
} واشــنطن – دعـــا مســـؤولون عســـكريون 
ســـابقون في الواليات املتحـــدة إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب إلى الضغط علـــى قطر لوقف 
دعمها ملتشددين إسالميني يقاتلون في سوريا 
وليبيـــا، ولتقليص اتصاالت واســـعة بإيران، 
اتضحـــت مؤخرا بالتزامن مـــع ترحيل أهالي 
قرى سنية وشيعية في سوريا، وإطالق سراح 
صيادين من األســـرة احلاكمـــة القطرية كانوا 

مختطفني في العراق.
ومتلـــك الواليـــات املتحـــدة أكبـــر قاعـــدة 
عسكرية في الشرق األوسط في منطقة العديد 
في قطر. لكن الطائرات األميركية التي تنطلق 
من القاعدة وتســـتهدف مقاتلـــني ينتمون إلى 
تنظيمـــات مصنفـــة ”إرهابية“، تعـــود مجددا 
لتهبـــط في دولة تدعم نفس املتشـــددين الذين 
حتـــاول الواليات املتحـــدة وحلفاؤها القضاء 

عليهم في دول مجاورة.
وقـــال اجلنـــرال تشـــارلز والد، املســـاعد 
السابق لقائد القوات األميركية في أوروبا، إن 
”قطـــر دولة تبعث على الريبـــة. إذا وضعنا في 
االعتبار سياسة ترامب في محاربة املتشددين، 
إذن حـــان الوقـــت لطرح ســـؤال مـــا إذا كانت 
الواليات املتحدة مســـتعدة لنقل كل إمكاناتها 

العسكرية من أراضي دولة تدعم التطرف“.
وأضـــاف فـــي مقـــال مشـــترك مـــع مايكل 
ماكوفسكي املسؤول الســـابق في البنتاغون، 
إن ”لم تعدل قطر من ســـلوكها، فعلى الواليات 

املتحدة أن ترحل من هناك“.
وتواصل قطر الســـير في ركاب إيران غير 
مباليـــة مبخاطر ذلك علـــى عالقتها اإلقليمية، 
وخاصة التزاماتها كعضو في مجلس التعاون 
اخلليجـــي، فضال عن مســـاهمتها فـــي تهيئة 
املناخ املســـاعد لتقســـيم ســـوريا وفق أجندة 

إيران وحزب الله اللبناني.
واعتبر معارضون سوريون أن الوساطات 
املختلفـــة التي قامت بها الدوحة في ســـوريا 
صبت فـــي مصلحة حزب الله وســـاعدت على 
تنفيذ أجندته وبينها إخـــالء البلدات والقرى 
الســـنية وتوطني موالني للحـــزب وإيران، في 
أكبر عملية تغيير دميوغرافي تشهدها سوريا.
ومكنـــت الصفقـــة القطريـــة احلـــزب مـــن 
الســـيطرة علـــى البلدات احلدودية الســـورية 
املتاخمة ملعســـكراته في لبنـــان والتي حتوي 
إلى جانب أفراد من احلـــرس الثوري مصانع 
توضيب حبوب الكابتاجون التي تعد أحد أهم 
مصادره من خالل تهريبها إلى الدول العربية 

واخلليجية وأوروبا والواليات املتحدة.

وأشـــار املعارضون إلـــى أن قطر تواطأت 
علـــى تشـــريد مئـــات اآلالف مـــن املواطنـــني 
الســـوريني أغلبهم من أهل الســـنة وتســـليم 
قراهـــم ومنازلهـــم إلـــى عائالت امليليشـــيات 
الشيعية التي تقاتل بدعم ومتويل من احلرس 
الثوري اإليراني، مستفيدة من عالقتها بجبهة 
النصرة، وهي ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.
وجنحت قطر في ترويـــض جبهة النصرة 
وحتويلهـــا إلـــى أداة طيعة بيدهـــا، وفتحت 

قنوات التواصل بينها وبني إيران. 
اإليرانية في  ونشرت وكالة أنباء ”تابناك“ 
الســـابع من أبريل اجلاري تقريرا عن انطالق 
مفاوضات ســـرية مباشـــرة بني ”هيئة حترير 
الشام“ (جبهة النصرة سابقا) وبني إيران، في 
العاصمة القطرية، في ما يتعلق ببلدتي كفريا 

والفوعة الواقعتني في ريف إدلب الشمالي.
وقال مراقبون إن قطر ســـتجد نفســـها في 
وضع صعب مع املؤشرات القوية التي أبدتها 
إدارة ترامب لضرب التيارات املتشـــددة وعدم 
الســـماح ألي جهة بتوظيف املتطرفني خلدمة 
واحلصـــول على اعتـــراف دولي  أجنداتهـــا، 
بدورهـــا، معتبريـــن أن سياســـة اللعـــب على 
احلبال التي كانت تســـمح بهـــا إدارة الرئيس 

السابق باراك أوباما لم تعد ممكنة اآلن.

جيمـــس  األميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وكان 
ماتيس قد حذر أمير قطر الشيخ متيم بن حمد 
آل ثانـــي خـــالل لقائهما الســـبت املاضي، من 
استمرار بالده بدعم جماعة اإلخوان املسلمني 

والتنظيمات املرتبطة بها.
وتتهم دوائر غربيـــة قطر بدعم اجلماعات 
املتشددة في ســـوريا مباليني الدوالرات حتت 
حجة دفع الفدية من أجل إطالق ســـراح عمال 
أمميني أو رهائـــن غربيني، الفتة إلى أن الدور 
القطري في لعب ورقة املتشـــددين قد تضاعف 
بشكل جلي بعد ”ثورات الربيع العربي“ والتي 
ســـعت من خاللهـــا لتمكني جماعـــة اإلخوان 

املسلمني من حكم دول مثل مصر وتونس.
وخـــالل القمـــة العربية األخيـــرة باألردن، 
انصب حديث أمير قطر على ضرورة االنفتاح 
علـــى جماعة اإلخوان املســـلمني معتبرا إياها 
جهة سياســـية، وحرص علـــى التفريق بينها 

وبني التيارات اإلرهابية.
وارتفعـــت أصـــوات أميركية كثيـــرة بعد 
صعود ترامـــب مطالبة بوضع حد لعالقة قطر 
بالتيارات املتشـــددة، وأن على البيت األبيض 

أن يضغط ألجل حتقيق ذلك.
أســـتاذ  دافيدســـون،  كريســـتوفر  وعبـــر 
علم السياســـة في الشـــرق األوســـط بجامعة 

دورهـــام فـــي بريطانيا، عن اعتقـــاده بأن دفع 
الدوحة ألموال مقابل إطالق سراح املختطفني 
القطريني في العـــراق، يدفع إلى لي ذراع قطر 
لقطع متويالتهـــا وإمداداتها لتلك اجلماعات، 
مؤكـــدا أن عمليـــة االختطـــاف للقطريـــني في 

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

في سوريا على يدي تنظيم القاعدة.
وطالـــب احمللل الســـابق في قســـم متويل 
اإلرهاب بـــوزارة املالية األميركيـــة، جوناثان 
شـــانزر، الواليات املتحـــدة بالضغط على قطر 
لوقف دعمها لإلرهـــاب بعدما أظهرت الدوحة 
االفتقـــار إلى اإلرادة السياســـية علـــى تنفيذ 
قوانـــني مكافحة متويـــل اإلرهـــاب على نحو 

فعال.
وقـــال إن تفـــاؤل إدارة أوباما بتغيير قطر 
مـــع تولي األمير متيم بن حمد آل ثاني احلكم، 
لم يكن في محله باســـتمرار نفـــس النهج في 
التعامل مـــع املنظمات املصنفـــة إرهابية مبا 
فيهـــا طالبـــان واإلخوان املســـلمون وحماس 

