريس ســـان جرمان ونيس يبتعدون بفارق 
كبير. عانى ليون لتخطي بشيكتاش، لكنه كان 
حقق إجنازا الفتا في ثمن النهائي عندما أزاح 
من طريقه رومـــا اإليطالي بفوزه عليه ٤-٢ في 

فرنسا وخسارته أمامه ١-٢ في إيطاليا.

ــــــل النهائي لبطولة  ســــــحبت قرعة الدور قب
دوري أبطال أوروبا 2017 في مقر االحتاد 
األوروبي لكرة القدم (اليويفا) مبدينة نيون 
السويسرية، وأسفرت عن لقاء ريال مدريد 
اإلســــــباني مع أتلتيكو مدريد في مواجهة 
قوية، ويلتقي فــــــي املباراة األخرى باملربع 
الذهبي موناكو الفرنســــــي مــــــع يوفنتوس 

اإليطالي.

تحدي قاري جديد بين العمالقة

فريقا يوفنتوس اإليطالي وموناكو 

الفرنســـي الـــذي يبلـــغ دور األربعة 

للمـــرة األولى منـــذ 2004 ، يعودان 

بالذاكرة إلى عام 1998

◄

عبداللطيف نصير:

كل المؤشرات تؤكد 

أن ديربي هذه النسخة 

سيكون مثيرا واستثنائيا



يســـتضيف ريال مدريد منافســـه  } مدريد – 
اللدود برشـــلونة األحد ولديه الفرصة ليخطو 
خطوة كبيـــرة نحـــو التتويج بلقـــب الدوري 
اإلســـباني لكرة القـــدم للمرة األولـــى في آخر 
خمس ســـنوات. وتشـــهد مباراة الكالســـيكو 
اختالفا كبيرا بني احلالـــة املعنوية للفريقني، 
فالريال سعيد بعد التغلب على بايرن ميونيخ 
وصعوده إلـــى الدور قبـــل النهائي من دوري 
أبطـــال أوروبا بينما ودع برشـــلونة البطولة 
من دور الثمانية للموسم الثاني على التوالي.

كان برشـــلونة ميني النفـــس بأن يخوض 
املصيرية مـــع غرميه  موقعـــة الـ“كالســـيكو“ 
ومضيفه ريـــال مدريـــد املتصـــدر مبعنويات 
أفضل، لكـــن النـــادي الكاتالوني ســـيخوض 
هـــذه املواجهة وهـــو في وضع صعـــب ألنها 
تأتي بعـــد أيام قليلة علـــى خروجه من دوري 
أبطال أوروبا. ويدخل العمالقان اإلســـبانيان 
إلى مواجهة األحد في ظروف متناقضة متاما 
ألن النادي امللكي واصل حملة الدفاع عن لقبه 
بطال لدوري األبطـــال بتخطيه بايرن ميونيخ 
األملانـــي 4-2 إيابا بعد التمديـــد، فيما انتهى 
مشـــوار غرميه بتعادلـــه األربعـــاء مع ضيفه 

يوفنتوس اإليطالي 0-0 (خسر 0-3 ذهابا).
وســـيقطع ريـــال مدريـــد أكثر مـــن نصف 
الطريق نحو الفوز باللقب احمللي للمرة األولى 
منـــذ 2012 فـــي حال جتنبـــه تكرار ســـيناريو 
الزيـــارة األخيرة لبرشـــلونة إلى ”ســـانتياغو 
برنابيو“ حيث فاز برباعية نظيفة في 21 يناير 
2015 قبل أن يرد إيابـــا بالفوز في ”كامب نو“ 
بنتيجـــة 2-1. ويتصدر النادي امللكي الترتيب 
بفارق ثالث نقاط عن برشلونة كما ميلك فريق 
املـــدرب الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان مباراة 
مؤجلة خـــارج قواعده ضد ســـلتا فيغو، وفي 
حـــال جتنبه الهزمية أمام غرميـــه الكاتالوني 
فـــي مبـــاراة األحـــد أو في حـــال فـــوزه بهذه 
املوقعـــة املصيرية، ســـيصبح اللقب في األفق 
فيما سينحصر طموح برشـــلونة في مسابقة 
الـــكأس التـــي وصل إلـــى مباراتهـــا النهائية 

حيث يلتقـــي آالفيس في 27 مايو. وأكد لويس 
أنريكي الذي قرر التخلي عن تدريب برشلونة 
في نهاية املوســـم أهمية مواجهة األحد ”ألننا 
منلك فرصة الصعود إلى صدارة الدوري ضد 
منافسنا املباشر. إنها فرصة رائعة. علينا اآلن 
(بعـــد اخلروج من دوري األبطال) التركيز على 

املسابقتني اللتني ما زلنا فيهما“.

معركة مصيرية
وتتجـــه األنظار فـــي لقاءات الكالســـيكو 
إلـــى الثنائي البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
جنم امللكي واألرجنتيني ليونيل ميســـي جنم 
البارســـا. ويبقـــى لقاء الكالســـيكو مســـرحا 
لصراع جديـــد بني رونالدو وميســـي في أول 
نزال بينهمـــا في عام 2017. بـــدأ الصراع بني 
رونالدو وميســـي بعدما ملع جنم األرجنتيني 
في تشكيلة برشلونة وبالتحديد موسم 2009-
2010 مع تولي املدرب اإلسباني بيب غوارديوال 
دفـــة األمـــور في البارســـا وفي نفس املوســـم 
انتقـــل رونالـــدو إلى ريـــال مدريد. وســـرعان 
ما حتـــول الصراع بني رونالدو وميســـي إلى 
حدث يتابعـــه العالم كله وليس عشـــاق الكرة 
اإلســـبانية فقط سواء في حتقيق البطوالت أو 
األرقام القياســـية أو األلقاب الفردية. وأصبح 
ســـباق الكرة الذهبية هو األبـــرز بني الثنائي 
املوهوب فميســـي فاز باجلائـــزة 5 مرات وهو 