وجبهة النصرة.
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الغرب يضع قطر للمرة األولى تحت مجهر المراقبة
[ الدوحة توظف عالقتها مع جبهة النصرة لتسهيل خطط إيران في سوريا

خيرالله خيرالله حامد الكيالني عبدالله العلمي إدريس الكنبوري لطفية الدليمي سالم الكتبي محمد الحمامصي سارة محمد أمير العمري سالم الشماع شرف الدين ماجدولني

} بريوت – لفت أنظار األوســـاط السياســـية 
في لبنـــان اإلعالن عن هبوط طائرة عســـكرية 
أميركيـــة، هـــي الثانية في خالل أســـبوع، في 
مطـــار ريـــاق العســـكري لتفريـــغ مســـاعدات 

عسكرية عاجلة للجيش اللبناني.
واعتبر املراقبون أن واشـــنطن عازمة على 
تنفيذ وعودها في شأن دعم لبنان عسكريا في 
مواجهـــة اإلرهاب وهي تبعث بإشـــارات دعم 

للحكومة اللبنانية ومؤسستها العسكرية.
وكان اجليـــش قد أعلن مؤخـــرا عن تنفيذ 
عملية دهم في بلدة عرسال أسفرت عن توقيف 
10 عناصـــر متطرفـــة، ومقتل حســـن املليص 
األمير الشرعي لداعش في القلمون السورية. 

واملليـــص هو أبـــرز منفـــذي الهجوم على 
مقـــرات اجليش وقـــوى األمن فـــي البلدة عام 
2014 والـــذي جنم عنـــه خطـــف مجموعة من 

العسكريني ال يزال مصيرهم مجهوال.

ويقـــوم اجليـــش اللبناني بعمليـــة أمنية 
واســـعة في جرود القـــاع ومنطقة رأس بعلبك 

ضد مواقع العناصر املسلحة في املنطقة.
ويســـجل اســـتخدام املروحيات واملدفعية 
الثقيلة في هذه العملية التي أسفرت حتى اآلن 
كما تشـــير بعض املصادر عن سقوط أكثر من 
عشرين قتيال في صفوف اجلماعات املسلحة.

وتربـــط بعـــض التحليـــالت بـــني ارتفاع 
وتيرة املســـاعدات األميركيـــة للبنان في هذه 
املرحلة وبني العمليات التي يخوضها اجليش 
اللبناني ضد اإلرهاب. وترى في األمر مؤشرا 
على وجـــود نية أميركية بالتعامل مع اجليش 
اللبناني بوصفه طرفا أساســـيا في مشـــروع 

محاربة اإلرهاب في املنطقة.
هـــذه  أن  إلـــى  أخـــرى  قـــراءات  وتلفـــت 
املســـاعدات العاجلـــة التي تقدمها واشـــنطن 
إلـــى اجليـــش اللبنانـــي ما هـــي إال رســـالة 

أميركية موجهة إلى إيـــران وحزب الله، وهي 
تقـــول بوضوح إن اجليش اللبناني، وليســـت 
امليليشـــيات التابعة إليران، هو املكلف بحفظ 

األمن ومحاربة اإلرهاب.
ويضرب هذا املسار األميركي اجلهود التي 
كان حزب الله يبذلها من أجل انتزاع شـــرعية 
دولية من مدخل محاربـــة اإلرهاب، كما يقطع 
الطريق على احلجج التي تبرر وجود سالحه 

لعدم قدرة اجليش على الدفاع عن لبنان.
علـــى  األميركيـــة  الرســـالة  تقتصـــر  وال 
حـــزب اللـــه، بل ترجـــح بعض املصـــادر أنها 
تشـــمل حلفاء احلزب وبشـــكل خـــاص رئيس 
اجلمهورية اللبنانية ميشـــال عون الذي سبق 
له أن أثار لغطا كبيرا بتصريحاته املشككة في 

اجليش اللبناني وكفاءته.
ويســـمح هذا املناخ وفـــق محللني بإدراج 
املســـاعدات األميركية األخيرة املقدمة للجيش 

اللبناني في ســـياق مشـــروع محاربة النفوذ 
اإليراني في املنطقة.

ويشـــددون على أن تقويـــة اجليش يعطي 
الدولـــة اللبنانيـــة القـــدرة على اخلـــروج من 
دائـــرة احلصار الذي يفرضه حـــزب الله على 
قراراتهـــا، ويفعل قدرتها على اســـتعادة قرار 
السلم واحلرب من يده، ومنعه من وضع البلد 

في مواجهة مع القرارات الدولية.
ويعتبر النائب عن حزب الوطنيني األحرار 
دوري شمعون أن املســـاعدات األميركية تأتي 
في سياق ”التأكيد على الدعم األميركي للجيش 
اللبناني وحضوره، بعد أن ســـاد انطباع عام 

بتخلي الواليات املتحدة عن لبنان“.
ويؤكـــد أن وصول املســـاعدات عبر مطار 
رياق العسكري جاء ”استجابة لطلب اجليش، 
بغية احلفاظ على أكبر قدر ممكن من الســـرية 
حول طبيعة الســـالح الوارد ونوعه، في حني 

أن اســـتقدام املســـاعدات عبر مطار بيروت ال 
يؤمـــن القدر املطلـــوب من الســـرية وقد يتيح 
تســـريب بعض املعلومات، وهو ما ال يتناسب 

مع مخططات اجليش وأهدافه“.
ويلفت شمعون إلى أن اجلماعات اإلرهابية 
كانـــت قد جنحـــت في اختطـــاف مجموعة من 
العســـكريني وهو ما شكل ”خرقا أمنيا بارزا“، 
وأن السياســـة األميركيـــة ”متيـــل حاليا إلى 
منـــع تكرار مثل هذا اخلرق وغيره، والســـعي 
إلى منـــع متدد احلرب الســـورية إلـــى لبنان 

ومساعدته على احلفاظ على أمنه“.

[ طائرات أميركية في مطار رياق العسكري لدعم لبنان في معركته ضد اإلرهاب
عني حزب الله على املساعدات األميركية للجيش اللبناني
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الريبة بعالقتها مع 
المتشددين اإلسالميين

}  صنعــاء - أكدت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ 
عن اســـتعدادات جتري في العاصمة اليمنية 
املؤقتـــة عدن لإلعالن عن إنشـــاء إقليم خاص 

على خطى سبأ وحضرموت.
وتشـــير املصـــادر إلـــى أن محافـــظ عدن 
عيـــدروس الزبيـــدي ســـيعمد لإلعـــالن عـــن 
صالحيـــات إقليم عدن (عـــدن وأبني والضالع 
وحلج) التي تقترب إلى حد كبير من تلك التي 
أعلن عنها مؤمتر حضرموت اجلامع منذ أيام.