األكثر حصوال عليها في العالم.
ومن املؤكد أن فوز رونالدو بالكرة الذهبية 
في العـــام املاضي ســـيلقي بظاللـــه على أول 
كالســـيكو يجمعه مبيسي سنة 2017، فاألخير 
يســـعى لرد اعتباره وسحب البساط من حتت 
قدمي النجم البرتغالي. ويدخل الثنائي اللقاء 
مبعنويات متباينة فميســـي ودع دوري أبطال 
أوروبا مع فريقه برشـــلونة على يد يوفنتوس 
اإليطالي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 
بعدما ظـــل النجـــم األرجنتيني عاجـــزا أمام 
دفاعات الســـيدة العجوز واحلارس املخضرم 
جيانلويجـــي بوفون بينمـــا كان رونالدو جنم 

الشباك في نفس اجلولة بدوري األبطال.
توهج رونالدو وسجل 3 أهداف في مرمى 
بايرن ميونيخ األملانـــي خالل لقاء اإلياب ضد 
ريال مدريد ليصعد بفريقه إلى نصف النهائي 
وهـــو ما يجعـــل األنظـــار تتجه نحـــو النجم 
البرتغالـــي ملواصلـــة تألقه وأيضا للســـاحر 
األرجنتينـــي للخروج من كبوته مع البارســـا. 

ومـــع بلوغ رونالـــدو 32 عاما وإمتام ميســـي 
عامـــه الـ29، يتكهن الكثيـــرون أن الصراع بني 
النجمـــني الكبيرين لن يدوم لســـنوات أخرى 
مـــع تراجـــع أداء الثنائـــي بدنيـــا بينما يبدو 
املســـتقبل للثنائي في اجتـــاه الرحيل واتخاذ 
خطوة مســـتقبلية في غضون سنوات بخوض 

جتربة جديدة.

العقبة الكبرى
وفـــي حـــال جنح ريـــال في تخطـــي عقبة 
برشـــلونة أو جتنب الهزمية علـــى أقل تقدير، 
يبـــدو طريقه ممهـــدا إلى حد ما حتـــى نهاية 
املوســـم باســـتثناء مواجهـــة صعبـــة واحدة 
تنتظره فـــي املرحلة قبل األخيـــرة على أرضه 
ضـــد إشـــبيلية الذي يقـــارع أتلتيكـــو مدريد 
علـــى املركـــز الثالـــث املؤهـــل مباشـــرة إلى 
دوري األبطال املوســـم املقبـــل. ويحتل النادي 
األندلســـي حاليا املركـــز الرابـــع، املؤهل إلى 
الـــدور التمهيدي للمســـابقة القاريـــة، بفارق 
ثالث نقـــاط عن أتلتيكو الثالـــث وذلك قبل أن 

يفتتح املرحلة اجلمعة على أرضه مبباراة في 
متناوله ضد غرناطة القابع في املركز التاســـع 

عشر قبل األخير.
أما بالنســـبة إلى أتلتيكو، املنتشي بتأهله 
إلى نصف نهائي دوري األبطال بعد تعادله مع 
ليستر ســـيتي اإلنكليزي 1-1 إيابا (فاز ذهابا 
1-0)، فيحل السبت ضيفا على إسبانيول وهو 
علـــى علم بهويـــة خصمه املقبل في املســـابقة 
القاريـــة األم ألن القرعة تســـحب اجلمعة. وقد 
يكون جاره اللدود ريال خصمه مجددا بعد أن 
تواجها في نهائي 2014 و2016 حني فاز النادي 
املكـــي 4-1 بعد التمديد ثم بـــركالت الترجيح 
(تعـــادال 1-1 في الوقتـــني األصلي واإلضافي) 
األخـــرى،  املباريـــات  وفـــي  التوالـــي.  علـــى 
يلعب الســـبت ملقة مـــع فالنســـيا، وفياريال 
مـــع ليغانيس، وأوساســـونا مع ســـبورتينغ 
خيخون، على أن يلتقي األحد ريال سوسيداد 
مع ديبورتيفـــو ال كورونيا، وســـلتا فيغو مع 
ريـــال بيتيـــس، والس باملاس مـــع ديبورتيفو 
أالفيـــس. وتختتم املرحلة اإلثنـــني بلقاء إيبار 

مع أتلتيك بلباو.

من ناحية أخرى أكد أليخاندرو هيرنانديز 
حكم مباراة برشـــلونة وريـــال مدريد أن إدارة 
الكالســـيكو احمللـــي مرتـــني في أقـــل من عام 
ستضيف له املزيد من اخلبرة. وقال هيرنانديز 
”إدارة مباراتني للكالســـيكو في أقل من عام من 
املؤكـــد أنها ســـتضيف لي املزيـــد من اخلبرة 
حتكيميا“. وأضاف ”أنا حريص على مشاهدة 
شـــريط الفيديو اخلاص مبباراة الكالســـيكو 
التي أدرتهـــا في العام املاضـــي للتعرف على 
األخطاء التي وقعـــت فيها متهيدا للعمل على 

تالفيها“.
وأوضـــح هيرنانديـــز ”البـــد أال يعتـــرض 
الالعبون علـــى قراراتي التحكيميـــة في لقاء 
األحـــد، فاألفضل هـــو الذي ســـيفوز باللقاء“. 
وســـبق لهيرنانديز أن أدار مباراة ريال مدريد 
وبرشلونة التي أقيمت في أبريل 2016، وحقق 
خاللهـــا امللكي الفـــوز بهدفني لهـــدف وقتها. 
ويلقـــب الكالســـيكو اإلســـباني بـ“كالســـيكو 
األرض“، حيـــث يتصـــدر ريال مدريـــد جدول 
ترتيب املســـابقة برصيـــد 75 نقطة وله مباراة 

مؤجلة بفارق ثالث نقاط عن برشلونة.

«كالسيكو األرض».. موقعة مصيرية بين ريال مدريد وبرشلونة 
 [ زيدان يتوق إلى مواصلة الصعود نحو منصة التتويج  [ أنريكي يأمل في تعويض اإلخفاق األوروبي

ميكن أن يقطع ريال مدريد خطوة كبيرة نحو حســــــم لقب الدوري اإلســــــباني لكرة القدم 
عندما يستضيف برشــــــلونة األحد ضمن اجلولة الـ33 من البطولة. وسيبتعد ريال مدريد 
املتصــــــدر بـ75 نقطة عن غرميه بـ6 نقاط، في حال جنح في حتقيق الفوز، فضال عن أن له 

مباراة مؤجلة.
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«كان واضحا من توقيعه لسانتوس البرازيلي في عمر الـ17، أن نيمار موهبة رائعة، هو واحد من 
جيل الالعبين الذين لديهم مشجعون عندما تصل الكرة إلى أقدامهم».

ديفيد بيكهام 
جنم مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقا

«بعـــد كل إنجـــاز نحققه نحتفظ بتركيزنا ونعود إلى العمل وهذا مصدر قوتنا. هناك شـــيئان أو 
ثالثة أشياء يمكننا تحسينها من أجل مواصلة المسيرة التاريخية».

كيليان مبابي 
العب فريق موناكو الفرنسي

} مانشســرت (إنكلرتا) – كال جوزيه مورينيو 
املديـــر الفني ملانشســـتر يونايتـــد اإلنكليزي 
املديح لالعبيه لوك شـــو وماركوس راشفورد 
بعـــد التغلب على أندرخلت البلجيكي، بهدفني 
مقابل واحد، ضمن إيـــاب ربع نهائي الدوري 
األوروبي. ولعب شو 120 دقيقة، فرغم إصابته 
بشـــد عضلي بعـــد نهاية الوقـــت األصلي، إال 
أنه أصر على لعب الشـــوطني اإلضافيني وهو 

مصاب، ما أثار إعجاب مورينيو.
وقال مورينيو ”أنا دائما أثق في الالعبني 
أصحاب العقليات املميـــزة، دائما أثق فيهم“. 
وأضاف املدرب البرتغالي ”لوك شو فعل شيئا 
جديدا، يعني لـــي الكثير، فبعد انتهاء املباراة 
وقبل أن أعرف أن علّي تغيير إبراهيموفيتش 

لإلصابة، كان شو مصابا بشد عضلي“. 
وتابـــع ”كان لـــدي أشـــلي يونغ مســـتعدا 
للدخول، لكن شو أخبرني بأنه ال توجد مشكلة، 
وأنه سيلعب الشوطني اإلضافيني رغم إصابته 
بالشـــد“. وواصـــل ”لقد قالي لـــي: إن كنت في 
حاجة إلى تغيير العب آخر، فأنا مستعد لذلك، 

هذا التصرف يجعلني واثقا في الالعبني“.

} رومــا  - توصـــل نادي رومـــا إلى اتفاق مع 
أوناي إميري املدير الفني لفريق باريس سان 
جرمان الفرنســـي لتدريب الغيالروسي بداية 
من املوســـم املقبل خلفا للوتشيانو سباليتي. 
وقـــدم نـــادي العاصمـــة اإليطاليـــة عقـــدا لـ3 

سنوات إلى املدير الفني اإلسباني. 
وستتم عملية استقدام إميري بالتزامن مع 
وصول رامون رودريغيز والشـــهير مبونشـــي 
املديـــر الرياضي لنادي إشـــبيلية اإلســـباني 
ســـابقا إلى روما هـــذا الصيف، حيث ســـبق 
لألخير العمل مع أوناي في النادي األندلسي.

 وأشـــارت وســـائل إعـــالم إلـــى أن لوران 
الســـابق، مرشح  بالن مدرب الـ“بي إس جي“ 
أيضا خلالفة سباليتي في روما. ويحتل روما 
وصافة جدول ترتيب الدوري اإليطالي برصيد 
72 نقطة، متأخرا بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس 

املتصدر.

مورينيو يكيل المديح 
للوك شو

إيمري يقترب 
من تدريب روما

صراع األقدام سيكون حاسما

} لنــدن – حـــذر مدرب توتنهـــام األرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينو تشيلســـي من أن فريقه 
املتعطـــش إلى األلقـــاب جاهز لكـــي يعلن عن 
نفســـه كقوة كبرى في الكرة اإلنكليزية، وذلك 
من خـــالل إقصاء متصدر الـــدوري املمتاز من 
الدور نصف النهائي ملســـابقة إنكلترا السبت 

على ملعب ”وميبلي“ في لندن. 
وفرض الفريق الشـــاب لبوكيتينو نفســـه 
املنافـــس اجلدي الوحيد لتشيلســـي على لقب 
الدوري املمتاز، وفي مباراة الســـبت ســـيكون 
أمام حتدي تقدمي أوراق اعتماده عندما تنتقل 
املعركة بـــني اجلارين اللندنيني إلى مســـابقة 
الكأس. والوصول إلى نهائي املسابقة األعرق 
في العالـــم للمرة األولى منـــذ تتويجه األخير 
باللقب عام 1991 سيعطي فريق بوكيتينو دفعا 
معنويا هائال في األمتار األخيرة من املوســـم 
وســـيعزز حظوظه بالتتويج األول له في كافة 
املســـابقات منذ تســـعة أعوام حني فاز بكأس 