وســـادت حالـــة مـــن االرتباك في املشـــهد 
مؤمتـــر  إعـــالن  عقـــب  اليمنـــي  السياســـي 
حضرموت اجلامع عن تدشني إقليم حضرموت 

وفقا لصالحيات تفوق ما كان متوقعا.
ولـــم يصدر أي رد فعل رســـمي حول بيان 
وتوصيـــات املؤمتر الذي كشـــف عن حالة من 
التملمـــل الداخلـــي تراكمت خالل الســـنوات 
املاضيـــة نتيجـــة انهيـــار الوضع السياســـي 

واألمني واالقتصادي.
واكتفى الناطق الرســـمي باســـم احلكومة 
اليمنيـــة راجـــح بـــادي بالتعبيـــر عـــن تأييد 
احلكومة لهذه اخلطوة التي قال إنها تأتي في 
ســـياق البدء مبرحلة تطبيق مخرجات مؤمتر 
احلوار الوطني الشامل، الفتا إلى أن ”الرئيس 
هادي واحلكومة الشرعية، سبق وأن أعلنا عن 
تدشـــني إقليم مأرب وحضرمـــوت، في زيارات 

رسمية سابقة“.
وأشـــار محللون سياســـيون مينيون إلى 
أن مخرجـــات املؤمتـــر احلضرمي الذي وضع 
سقفا عاليا لصالحيات اإلقليم املزمع إنشاؤه، 
تتجـــاوز كثيرا ما نصت عليـــه وثيقة احلوار 
الوطني الذي نظم صالحيـــات األقاليم، حيث 
الصالحيـــات التي منحهـــا مؤمترو  تقتـــرب 
حضرمـــوت إلدارة إقليمهم إلـــى حد كبير من 

النظام ”الكونفيدرالي“.
ولم تبد بعض القوى السياسية اجلنوبية 
حماســـا للخطـــوة التـــي أقدم عليهـــا مؤمتر 
حضرموت الذي ضم نخبة من القادة احلضارم. 
وعبر احلراك اجلنوبي ممثال في فصيل حسن 
باعوم املقرب من إيران، عن اســـتيائه الشديد 
من هذه اخلطوة التي اعتبرها حجر عثرة أمام 

استعادة دولة اجلنوب التي ينادي بها.
وكان موضـــوع األقاليم القنبلـــة املوقوتة 
التي تســـببت في نشوب احلرب التي يشهدها 
اليمن منذ 2014 إثر رفض احلوثيني والرئيس 
السابق علي عبدالله صالح تقسيم اليمن على 
أســـاس فيدرالي غير مركـــزي يحصر الهيمنة 
التقليدية للمكون السياسي والقبلي ”الزيدي“ 
في إقليـــم ”آزال“ الذي يضم محافظات جبلية 

فقيرة املوارد وال متتلك منفذا بحريا.
وبعـــد أن كان احلوثيـــون يطالبون مبنفذ 
بحـــري إلقليمهـــم من خالل ضـــم ميناء ميدي 
إلقليـــم ”آزال“ الـــذي يضـــم صنعـــاء وصعدة 
وذمار وعمران لم يخفوا رغبتهم في السيطرة 
على كافة احملافظات التي كانت متثل ”شـــمال 

اليمن“ قبل قيام الوحدة في العام 1990.

إقليم في عدن 
على خطى حضرموت
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البابا في القاهرة: فصل جديد من الحوار



} دمشــق - طالبـــت وحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة الثالثـــاء، التحالـــف الدولـــي بقيادة 
الواليات المتحـــدة بالتدخل لوقف ”التعديات“ 
التركية بعد غارات شنتها أنقرة فجرا على مقر 

تابع لها في شمال شرق سوريا أوقع قتلى.
وقال قيادي من الوحدات رفض الكشف عن 
اسمه ”نطالب التحالف الدولي بالتدخل لوقف 
هـــذه التعديات التركيـــة“، معتبرا أنه ”من غير 
المعقـــول أن نحارب على جبهـــة بأهمية الرقة 
(معقـــل تنظيم الدولة اإلســـالمية في ســـوريا) 

ويقصفنا الطيران التركي في ظهرنا“.
وتخـــوض وحدات حماية الشـــعب الكردية 
مـــع فصائل عربية منضويـــة في صفوف قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة منـــذ نوفمبـــر، عمليـــة 

عســـكرية واســـعة بدعم من التحالـــف الدولي 
لطرد تنظيم داعش من الرقة شرقي سوريا.

وشـــدد القيـــادي علـــى ”ضـــرورة توفيـــر 
ضمانات مـــن قوات التحالـــف وموقف واضح 
(…) في أنه بإمكاننا إكمال عملية الرقة من دون 

أن نكون مستهدفين في خطوطنا الخلفية“.
وجاءت تلك التصريحات في وقت تفقد فيه 
مسؤول عســـكري أميركي من التحالف الدولي 
المقر المستهدف، برفقة قياديين من الوحدات 
أبرزهم المتحدث الرســـمي ريدور خليل. وقال 
خليـــل مـــن موقع القصـــف ”بالتأكيـــد ال يمكن 

السكوت عن هذا الهجوم الغادر“.
وأكد على أن التحالف ”يتحمل مســـؤولية 
كبيـــرة وعليـــه أن يقـــوم بواجبـــه فـــي حماية 

المنطقة لكوننا شـــركاء فـــي محاربة داعش“. 
وقصفت طائرات حربيـــة تركية عناصر لحزب 
العمال الكردستاني في منطقة سنجار بالعراق 
(أوقـــع قتلى في صفوف البيشـــمركة) وأهدافا 

لوحدات كردية في شمال شرق سوريا.
وأعلنت الوحدات في وقت سابق أن القصف 
طال مقرها الرئيســـي في جبل كراتشـــوك قرب 

الحدود السورية مع تركيا.
وتصنـــف أنقـــرة الوحـــدات مـــع جناحها 
السياســـي حزب االتحـــاد الديمقراطي منظمة 
”إرهابيـــة“ حيـــث تعتبرهمـــا امتـــدادا لحزب 
العمال الكردســـتاني الذي يقـــود تمردا ضدها 
منذ ثمانينـــات القرن الماضـــي على األراضي 

التركية.

ويرى مراقبون أن التصعيد التركي الجديد 
أمـــرا متوقعا بعد االســـتفتاء الـــذي حصل في 
تركيـــا والـــذي انتهـــى بتوســـيع صالحيـــات 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويرجح المراقبون أن يكون القصف مقدمة 
لتصعيد أكبر قد يصـــل إلى هجوم بري، حيث 
تؤكـــد مصـــادر مطلعـــة أن أنقرة تقـــوم حاليا 
بتدريب ما يقارب الـ20 ألفا من عناصر فصائل 
المعارضة الســـورية على أراضيها لزجهم في 
معركـــة ضد الوحـــدات انطالقا مـــن مدينة تل 

األبيض التي تنتمي إداريا إلى مدينة الرقة.
ويبقى الســـؤال الذي يصعب إيجاد إجابة 
له اآلن كيف ســـتتعاطى واشنطن وموسكو مع 

هذا األمر؟

} اخلرطــوم - تشـــهد عمليـــة المصالحة في 
الســـودان تعثرا، رغم الضغوط التي يمارسها 
الحكومـــة  علـــى  الدولـــي  المجتمـــع  أقطـــاب 

والمعارضة.
ويربـــط متابعـــون أســـباب هـــذا التعثـــر 
بوجود نظرة قاصرة للمعضلة السودانية لدى 
األطراف المتنازعة، فكل منها يطمح إلى كسب 
نقاط على حساب اآلخر ما يعني ضياع إمكانية 
إيجـــاد نقطة التقاء فعليـــة للبناء عليها، فضال 

عن إشكالية انعدام الثقة بينها.
ويضيـــف المتابعون أنـــه ال يمكن تجاهل 
عامل مهم عند الحديث عن أسباب تعطل عملية 
الســـالم في الســـودان، وهي تأثيرات اإلقليم، 
وتواصل سلسلة االنقسامات داخل المعارضة 
الســـودانية، مـــا يجعـــل من الصعوبـــة بمكان 

البحث في العملية بجدية.
وطالبت ”الحركة الشعبية لتحرير السودان 
(قطاع شمال) الثالثاء، بتأجيل المفاوضات مع 
الحكومة، وإرجاء رفع العقوبات عن السودان.