الرابطة.
وجتديد الفوز على تشيلســـي الذي خسر 
اللقاء األخير أمام جاره في الرابع من يناير (0-

2) ضمن املرحلة العشـــرين، سيجعل توتنهام 

مؤمنـــا بقدرتـــه علـــى مزاحمة فريـــق املدرب 
اإليطالي أنطونيو كونتي ومحاولة إحراز لقبه 
األول في الدوري منذ 1961. ويحظى بوكيتينو 
بتقدير كبير نظرا إلـــى العمل الذي قام به في 
توتنهام منذ وصولـــه إلى ”وايت هارت الين“ 
قبل عامني ونصف العام، لكن هناك مشـــككني 
بالقوة الذهنية لالعبـــي املدرب األرجنتيني ال 
ســـيما بعد خســـارتهم معركة لقب الدوري في 
املتر األخير من املوسم املاضي ملصلحة ليستر 

سيتي. 
وفي ظل وجـــود العبني دوليـــني من طراز 
هاري كايـــن وديلي آلي، أصبح توتنهام فريقا 
يحسب له ألف حساب كما حال جاره اللندني، 
وأبرز دليل علـــى ذلك أن كال من الفريقني لديه 
أربعة العبني مرشحني جلائزة أفضل العب في 

إنكلترا لهذا املوسم.

انتصارات متتالية
يدخل توتنهام إلى مباراته مع تشيلســـي 
علـــى خلفيـــة ســـبعة انتصـــارات متتالية في 
الدوري املمتاز، مـــا جعله على بعد أربع نقاط 

فقط من تشيلســـي الذي يبدو مهـــزوزا للمرة 
األولى هذا املوســـم بعد ســـقوطه في املرحلة 
العشـــرين على أرضـــه أمام جاره كريســـتال 
بـــاالس (1-2) ثم فـــي املرحلة األخيـــرة األحد 
املاضـــي فـــي معقل جـــاره اللدود مانشســـتر 
يونايتـــد (0-2). وحـــاول بوكيتينـــو تخفيف 
الضغـــط على العبيه من خالل منح تشيلســـي 
األفضلية في مباراة الســـبت بســـبب اخلبرة 
التـــي يتمتع بها العبوه، لكنـــه أكد في الوقت 
ذاته أن العبيه اقتربوا كثيرا من الوصول إلى 
كامل قدراتهم، مضيفا ”إذا كان هناك مرشـــح 
واحـــد للفوز فاألمور تصـــب أكثر في مصلحة 
تشيلســـي ألنه يتصدر الدوري املمتاز. كما أن 

العبيه ومدربه يتمتعون بخبرة أكبر“.
وواصل ”نتحدث عن فريق فاز في األعوام 
اخلمســـة األخيـــرة بألقـــاب أوروبيـــة (دوري 
األبطـــال عـــام 2012 ويوروبا ليغ عـــام 2013)، 
ومـــدرب أحرز لقب الدوري مـــع يوفنتوس في 
إيطاليا. عندمـــا تواجه فريقا مثل تشيلســـي 
أنـــت تقـــارن بـــني الالعبـــني وهـــم ميلكـــون 
العبـــني أحـــرزوا كأس العالـــم“، في إشـــارة 
إلى اإلســـبانيني سيســـك فابريغـــاس وبدرو 
رودريغيـــز اللذين توجا مع بالدهما مبونديال 
2010. وأردف قائال ”أعتقد أنه فريق أكثر خبرة 
منا. العبونـــا لم يحرزوا الكثيـــر من األلقاب، 
رمبا بعضهـــم أحرز بعض األلقـــاب (مع فرق 
أخـــرى). لكننا منر بفترة جيـــدة أيضا ونحن 
فريق متعطش إلى األلقاب ونتحسن كثيرا. أن 
تتحدى هذا النوع من الفرق، هو أمر هام جدا 

بالنسبة إلى توتنهام“.

حفظ ماء الوجه
في ظل غيـــاب احلـــارس البلجيكي تيبوا 
كورتـــوا بســـبب إصابة في كاحله، ســـيعتمد 
أزميـــر  البوســـني  احلـــارس  علـــى  كونتـــي 
بيغوفيتـــش للدفـــاع عـــن شـــباك الـ“بلـــوز“ 
الســـاعني لبلوغ نهائي املسابقة للمرة األولى 
منذ 2012 حني توجوا بها للمرة الســـابعة في 
تاريخهـــم بتغلبهم على ليفربول 2-1. وحتدث 
بيغوفيتش عن مشـــاركته ضد توتنهام، قائال 
”من الرائع أن تلعب هـــذا النوع من املباريات، 
نصف النهائـــي والنهائي. آمل أن أكون جزءا 
(من الفريق الذي ســـيتوج باللقـــب). هذا هو 

الســـبب الـــذي يدفعك إلـــى اللعب مـــع فريق 
مماثل. من املهم جدا بالنسبة إلي أن أقدم أداء 
جيـــدا في كل مباراة، على أمل أن أكســـب ثقة 
املدرب وهو األمر الذي سيســـمح لي بالســـير 