وقـــال المتحـــدث باســـم ملف الســـالم في 
الحركـــة، مبـــارك أردول، إن ”وفـــدًا مـــن قطاع 
الشـــمال قاده رئيس الحركة مالك عقار، ســـّلم 
رئيس اآللية األفريقية رفيعة المســـتوى، ثابو 
أمبيكي، طلبًا رســـميًا بتأجيل المفاوضات مع 

الحكومة السودانية إلى يوليو المقبل“.
ولفـــت أردول إلى أن ”الوفـــد أجرى لقاءات 
واســـعة في العاصمة اإلثيوبيـــة أديس أبابا، 
التي وصلهـــا األحد، مـــع األطـــراف اإلقليمية 
والدولية المهتمة بعملية السالم، وأوضح لها 

موقف الحركة من السالم وإنهاء الحرب“.
وأشـــار إلى ”أن وفد الحركـــة التقى أيضًا 
بوفـــد من الخارجيـــة األميركية للمـــرة األولى، 
وطلـــب مـــن واشـــنطن تأجيـــل الرفـــع الكلي 
للعقوبات عن الســـودان لـ6 أشـــهر أخرى، من 

أجل قضايا إنسانية ووقف الحرب“.
وقررت اإلدارة األميركية في يناير الماضي، 
رفع العقوبات االقتصادية عن السودان، لكنها 
أبقت على إدراج اسمه في قائمة الدول الراعية 

لـ“اإلرهاب“.

وتريـــد المعارضـــة المســـلحة اإلبقاء على 
الحكومـــة  علـــى  مســـلط  كســـيف  العقوبـــات 
لالستجابة لمطالبها، في تجاهل لتغير المزاج 
الدولي الذي يرمي إلى إعادة تدوير الســـودان 
بما يســـمح له لعـــب أدوار متقدمة في معالجة 
األزمات السياسية واألمنية في القارة األفريقية 

ومنطقة الشرق األوسط.
وتمثل هذه االجتماعات أول ظهور رســـمي 
لقادة الحركة الشـــعبية عقب األزمـــة الداخلية 
التي نشـــبت بين قياداتها في مارس الماضي، 
إثر تقديم نائب رئيس الحركة عبدالعزيز الحلو 
اســـتقالته، وإعالن مجلس تحرير جبال النوبة 
”الواجهة التشريعية للمنطقة“ سحب الثقة عن 

األمين العام ياسر عرمان.
ومنذ يونيو 2011، تقاتل ”الحركة الشعبية 
الحكومـــة في واليتي جنـــوب كردفان (جنوب) 

والنيل األزرق (جنوب شرق). وتتشّكل الحركة 
مـــن مقاتليـــن انحازوا إلى الجنـــوب في حربه 
األهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سالم 
أبـــرم فـــي 2005، ومهد النفصـــال الجنوب عبر 

استفتاء أجري في 2011.
ونظيرتها  الســـودانية  الحكومة  وتوصلت 
في جنوب الســـودان إلى اتفـــاق يقضي بطرد 
عناصر الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، ولكن 
على ما يبدو لجوبا حســـابات أخرى حيث إنه 
إلى اليوم لم تتعامل بجدية مع االتفاق، حسبما 

أعلنته الخرطوم.
واتهم جهاز األمن والمخابرات الســـوداني 
االثنيـــن حكومـــة جنـــوب الســـودان بإجـــراء 
محادثـــات مـــع الحركة الشـــعبية، وذلك بهدف 
”إطالـــة أمد الحرب“ في جنـــوب كردفان والنيل 

األزرق.

وقـــال الجهاز فـــي بيـــان إن رئيس جنوب 
السودان ســـلفا كير ونائبه تعبان دينق وقادة 
من الجيش عقدوا اجتماعات األسبوع الماضي 

مع الحركة الشعبية في شمال السودان.
وتابع البيان ”هذه االجتماعات تسعى إلى 
إطالـــة أمد الحرب على األراضي الســـودانية“، 
مضيفـــا أن جنوب الســـودان مســـتمر في دعم 

وإيواء حركة التمرد السودانية.
ويـــرى مراقبـــون أن حســـابات جوبـــا في 
دعم الحركة الشـــعبية تتقاطع ودول أخرى في 
المنطقـــة بهدف اإلبقاء علـــى ورقة ضغط على 

الخرطوم، وهذا ما يثير غضب األخيرة.
وســـبق أن ســـربت معلومـــات فـــي األيام 
الماضية عن سعي الرئيس سيلفا كير ميارديت 
للقاء نظيره عمر البشـــير بيد أن األخير رفض 

ذلك.

املصالحة بالسودان رهينة حسابات ضيقة وتأثيرات الجوار

األربعاء 2017/04/26 - السنة 39 العدد 210614

[ الخرطوم تتهم جوبا بدعم متمردين إلطالة أمد الحرب على األراضي السودانية
تكشــــــف العديد من املؤشــــــرات أنه ال أفق 
الســــــودان،  في  النزاعات  لتســــــوية  قريبا 
ــــــة، بالرغم من  ــــــة وخارجي لعوامــــــل داخلي
ــــــي  الدعــــــوات املســــــتمرة للمجتمــــــع الدول
ــــــك النزاعات التي  ــــــة بوضع حد لتل املطالب

راح ضحيتها املئات من املدنيني.

أكراد سوريا: ليس معقوال أن نحارب في الرقة وظهورنا مكشوفة لتركيا

الفن والرياضة يجتمعان في المسرح الروماني بوسط عمان من أجل السالم

القضاء اللبناني يؤجل 
محاكمة {األسير} وأتباعه

} بيــروت - حددت المحكمة العســـكرية في 
العاصمـــة اللبنانية بيـــروت 16 مايو المقبل 
موعد جلسة الستكمال االستجواب والمرافعة 
فـــي االتهامـــات الموجهة إلى أحمد األســـير، 
ورفاقه، وبينها قتل عشرين عنصرا من الجيش 
خالل معارك بين مجموعة األسير وحزب الله 

في مدينة صيدا (جنوب) عام 2013.
وامتنــــع األســــير، إمام مســــجد بــــالل بن 
رباح، ورفاقه العشرون عن الحديث، الثالثاء، 
خالل جلســــة محاكمة تجاوزت ثالث ساعات، 
وشهدت انسحاب ســــبعة من عشرة محامين 
عــــن المتهميــــن احتجاجا على عــــدم إحضار 
الطرف الثالث األساسي في معارك صيدا، أي 

حزب الله.
وخيم التوتــــر على الجلســــة، بعد تعيين 
عشــــرة محامين عســــكريين مكلفين من وزارة 
الدفــــاع من أجل الدفــــاع عن األســــير ورفاقه 
رغما عنهم، بعدما امتنع وكالؤهم األصليون، 
متهمين المحكمة بأنها ”مسّيسة“ و“متحيزة“ 

إلى حزب الله.
ومــــن بيــــن التهــــم الموجهة إلى األســــير 
الموقــــوف منــــذ 2015 ”الضلــــوع في إنشــــاء 
شــــبكات إرهابيــــة بيــــن لبنــــان وســــوريا“، 
و“التحضيــــر لعمليات تخريبيــــة في مناطق 

شيعية بلبنان“.

نتنياهو يرفض لقاء 
غابرييل والسبب فلسطيني
} القــدس – أعلن وزيـــر الخارجيـــة األلماني 
زيغمـــار غابرييـــل الثالثاء أن رئيـــس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى في اللحظة 
األخيـــرة اجتماعـــه الـــذي كان مقـــررا معه في 

القدس.
ورفض رئيس وزراء إسرائيل للقاء مسؤول 
غربـــي رفيع خطوة غير معتادة، تعكس تضخم 
األنا اإلســـرائيلية، في ظل دعـــم إدارة الرئيس 

األميركي دونالد ترامب غير المشروط لها.
ويأتي هذا القرار على خلفية خطط غابرييل 
إلجراء محادثات مع ممثلـــي منظمات حقوقية 
ناقـــدة للحكومـــة اإلســـرائيلية. وكان نتنياهو 
ألمح خالل األيام الماضية أنه غير موافق على 

لقاء غابرييل بهذه المنظمات.
ويرجـــح مراقبون أن ال يكون هذا الســـبب 
الوحيد فـــي عدم لقاء الوزيـــر األلماني، فقبيل 
زيارته إلى المنطقة تعالت أصوات إســـرائيلية 
رافضـــة ألي دور لبرليـــن فـــي عملية الســـالم 

بالشرق األوسط.
وكانت ألمانيا قد أبدت حماســـا للعب دور 
الوســـيط بين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين 

الستئناف المفاوضات.
ودافـــع غابرييل في وقت ســـابق عن لقائه 
المزمـــع مـــع المنظمـــات الفلســـطينية، وقال 
فـــي تصريحات للقنـــاة الثانية فـــي التلفزيون 
األلمانـــي ”زد دي إف“ إنه ”من الطبيعي تماما 
أن نتحـــدث مـــع ممثلين عـــن المجتمع المدني 
خـــالل الزيـــارات الخارجيـــة… نفعـــل ذلك منذ 

سنوات عديدة في دول كثيرة“.
وأضاف غابرييل أن هذه اللقاءات تأتي في 
”سياقها الطبيعي تماما“، موضحا أنه ال يمكن 
تخيل أن يأتي رئيس الوزراء اإلســـرائيلي إلى 
ألمانيا مخططا للقاء منتقدين للحكومة، بينما 
يتم رفض هذا األمر وإلغاء اللقاء معه، وقال ”ال 

يمكن تصور ذلك“.
وال يـــزال من المخطط إجراء محادثات بين 
غابرييل وممثلي منظمات حقوقية في القدس، 
من بينهم ممثلون عن منظمتي ”كسر الصمت“ 

الناقدتين لسياسة االستيطان. و“بتسليم“ 
يذكر أن لقاء رئيس الوزراء البلجيكي شارل 
ميشـــيل مع كال المنظمتين في فبراير الماضي 
قـــد أثار ضجة في إســـرائيل، ووصف نتنياهو 

هذا اللقاء بأنه إهانة بالغة.
وكانت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
قد أرجأت في مارس قمة مع نتنياهو كان مقررا 
عقدها في القدس في شهر مايو المقبل ألسباب 
تتعلق بالمواعيد، حســـبما ُذكر في ذلك الحين، 
إال أن وسائل إعالم إسرائيلية عزت اإلرجاء إلى 
اســـتياء ألمانيا من قانون المستوطنات الذي 

أقرته إسرائيل في فبراير الماضي.

تشابك العيون
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◄ طالب اتحاد الصحافيين 
السودانيين القريب من الحكومة 
الثالثاء حكومة الخرطوم بطرد 

الصحافيين المصريين العاملين في 
السودان، بعد أن أعادت السلطات 

المصرية اثنين من الصحافيين 
السودانيين من مطار القاهرة 

ومنعتهما من الدخول إلى أراضيها.

◄ وجه بابا الفاتيكان فرانسيس 
الثالثاء، رسالة مصورة إلى الشعب 

المصري قال فيها إن زيارته التي 
ستبدأ الجمعة المقبل ستكون ”رسالة 
أخوة ومصالحة“ مع العالم اإلسالمي.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان وعاملون بالقطاع الطبي 

في سوريا الثالثاء إن ضربات جوية 
سورية أو روسية أسفرت عن مقتل 
أكثر من 12 شخصا وأضرار مادية 

فادحة في مستشفى ببلدة كفر تخاريم 
ومحيطها في محافظة إدلب.

◄ أعلنت لجنة شعبية فلسطينية 
الثالثاء عن إطالق حملة شعبية 

لمقاطعة بضائع إسرائيل الواردة إلى 
األسواق الفلسطينية دعما إلضراب 

1500 أسير في سجونها.

◄ رحبت بريطانيا، بقرار وزارة 
الخزانة األميركية، فرض عقوبات 
على 271 موظفا في مركز البحوث 

والدراسات العلمية السوري، وذلك ردا 
على دورهم في إنتاج أسلحة كيمياوية 

استخدمت في هجوم خان شيخون 
شمالي سوريا.

◄ أكد مسؤول سوداني رفيع أن 
”الشرطة السودانية، تمكنت من 

تحرير 9 رهائن بينهم طفلتان، كانوا 
في قبضة تجار بشر من جنسيات 

أجنبية“.

باختصار

أخبار
«إن تخلى اللبنانيون عن حقهم في انتخاب ممثليهم بمجلس النواب نصبح في نظام دكتاتوري، 

ولهذا لن أقبل بأن يمدد هذا المجلس لنفسه أو أن يحصل فراغ».
ميشال عون
رئيس اجلمهورية اللبنانية

{نحن نوافق على تســـليم كل مناحي الحياة في قطاع غزة، بما فيها أجهزة الشـــرطة والمعابر، 
إلى حكومة الوفاق الوطني».

صالح البردويل
عضو املكتب السياسي حلركة حماس

ّ



} بغــداد - أعطى هجـــوم هادي العامري قائد 
منظمة بدر، إحدى أقوى املليشـــيات الشيعية 
املنضوية ضمن احلشد الشعبي بالعراق على 
حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووصفه 
لها بـ“الضعيفة“ مؤشرا على شروع امليلشيات 
فـــي حملة إلضعاف العبـــادي وتهيئة الطريق 
أمـــام رئيس الوزراء الســـابق نـــوري املالكي 
للعودة إلى رئاســـة الوزراء، كونه موضع ثقة 
إيران خالل مرحلة جديـــدة من الصراع تلوح 
صعبة مع توّجه أميركـــي واضح نحو القطع 
مع مرحلة االنســـحاب من الســـاحة العراقية 

وإفساح املجال إليران للتفّرد بها.
ووّجه وزيـــر اخلارجيـــة األميركي ريكس 
تيلرسون انتقادات شديدة إليران مؤّكدا تغيير 
عليها، ما  سياســـة ”الصبـــر االســـتراتيجي“ 
يعني أن املنطقة مقبلـــة خالل املرحلة القادمة 
علـــى حلقة أشـــّد مـــن الصراع بني واشـــنطن 
وطهران ســـيكون العراق ميدانا رئيسيا لها، 
ما ســـيدفع إيران إلى إعـــادة توظيف أتباعها 
األكثر موثوقية ومن بينهم املالكي الذي تخلت 
عنه في وقت سابق بالتوافق مع إدارة أوباما، 

ما حرمه من والية ثالثة على رأس احلكومة.
وعلـــى إثـــر الزيـــارة التـــي أجراها صهر 
الرئيس األميركي دونالد ترامب ومستشـــاره 
جاريد كوشنر إلى العراق، غيرت إيران بشكل 
واضح بوصلة سياستها باجتاه إعادة تنشيط 
دور املالكـــي عبـــر دعمها لترشـــحه لرئاســـة 
الوزراء في االنتخابات العامة املزمع إجراؤها 
بداية 2018، حســـب ما ذكر أحـــد قادة ائتالف 

دولة القانون.
ونقلت وكالـــة األناضول عن القيادي الذي 
فّضل عدم الكشف عن اسمه القول إن ”املالكي 

ميتلـــك عالقـــة قوية مـــع أغلب قادة احلشـــد 
الشـــعبي، وهـــذا يعطيه قـــوة ضغـــط كبيرة 
ومؤثرة على املشـــهد السياسي واألمني للبلد 
ويؤهلـــه للعودة إلى احلكم مســـتندا إلى هذا 