قدما“.
على موعد األحد  سيكون ملعب ”وميبلي“ 
مع مواجهة قوية أخرى جتمع الفريق اللندني 
اآلخر أرســـنال مبانشستر ســـيتي في مباراة 
هامة جدا ملدرب األول الفرنســـي أرسني فينغر 
املطالـــب بالرحيل عن ”املدفعجيـــة“. وينتهي 
عقد املدرب الفرنسي في أواخر املوسم احلالي 
ولم يعلن حتى اآلن إذا كان ســـيواصل املهمة 

التي بدأت قبل 21 عاما.
والوصول إلى نهائي مسابقة الكأس على 
حســـاب ســـيتي ومدربه اإلســـباني جوسيب 
غوارديوال، ســـيخفف الضغط عن فينغر الذي 
يقبـــع فريقه في املركز الســـادس فـــي الدوري 
املمتاز، وهو مهدد بالغيـــاب عن دوري أبطال 
أوروبا املوســـم املقبـــل كونه يتخلـــف بفارق 
7 نقـــاط عن املركز الرابع الذي يحتله ســـيتي 
بالـــذات. لكن املدرب الفرنســـي أكـــد أن بلوغ 
نهائي الكأس أو حتـــى الفوز باللقب لن يؤثر 
على القرار الذي ســـيتخذه بشأن مستقبله مع 
”املدفعجية“، مضيفا ”مباراة مســـابقة الكأس 
هامة جدا بالنســـبة إلي ألنها متنحني فرصة 
الفـــوز بلقب هذا املوســـم، وبالتالـــي تركيزنا 

منصب بالكامل على هذا األمر“.
ولـــن تكون املهمة ســـهلة بتاتا على فينغر 
والعبيه، ألن ســـيتي يســـعى بدوره إلى إنقاذ 
موســـمه األول بقيـــادة غوارديـــوال كونه فقد 
األمل في املنافســـة على لقب الـــدوري املمتاز 
ألنه يتخلف عن تشيلسي بفارق 11 نقطة، كما 
أن مشـــاركته في دوري األبطال املوسم املقبل 
غير مضمونة ألنه يتقدم بفارق أربع نقاط فقط 
عن جاره اللدود مانشســـتر يونايتد اخلامس 

واألخير ميلك مباراة مؤجلة.

توتنهام يحول معركته مع جاره تشيلسي إلى كأس إنكلترا  
مســـابقة  نهائـــي  إلـــى  الوصـــول 
الكأس على حساب سيتي ومدربه 
غوارديـــوال  جوســـيب  اإلســـباني 

سيخفف الضغط عن فينغر

◄

قدرة على الهروب

فـــي حـــال نجـــح ريـــال فـــي تخطـــي 
ممهـــدا  طريقـــه  يبـــدو  برشـــلونة 
باســـتثناء مواجهـــة صعبـــة واحدة 

تنتظره ضد إشبيلية

◄
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} الظفرة (اإلمارات) – يضم مهرجان الظفرة 
البحـــري الذي انطلقـــت فعالياتـــه بداية من 
22 أبريـــل الحالي وإلى غاية 29 منه، وســـط 
حضور جماهيري كبير، الكثير من الفعاليات 
المتنوعة إضافة إلى باقة مميزة من األنشطة 

التراثية ذات الصلة بالطابع البحري.
وقـــد تـــم افتتـــاح فعاليـــات المهرجـــان 
باأللعـــاب النارية وعروض الليزر التي زينت 
سماء شـــواطئ المرفأ، باإلضافة إلى العديد 
مـــن الفقـــرات الترفيهيـــة واالســـتعراضات 

العربية والغربية.
كمـــا يشـــتمل المهرجان علـــى الكثير من 
المســـابقات الرياضية البحريـــة والترفيهية 
والتراثية ومســـابقات وألعـــاب لألطفال في 
إطـــار قرية الطفل والمســـابقات الرئيســـية، 
فضال عـــن الفعاليـــات اليوميـــة المصاحبة 

كالسوق الشعبي.
وأوضـــح الشـــيخ أحمـــد بن حمـــدان بن 
محمد آل نهيان رئيس اتحاد اإلمارات للكايت 
سيرف، أن المهرجان حقق نجاحا كبيرا على 
مدى الدورات التســـع في مختلف الفعاليات 
والمســـابقات الرياضيـــة بشـــكل عـــام وفي 
رياضة الكايت ســـيرف بشكل خاص، مشيرا 
إلى أن عدد المشـــاركين في منافسات الكايت 
ســـيرف لم يتجاوز 60 مشـــاركا في النسخة 
األولى ولكنـــه وصل حاليا إلى 600 مشـــارك 

مما يعكس نجاح المهرجان.
وأضاف أن الـــدورة الحالية جاءت تحمل 
الكثيـــر مـــن البرامـــج الرياضيـــة الشـــائقة 
للشباب وجمهور الظفرة وأن المهرجان آخذ 
في النمو والتوسع عاما بعد آخر، متابعا أن 
مشاركة شبابنا تزيد في كل دورة على صعيد 

العدد والنتائج وتحقيق اإلنجازات.
وأكـــد مديـــر المهرجـــان عبيـــد خلفـــان 
المزروعـــي أن المهرجـــان نجح في ترســـيخ 
مكانته العالميـــة بين المهرجانات الرياضية 
البحريـــة العالمية، بعـــد أن أصبح في موقع 
ثابـــت في أجندة نجـــوم العالم فـــي األلعاب 
المائيـــة الذيـــن يحرصـــون علـــى متابعتـــه 
والمشـــاركة فيه، وهو مـــا يؤكد مدى المكانة 
الكبيـــرة التي وصـــل إليهـــا المهرجان على 
مستوى العالم، مما يساهم في تنشيط قطاع 

المناطق الساحلية رياضيا وثقافيا.
وأشار المزروعي إلى أن اإلنجازات التي 
تحققت من المهرجان والمكانة الكبيرة التي 
وصـــل إليها مقارنـــة بعمره الزمنـــي تعتبر 
متميزة وقياســـية. وأضاف أن اللجنة تتطلع 
مـــن خالل تنظيم المهرجان إلى أن يكون هذا 

الحدث المميز حلقة ضمن سلسلة تساهم في 
ترســـيخ مكانة المنطقة كوجهة بارزة للثقافة 

والتراث والسياحة والرياضة.
وتتزامـــن فعاليات هذا العـــام مع إطالق 
سباق دلما البحري األول للمسافات الطويلة 
لفئة 60 قدما، والذي ُيخّصص جوائز ضخمة 
للفائزيـــن تبلـــغ 25 مليـــون درهـــم إماراتي، 
حيـــث سيشـــارك فيـــه 111 محمال شـــراعيا 
في منافســـات ســـباق دلمـــا األول للمحامل 
الشـــراعية، بمجموع 2600 بحار من مختلف 
أنحاء الدولة، وهو األكبر في تاريخ مشاركات 

سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدما.
ويقام مهرجان الظفرة البحري هذا العام 
علـــى مســـاحة تزيد عـــن 20 ألف متـــر مربع 
وتشمل فعالياته على مدى 10 أيام المسابقات 
المائية للمحترفين والهواة التي تتوزع على 
ثالث فئات، الرجال والنساء والناشئة، وتقام 
في نهايات األســـبوع فقط خـــالل المهرجان، 
وكذلك الفعاليات الترفيهية للعائلة واألطفال، 
إضافة إلى األلعاب الشـــاطئية كرة الطائرة، 
وكـــرة القـــدم، وباقة مميـــزة مـــن الفعاليات 
التراثيـــة ذات الصلة بالبيئة البحرية، ومنها 
قريـــة الطفـــل وفعاليـــات خاصة للســـيدات، 
والســـوق الشـــعبي، وبيـــت النواخذة، حيث 
تحـــرص لجنة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية على تنظيـــم هذا الحدث 
المميـــز، والعمل على تفعيل الجانب التراثي 
البحري للمهرجـــان، باعتبار أّن هذا الجانب 

هـــو جزء ال يتجـــزأ من المـــوروث والعادات 
والتقاليد اإلماراتية األصيلة.

وقال محسن العامري مدير فرع تدوير في 
منطقـــة الظفرة إن مهرجـــان الظفرة البحري 
يشـــكل وجهة تراثيـــة بحرية متميـــزة، ألنه 
ينقل قيم وعادات وتقاليد الشـــعب اإلماراتي 
األصيـــل، ويبـــرز للجمهور والزوار بســـاطة 
حياة أجدادنـــا وكرم ضيافتهـــم، ويروج في 
ذات الوقـــت لمنطقـــة الظفرة كوجهـــة ُمثلى 
للزوار والسياح المهتمين بمجال الرياضات 
البحرية والشاطئية، وإن تدوير بدورها ُتعبر 
مـــن خالل مشـــاركتها عن دعمهـــا للمهرجان 
وفعالياته إلنجاحه وإبـــراز الصورة الراقية 
المتميـــزة التي وصلت إليهـــا إمارة أبوظبي 

عالميا.
وأفـــاد المزروعـــي أن المهرجان يتضمن 
العديد من الفقرات المتعلقة بالتراث البحري 
اإلماراتي، والتـــي تمتد على كورنيش المرفأ 
بمنطقـــة الظفرة لمـــدة 10 أيـــام، حيث ينقل 
المهرجـــان الزائر إلى رحلة تعليمية ترفيهية 
مشوقة تحكي له عن تراث أهل البحر، مشيرا 
إلـــى أن إدارة المهرجـــان تعمـــدت تصميـــم 
العديـــد مـــن المحطـــات التـــي مـــن خاللها 
يستطيع الزائر التعرف على التراث البحري 
بشـــكل ســـلس، وبطابع ترفيهي يناسب كافة 

األعمار والفئات.
وأشـــار إلـــى أن المتحـــف التراثـــي يعد 
إحدى المحطات البارزة في المهرجان، حيث 

أنـــه يختـــص بإبـــراز كل ما يتعلـــق بالبيئة 
البحريـــة وأدوات الصيـــد القديمـــة وكيفية 
صناعتها، فضال عن أدوات الغوص والبحث 
عـــن اللؤلـــؤ وغيرها، هـــذا إلـــى جانب فرق 
الفلكلور الشـــعبي التي تزين شواطئ الظفرة 
بنغمات ورقصات العيالـــة واليولة وأهازيج 

أهل البحر.
وتطرق المزروعي في حديثه إلى مجلس 
النواخـــذة، والذي يعـــد ملتقى المشـــاركين 
بالمســـابقات البحريـــة المتنوعة والشـــبان 
من أصحاب الخبـــرات الطويلة الذين يروون 
للحضور حكايات البحر من الصيد والبحث 
عن اللؤلؤ والقوافل التجارية والمســـابقات 
التـــي كانوا يعقدونها بيـــن الفينة واألخرى، 
إلى جانب الزوار وأهالي المنطقة الحريصين 

على سماع هذه الخبرات والمهارات.
وأفاد أن فعاليات مهرجان الظفرة البحري 
تنوعت لتناسب كافة الفئات واألعمار، فتجد 
فيها ما يناســـب األطفال والشـــباب والنساء 
والرجـــال، حيـــث أصبحـــت مـــن الفعاليات 
المميزة في الدولة، وتشهد مشاركات محلية 
ودولية، مؤكـــدا أن المهرجان يهدف إلى دعم 
والثقافية  واالجتماعية  الســـياحية  األنشطة 
والتراثيـــة لســـكان منطقة الظفرة، ويســـلط 
الضوء على أهمية ومكانـــة المنطقة، ويدعم 
هواة الرياضات البحرية والتراثية ويرعاهم، 
إلـــى جانـــب تقديـــم العديـــد مـــن الفعاليات 

الترفيهية التي تناسب كافة أفراد األسرة.