الدعم“.
ومن جهته يحـــاول العبادي حتجيم نفوذ 
احلشـــد الشـــعبي وتطويقـــه، وأصـــدر لهذا 
الغرض أمـــرا يقضي بزيـــادة رواتب عناصر 

احلشد ابتداء من مايو املقبل.
وأّكد القيـــادي بدولة القانـــون أن املالكي 
”يحظى بدعم غير محـــدود من قبل إيران، ذات 
التأثير اإلقليمي األقوى في العراق. فقد أشاد 
مرشـــد إيران علي خامنئي بـــدور زعيم حزب 
الدعـــوة في العـــراق خالل لقـــاءات عدة متت 
بني الطرفني في مناسبات مختلفة، وهو ما لم 

يحظ به العبادي إطالقا“.
وكشـــف ضابط كبير فـــي وزارة الداخلية 
العراقيـــة عـــن ”قيـــام املالكـــي، طيلـــة فترتي 
رئاسته للحكومة بني سنتي 2006 و2014 مبنح 
املئـــات من الضباط الصغار فـــي الوزارة رتبا 
عالية لقاء ضمـــان والئهم له، ومنع تنامي أي 
نفوذ مضاد في مفاصل الوزارة ومديرياتها“.

ولفت الضابـــط إلـــى أن ”وزارة الداخلية 
تشهد انقســـاما حادا في الوالءات بني موالني 
إليران، وهـــم ضباط ومنتســـبون مقربون من 
املالكـــي، ومـــن الوزير الســـابق محمد ســـالم 
الغبـــان، واحلالـــي قاســـم األعرجـــي اللذين 
ينتميـــان إلى منظمـــة بدر، وبـــني آخرين من 
أتباع التيار الصـــدري بقيادة مقتدى الصدر. 
بينما ال يوجد موالون للعبادي وحكومته“، ما 

يجعل كفة املالكي األرجح.
ويرى أســـتاذ القانـــون الدولي فـــي كلية 
القانـــون باجلامعة املســـتنصرية ضياء كرمي 
أن ”العبـــادي يتمتع بعالقات قوية ودعم مميز 
من قبل الواليات املتحدة التي ســـاهمت بقوة 
في إعادة سيطرة حكومته على األراضي التي 

سبق أن سقطت بيد تنظيم داعش“.
وقال كـــرمي ”جتاهلت واشـــنطن الطلبات 
املتكـــررة من قبـــل املالكي ملســـاعدته في ردع 

داعش ومنع بســـط ســـيطرته علـــى األراضي 
العراقية خالل عام 2014. كما أنها لم تستعجل 
تقدمي الدعم للعراق بعد ســـقوط ثلث أراضيه 
بيـــد التنظيم إلـــى حني انســـحاب املالكي من 
احلكـــم، وهو ما يثبـــت أن الواليات املتحدة ال 

تريد تقدمي الدعم للعراق بزعامة املالكي“.
العالقـــات األميركيـــة  وأضـــاف ”تكللـــت 
العراقيـــة بزيـــارة كبيـــر مستشـــاري دونالد 
ترامـــب وصهره جاريد كوشـــنر إلـــى العراق 
ولقائه بالعبادي، وبحسب معلومات تداولتها 
وســـائل إعالم عربية وأجنبية فإن كوشنر قدم 
للعبـــادي قائمة بأســـماء املئات مـــن الضباط 
فـــي وزارتـــي الداخليـــة والدفاع علـــى عالقة 
بإيران، وهم يشكلون منظومة شبيهة بالكيان 
املوازي داخل الدولة العراقية، وهؤالء يهددون 
بتقويض مؤسســـات العـــراق، وتعزيز فرص 

ظهور اإلرهاب مرة أخرى“.
كما قدم املستشـــار األميركي، حسب كرمي، 
”قائمـــة للعبـــادي تضم أســـماء ملـــدراء عامني 
يعملون فـــي مؤسســـات الدولـــة، وطلب منه 
إحالتهم على التقاعـــد بعد ثبوت عالقتهم مع 
قيادات احلشد الشعبي وتنسيقهم مع إيران“.
وبّني أن ”نســـبة مصداقية هذه املعلومات 
عالية في ظل تنامي قوة قادة احلشد الشعبي 
في الشارع العراقي، وتبجحهم بأنهم يوالون 
إيران وليس العراق، ويأمترون بأوامر مرشد 
إيـــران خامنئي وليـــس القائد العـــام للقوات 

املسلحة العراقية حيدر العبادي“.
ووصف أستاذ العلوم السياسية ”احلشد 
الشـــعبي وقادته بالقوة غيـــر املنضبطة التي 
تقـــوض عمـــل األجهـــزة األمنية ومؤسســـات 
الدولـــة الرســـمية بعـــد فـــرض هيمنتها على 
هذه املؤسســـات عبر تغلغل عناصر احلشـــد 
فـــي جميع وزارات الدولـــة العراقية بطلب من 

إيران“.
ولم يستبعد أن ”تكون هناك قائمة بأسماء 
شـــخصيات مطلوب اغتيالها بإيعاز من إيران 
في العراق، خاصة في ظل اســـتمرار عمليات 
القتل اليومـــي التي تشـــهدها البالد ووجود 
إمكانية إهمال التحقيقات في وزارة الداخلية 

عبر ضباط ومنتسبني موالني لها“.
وأشـــار إلـــى أن ”الزعيم الشـــيعي مقتدى 
الصدر، أعلن في وقت سابق عن وجود مخطط 

خارجي الغتياله“.
وتســـلم رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي منصبه في 2014. وُبنيت آمال كبيرة 

عليه في تشـــكيل حكومة مكونة من سياسيني 
شـــيعة وســـنة وأكراد فـــي مناصب رئيســـية 

بالبلد املنقسم على أساس طائفي.
ووضعـــت أمـــام حكومة العبـــادي عقبات 
سواء من جانب رئيس الوزراء السابق املالكي 

أو األحـــزاب السياســـية املعروفـــة مبواالتها 
إليران أو هيئة احلشـــد الشعبي التي تشكلت 
ملواجهة تنظيم داعش بنـــاء على فتوى دينية 
من علي السيســـتاني أعلى مرجع شـــيعي في 

العراق.

إيران تعد الحشد الشعبي لحلقة صراع جديدة على النفوذ في العراق

[ تجديد الرهان على نوري المالكي وعدم ثقة بحيدر العبادي  [ واشنطن كشفت للعبادي كيانا إيرانيا موازيا داخل الدولة العراقية
مؤشــــــرات كثيرة على انطالق مرحلة جديدة من الصراع اإليراني األميركي الشرس على 
عراق ما بعد داعش، ســــــتكون طهــــــران خاللها بأمّس احلاجة لـ{حــــــّراس» ثقات يحمون 
ر قّوُة احلشــــــد  نفوذها مثل رئيس الوزراء الســــــابق نوري املالكي الذي يتوّقع أن ُتســــــخَّ
الشــــــعبي إلعادته إلى رأس هرم السلطة خلفا لرئيس الوزراء احلالي حيدر العبادي الذي 

يثير تواصله مع إدارة ترامب ريبة القيادة اإليرانية. 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي مع رئيس 

وزراء أستراليا مالكولم ترنبول الذي 
زار اإلمارات، تعزيز العالقات اإلماراتية 

االسترالية في مجاالت التجارة 
واالقتصاد والطاقة، وتطرقا إلى 

عدد من القضايا والمستجدات على 
الساحتين اإلقليمية والدولية.

◄ تمكنت قوات األمن اليمنية من 
اعتقال 32 سجينا من أصل 37 كانوا قد 
فّروا األحد الماضي من سجن ”الشبكة“ 

الواقع في منطقة التربة قرب مدينة 
تعز بجنوب غربي البالد بعد أن حفروا 
تحت أسوار السجن المعلق على إحدى 

التالل.

◄ عّبرت الكويت على لسان خالد 

المضف رئيس مجلس إدارة الهيئة 
المكلفة بتقدير التعويضات عن 

خسائر الغزو العراقي سنة 1990 
عن استعدادها لدراسة الخيارات 
المستقبلية لتسديد العراق مبلغ 

4.6 مليار دوالر كتعويضات، مذّكرا 
باستجابة بالده لطلب بغداد تأجيل 

دفع مستحقات نظرا للظروف 
االقتصادية واألمنية الصعبة التي يمر 

بها العراق.

◄  أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة اإلماراتية، الثالثاء، مقتل 

أحد جنودها برتبة رقيب خالل قيامه 
بمهمة داخل الدولة.

◄ قضت محكمة جنائية بحرينية، 
الثالثاء، بإسقاط الجنسية عن 36 

متهما بتأسيس جماعة إرهابية 
واالنضمام إليها وتلقي دعم 

لتمويلها واستيراد وحيازة أسلحة. 
وحكمت بالسجن المؤبد على 

ثالثة من ضمن المتهمين في نفس 
القضية وبالسجن ما بين 3 و10 

سنوات لباقي المدانين.

باختصار

3

{األجـــواء واألراضـــي العراقيـــة منتهكة منذ ســـنوات وعلى مدار الســـاعة، ولم تبـــادر الحكومة أخبار

االتحادية بأي رد على تلك االنتهاكات}.

جبار ياور
 أمني عام وزارة البيشمركة الكردية

{بدأت الواليات املتحدة وحلفاؤها في الغرب وبتفاهمات عربية في تأهيل املشـــهد السياســـي 

والعسكري للتحرك ضد إيران بفعالية}.

فهد الشليمي
خبير كويتي في شؤون األمن
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} الريــاض - حتتضـــن العاصمة الســـعودية 
الريـــاض، اخلميس، اجتماعا لـــوزراء داخلية 
التعـــاون  مجلـــس  دول  وخارجيـــة  ودفـــاع 
سيرّكز، بحسب مصدر خليجي، على مواجهة 
املمارســـات اإليرانيـــة وتدخالتهـــا فـــي دول 

املنطقة.
ويأتي االجتماع في ســـياق حراك أشـــمل 
تكّثـــف خـــالل الفتـــرة األخيـــرة بشـــكل الفت 
وانخرطت فيه دول إقليمية وقوى دولية، وبدأ 

يعطي املواجهة مع إيران بعدا عمليا.
ويقّدم اجلمع بـــني وزراء كّل من الداخلية 
والدفـــاع واخلارجية اخلليجيني صورة أولية 

عن طبيعة املواجهة املزمع خوضها ضّد إيران 
والتي قد تتخذ بعدا عسكريا ضّد أذرع طهران 
في املنطقة على غرار ما هو جار في اليمن من 
مواجهة مع املتمّرديـــن احلوثيني حتت مظّلة 
التحالف العربي، وبعـــدا أمنيا ضّد محاوالت 
االختراق اإليرانية والتي كشـــفت الســـلطات 
البحرينيـــة خالل الســـنوات األخيـــرة مناذج 
واضحة عنها، وبعدا سياســـيا ودبلوماســـيا 
لتعرية املخططـــات اإليرانية وجمع أقصى ما 

ميكن من القوى اإلقليمية والدولية ضّدها.
وخّص املصـــدر الذي نقلـــت عنه صحيفة 
عكاظ احمللية السعودية، بالذكر تدخالت إيران 

في العراق قائال إّن اجتماع الرياض ســـيركز 
عليها ملا متّثله من تهديد ألمن دول املنطقة.

وشـــرح  املصـــدر أّن ”التكامـــل بـــني دول 
املجلس بلغ أعلى مستوياته، مبا ال يسمح بأي 
تهديد من قبل أي دولة، ألن دول اخلليج تدرك 
طبيعـــة التحديات التـــي تواجهها، وأصبحت 

قادرة على التعامل معها“.
وأكـــد أن هذا التكامل يأتي من أجل حماية 
أمن دول املجلس وحتقيق تطلعات مواطنيها، 
مشـــددا علـــى أن أهمية االجتمـــاع تتمثل في 
حتقيق املزيـــد من التكامل، والوقوف في وجه 

أي تهديد لدول اخلليج.

ومـــن املنتظر أن يتـــرأس األمير محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية 
لـــوزراء  التشـــاوري  االجتمـــاع  الســـعودي، 
الداخليـــة بدول مجلـــس التعـــاون اخلليجي 
لبحث عدد من املوضوعات املتعلقة بالتنسيق 
األمني املشترك بني دول مجلس التعاون الذي 
يهدف إلى حفظ أمن دول وشعوب دول مجلس 

التعاون وزيادة التنسيق بينها.
عقـــدوا  الداخليـــة  وزارة  وكالء  وكان 
الثالثـــاء املاضـــي اجتماعهـــم التاســـع مبقر 
األمانـــة العامة ملجلـــس التعـــاون بالعاصمة 

السعودية الرياض.

} جنيــف – قطعت هيئة األمم املتحدة خطوة 
هاّمة في معاجلة األزمة اإلنســـانية في اليمن 
بحصولها على تعّهدات مالية كبيرة من الدول 
التي شـــاركت الثالثاء في مؤمتر دولي انعقد 
بجنيـــف السويســـرية حتت عنـــوان ”متويل 

خطة االستجابة اإلنسانية لليمن“.
وتســـاوي تلـــك التعهـــدات حوالي نصف 
املبلغ الذي ســـبق أن حّددتـــه املنظمة كمقدار 
ضروري لتفادي حدوث مجاعة بالبلد، بحسب 
أمـــني عام األمم املتحـــدة أنطونيو جوتيريش 
الـــذي أعلـــن فـــي ختـــام املؤمتـــر أن الـــدول 
املانحـــة تعهدت بتوفير نحـــو 1.1 مليار دوالر 
كمســـاعدات من 2.1 مليـــار دوالر يحتاج إليها 

اليمن بشكل عاجل.
وسّجل إقبال الفت من دول اخلليج العربي 
للتبّرع من أجل معاجلة الوضع اإلنســـاني في 
اليمن وهو ملّف لم يســـلم من التســـييس بعد 
أن اّتخذه املتمّردون احلوثيون املدعومون من 
إيران ورقة حملاولة وقف جهود حترير املناطق 
اليمنيـــة مـــن أيديهـــم، وخصوصـــا مناطـــق 
الســـاحل الغربي حيث تقع محافظة احلديدة 
مبينائها االستراتيجي الذي يتلقى املتمّردون 
عبره الدعم اإليراني بالسالح والذخائر والذي 
يدخل غالبا حتت ستار املساعدات اإلنسانية.

وقـــال غمـــدان علي الشـــريف، الســـكرتير 
الصحافي لرئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد 
بـــن دغر إّن الســـعودية أعلنـــت تبرعها مببلغ 

150 مليون دوالر، واإلمارات مببلغ 100 مليون 
دوالر، والكويت مببلغ مماثل.

وتبّرعت أملانيا بـ50 مليون يورو، واالحتاد 
األوروبي بـ116 مليون يورو، وبريطانيا مببلغ 
139 مليون جنيه إسترليني، والواليات املتحدة 

بـ75 مليون دوالر.