ــــــات الدورة التاســــــعة من  انطلقــــــت فعالي
مهرجان الظفرة البحــــــري مبدينة املرفأ، 
الذي أصبح نقطة جاذبة لعشــــــاق التراث 
ــــــال  لألجي ــــــة  تعليمي ــــــارة  ومن البحــــــري، 
ــــــك ملا يحتضنه من فعاليات  املتعاقبة، وذل
املاضي  تعكــــــس  ومســــــابقات  وبرامــــــج 

العريق للتراث اإلماراتي.

وجهة مثلى للرياضات البحرية

} ال جـــدوى أيهـــا الدرويـــش الدائـــخ من 
رّش حروفك، مثل حنطة فوق ســـطٍح بعيد. 
الطيور كشـــفت الفخ وقلبـــك ما عاد يحتمل 
منظـــر قفص مـــزروع فـــي الذاكـــرة. رأيتك 
عصرا ترتقي كمـــا كائن خرافّي، تلطُع َظهر 
الشـــمس، وتشـــعل املدينة زقزقـــة عصافير 

مدوزنة على سّلم البهجة.
اكتشـــفت أننـــي صالٌح جـــدا ألن أكون 
أمينـــا عاما لألمم املتحدة، حيث أيامي تنام 
على جبل قلق عظيم. هي وظيفة جدُّ ســـهلة 
ومعاش أخير شـــهرها كثير وكامل الدسم. 
أجلـــس فـــوق كرســـي مريـــح أمام شاشـــة 
ضخمة، وأرى إلى الناس كيف متوت فأقلق 

فتنشر قلقي وسائط الدعاية.
كثيرات هنَّ عواءات الليلة، لكنِّ أجملهن 

كان عواء كلب الزقاق املبحوح.
تزعجنـــي كثيرا وحـــدة املوضوع التي 
يراها النقدة التعساء، لذلك سأتفكك وأنثال 
وأتـــدّرع بنفحات تيـــار الالوعي وأكتب لكم 
عن نبتة اســـمها عصا موســـى. إنها زرعة 
جميلـــة تتلولـــب على عدة عقـــد وتزرع في 
املاء فقط. يسمونها خيزران احلظ، ويعتقد 
الفقراء اليائســـون بخيراتها وبركاتها على 
العائلـــة. عندمـــا تطحنك األيـــام، فعليك أن 

تؤمن بجالبة الرزق هذه.
قبل ثالثة أيام فوجئت بســـاقها الطويل 
وقد صار نصفه أصفر، وتلك عالمة حاسمة 
من عالمات موت النبتة. حدث هذا األمر مع 
أختهـــا التي ماتت قبل ســـنة. فـــي محاولة 
يائســـة نقلتها إلى احلمام ووضعتها حتت 
احلنفيـــة، فرأيت فـــي ما رأيـــت جثة آدمي 

مركونة فوق دكة املغسل.
الليلة هـــي مصلوبة أمامـــي وقد صعد 
الصفـــار فوصل حـــّد عنقها امللتـــوي، كما 
لـــو أنه ســـرطان يتلـــذذ بتعذيب فريســـته. 
نصحتنـــي أم محمد بأن أضع ملعقة ســـّكر 
فوق ماء النبتة كي تستعيد بعض عافيتها 
ففعلت ذلـــك ممتنا. هنا بـــوّدي أن أخبركم 
بأنكم لـــن حتتاجوا إلى معرفـــة من هي أم 
محمـــد ألن األمر ســـوف ال يغير من شـــكل 

الفجيعة وال من اجتاه بوصلة القصة. 
مـــع كّل ســـطر أكتبـــه اآلن، أرى اللـــون 
األصفر القاســـي يرتفع نحو األعلى، وأكاد 

معه أنصت إلى بكاء العصا وهي تختنق.
اقتربـــُت مـــن رأســـها ومســـحُت آخـــر 
وريقاتها اخلضر، متاما مثل واحد ميســـح 
زوايـــا فـــم عليل وهـــو يغّص بجرعـــة املاء 
األخيرة. أشـــعر اآلن بندم كثير يأكل ليلتي، 
ألننـــي آمنت بـــكالم مرمي إذ قالـــت إّن هذه 
الزرعة املبروكة ســـتكون صمـــام أمان يقي 

خبزك من شّر األيام الكاحلات.

صباح العرب

عصا موسى 
مصابة بالسرطان

علي السوداني

} واشــنطن – حذرت دراســـة أميركية حديثة 
من أن شـــرب عبـــوة واحدة علـــى األقل يوميا 
من المشـــروبات الغازية، بمـــا فيها منخفضة 
الســـعرات الحرارية أو ما يطلق عليه الدايت، 
يســـرع شـــيخوخة الدمـــاغ، ويرفـــع خطـــر 

اإلصابة بالسكتة الدماغية والخرف.
وتابع فريق مـــن الباحثين بكلية الطب 
بجامعة بوســـطن إلجـــراء هذه الدراســـة، 
حالـــة 4000 شـــخص، تزيـــد أعمارهم عن 
45 عاما، الكتشـــاف خطورة المشـــروبات 

الغازية على الدماغ.

ورصـــد الباحثون خـــالل فتـــرة المتابعة 
التي اســـتمرت 7 ســـنوات العـــادات الغذائية 
للمشـــاركين، بما في ذلك المشروبات الغازية 

والمحالة بالسكر.
ووجـــدوا أن شـــرب مـــا ال يقل عـــن علبة 
واحدة يوميا من المشروبات الغازية المحالة 
أو الدايـــت، يزيد خطـــر اإلصابة بالســـكتات 
الدماغيـــة والخـــرف والشـــيخوخة الدماغية، 
بمعـــدل ثالثة أضعـــاف، مقارنة باألشـــخاص 
ممن يستهلكون علبة من تلك المشروبات مرة 

واحدة أسبوعيا.

وأرجـــع الباحثون الســـبب في ذلك إلى أن 
السكر الزائد، وخاصة الفركتوز الموجود في 

المشروبات الغازية، قد يضر الدماغ.
ووجـــد فريق البحث أن األشـــخاص الذين 
يشربون المشروبات السكرية والغازية بشكل 
منتظـــم أكثر عرضة لضعـــف الذاكرة، وصغر 
حجـــم الدماغ، خاصـــة في منطقـــة الحصين 

المسؤولة عن التعلم والذاكرة.
تنـــاول  أن  ســـابقة  دراســـات  وأثبتـــت 
المشـــروبات الغازية المحالة بالسكر بانتظام 
يمكـــن أن يؤدي إلى إصابـــة الخاليا المناعية 

بالشـــيخوخة المبكرة، وترك الجســـم عرضة 
لإلصابة باألمراض المزمنة، بطريقة مشـــابهة 

آلثار التدخين.
وأضافت هذه الدراســـات أن تناول كوبين 
مـــن المشـــروبات الغازيـــة يوميـــا يمكـــن أن 
يضاعـــف خطر اإلصابة بمرض الســـكري من 

النوع الثاني حتى لو كانت من نوع الدايت.
تجدر اإلشارة، إلى أن المشروبات الغازية 
تحتوي علـــى مـــواد كيميائية حارقـــة، حتى 
أن هنـــاك بعـــض األشـــخاص يســـتخدمونها 

كمبيدات للقضاء على الحشرات.

} لندن – احتفلـــت الملكة إليزابيث 
الثانية ملكـــة بريطانيا، أكبر ملوك 
علـــى  جلوســـا  وأطولهـــم  العالـــم 
العـــرش، بعيـــد ميالدهـــا الحـــادي 
والتسعين في حفل بسيط كالمعتاد.

وأطلقـــت المدفعية في متنزه هايد 
بارك وبرج لندن احتفاال بالمناسبة رغم 
أن الملكة نفسها، التي عادة ما تقضي عيد 
ميالدها في أجواء خصوصية، ليست لديها 

ارتباطات رسمية.
وولـــدت الملكة إليزابيث يـــوم 21 أبريل 
عـــام 1926 في شـــارع بروتون بلنـــدن عندما 
كان كالفين كوليدغ رئيسا للواليات المتحدة 
وعندما سيطر جوزيف ستالين على االتحاد 
الســـوفييتي. وأصبحت ملكة عـــام 1952 في 

سن الخامسة والعشرين.
ورغم ســـنها، ال تـــزال إليزابيـــث تؤدي 
واجباتها الرســـمية رغم أنهـــا قلصتها في 
الســـنوات األخيـــرة أو أوكلتهـــا ألحد أفراد 

عائلة وندسور. 
ويتولى ابنها وولي العهد األمير تشارلز 
تمثيلها أكثـــر فأكثر في الزيارات الخارجية، 

وكذلك حفيداها األميران هاري ووليام.
وقـــد احتفلـــت الملكـــة العـــام الماضي 
بتحقيقها حدثا تاريخيا هاما كونها أصبحت 

أول ملكة تحتفل باليوبيل الياقوتي.

عبوة مشروبات غازية يوميا تصيب اإلنسان بالخرف

األحفاد يحيون تراث األجداد في مهرجان الظفرة البحري

متميزة وقياســـية. وأضاف أن اللجنة تتطلع
مـــن خالل تنظيم المهرجان إلى أن يكون هذا

المميـــز، والعمل على تف
للمهرجـــان، باع البحري

حذرت در – } واشــنطن
من أن شـــرب عبـــوة واح
من المشـــروبات الغازية
الســـعرات الحرارية أو
يســـرع شـــيخوخة الد
اإلصابة بالسكتة الدم
وتابع فريق مـــن
بجامعة بوســـطن إلج
شـــخص 4000 حالـــة
45 عاما، الكتشـــاف
الغازية على الدماغ

احتفل –لندن– {
الثانية ملكـــة ب
وأطوله العالـــم 
العـــرش، بعيـــد
ح والتسعين في
وأطلقـــت المد
بارك وبرج لندن احت
أن الملكة نفسها، التي
ميالدها في أجواء خص

ارتباطات رسمية.
وولـــدت الملكة إليز
1926 في شـــارع بر 6عـــام
كان كالفين كوليدغ رئيس
وعندما سيطر جوزيف س
الســـوفييتي. وأصبحت
سن الخامسة والعشرين
ورغم ســـنها، ال تـــز
واجباتها الرســـمية رغم
الســـنوات األخيـــرة أو

عائلة وندسور. 
ويتولى ابنها وولي
تمثيلها أكثـــر فأكثر في
وكذلك حفيداها األميران
وقـــد احتفلـــت الملك
بتحقيقها حدثا تاريخيا
أول ملكة تحتفل باليوبي

ملكة بريطانيا 
تطفئ شمعتها الـ91
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