كما تبرعت أســـتراليا وكوريـــا اجلنوبية 
وإيطاليـــا والصني وبلجيـــكا واليابان مببالغ 

تراوحت بني 4 ماليني و62 مليون دوالر.
وفـــي كلمته أمـــام املؤمتر، اســـتعرض بن 
دغر احلالـــة اإلنســـانية الصعبة فـــي اليمن. 
ووصف الوضع اإلنســـاني فـــي املناطق التي 

يسيطر عليها  املتمّردون من قوات أنصارالله 
احلوثية والرئيس السابق علي عبدالله صالح 

بالكارثي.
واتهم بـــن دغر املتمّردين بنهـــب أكثر من 
مليارين و300 مليـــون دوالر، مت جمعها العام 

املاضي في فرع البنك املركزي بصنعاء.
ولفـــت إلى أن هذا املبلغ اســـتخدم خلدمة 
املجهود احلربي للميليشيات احلوثية وقوات 
صالـــح، فـــي وقـــت مت فيـــه حرمـــان موظفي 
املناطق الواقعة حتت ســـيطرة امليليشيات من 

مرتباتهم.
وانعقد املؤمتـــر الدولي للمانحني بشـــأن 
األزمـــة اليمنية بحضور العشـــرات من الدول 
املانحة وممثلي كافة املنظمات الدولية العاملة 

في اليمن.
ودعا األمني العام لألمم املتحدة، انطونيو 
غوتيريش، خـــالل افتتاح املؤمتر، إلى ”حترك 
دولي فوري“ من أجل انقاذ األرواح في اليمن، 
الفتـــا إلى أن 50 طفال مينيـــا ميوتون كل يوم 

بسبب األوضاع اإلنسانية.
وميثل شـــبح املجاعة أحد أبرز التحديات 
التي تواجه األمم املتحدة في اليمن مع دخول 
احلرب هنـــاك عامها الثالث إذ أصبح تســـعة 
ماليني شخص من أصل 27.4 مليون نسمة في 
حاجة ملساعدات غذائية عاجلة، وهو رقم شهد 
قفزة خالل األشهر الستة املاضية مبقدار ثالثة 

ماليني شخص مقارنة بأواخر عام 2016.

اجتماع خليجي في الرياض يبحث سبل التصدي للمخططات اإليرانية

دول خليجية تتصدر قائمة املانحني بمؤتمر جنيف حول اليمن

ملف ال يحتمل التسييس

ال عبادي بعد اليوم
قيـــادي بدولـــة القانـــون: طهـــران 

حسمت قرارها بالرهان على المالكي 

بعد زيارة كوشـــنر مستشار ترامب  

األخيرة لبغداد

 ◄
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«منظومـــة أمد الجامعية ســـوف يطرأ عليها إصالح شـــامل وعميق مـــع إمكانية إدراج منظومة أخبار

أخرى موازية}.

سليم خلبوس 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس

«إن املواطنني الجزائريني غير مســـتعدين للمغامرة بالسيادة واالستقرار الذي دفعوا من أجله 

ثمنا باهظا}.

عبداملالك سالل 
رئيس الوزراء اجلزائري

مشاورات داخل االئتالف الحاكم في تونس تمهيدا لتعديل حكومي
[ مبادرة الشاهد تبعث برسائل طمأنة داخليا وخارجيا  [ سعي إلضفاء دينامكية على العمل الحكومي وتجاوز مواطن الضعف

} تونس – كشفت تسريبات صحافية عن قيام 
رئيس احلكومة يوســـف الشاهد بعقد عدد من 
اللقـــاءات واملشـــاورات مع القـــوى واألحزاب 
السياســـية املشـــاركة باحلكومـــة ومع رئيس 
اجلمهورية الباجي قائد السبســـي استعدادا 

إلجراء تعديل على تركيبة فريقه احلكومي.
تناقلتهـــا  التـــي  املعلومـــات  وأكـــدت 
بعـــض الصحـــف أن املشـــاورات جتـــرى في 
الوقـــت احلاضر مـــع كل من أحـــزاب النهضة 
ونداء تونس وآفاق واملسار وبعض املنظمات 
الوطنية، وســـط تكتم شـــديد من املســـؤولني 
والقيـــادات احلزبيـــة حـــول مضمـــون هـــذه 

اللقاءات.
ووســـط ترجيحات باإلعـــالن عن مضمون 
هذا التعديل خالل األســـبوع القـــادم، يتداول 
املراقبون أســـماء عدد من املرشـــحني ملغادرة 
احلكومة ضمـــن قائمة التغييـــرات الوزارية، 
والتي تشـــمل رمبا كال من  وزيرة املالية ملياء 

الزريبي ووزير التربية ناجي جلول.
املتعلقـــة  التقديـــرات  اختـــالف  ورغـــم 
باألســـماء األخرى التـــي قد تشـــملها خارطة 
التعديـــل احلكومـــي، إال أن أغلـــب املتابعـــني 
للشأن التونسي يؤكدون أن استبعاد الزريبي 

وجلول يعد احتماال قويا وقائما.
ويشـــير احمللل السياســـي معز الباي إلى 
أن إعفـــاء وزيـــري املالية والتربيـــة قد يكون 
نتيجة موقف االحتاد العام التونسي للشغل، 

وانتقاداته املباشرة ألدائهما.
ويعتبـــر الباي في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن وزيـــر التربيـــة ناجي جلول قـــد يدفع ثمن 
صدامه وصراعه مع نقابات التعليم في الفترة 
الســـابقة، والتـــي بلغت مســـتويات عالية من 
التشنج والقطيعة، وخلفت حالة من االستياء 
داخل املركزية النقابية، والتي اعتبرت أن بقاء 
جلول في منصبه سيؤدي إلى املزيد من توتير 

األجواء.

وتظـــل فرضية رحيـــل وزيـــر التعليم غير 
مؤكدة بحســـب الباي، مشيرا إلى أن خروجه 
في هـــذا التوقيت مـــن الوزارة قـــد يفهم منه 
خضوع الشاهد لضغوط نقابات التعليم التي 

طابت بإقالته في السابق.
ويرجح الباي أن تقييم احتاد الشغل ألداء 
وزيرة املالية ملياء الزريبي سيمثل كذلك معيارا 
محـــددا في قرار إعفائها، والـــذي أصبح أمرا 
شـــبه مؤكد، خاصة في ظـــل االنتقاد الواضح 
الـــذي وجهته القيـــادة النقابيـــة لتصريحات 
الزريبـــي بخصـــوص قـــرار تعـــومي الدينـــار 
التونســـي، والتـــي اعتبرتها قيـــادة االحتاد 
تصريحات ”غير مسؤولة“ وخطيرة على مناخ 

االستثمار واستقرار االقتصاد الوطني.
ووفقا ملصادر داخـــل االئتالف احلكومي، 
فمن غير املســـتبعد أن تشـــمل الئحة التعديل 
مناصـــب أخرى علـــى غـــرار وزارة الصناعة 

والتجارة.
وتشـــير املعلومات املتداولة إلى أن تشبث 
حركـــة النهضة بإبقـــاء زياد العـــذاري ضمن 
التشكيل احلكومي سيؤدي إلى تكليفه مبهام 
وزارة التجارة، فيما قد تسند وزارة التشغيل 
إلـــى شـــخصية سياســـية جديدة مـــن داخل 
االئتالف، وتشارك في احلكومة للمرة األولى.

وينتظر أن يقوم الشـــاهد خـــالل التعديل 
الوزاري باإلعـــالن عن إحـــداث وزارة خاصة 
بالصناعـــة وفصلها عن التجـــارة،  وهذا يعد 
اســـتجابة لطلب االحتاد التونســـي للصناعة 
والتجـــارة والصناعـــات التقليديـــة فـــي هذا 

اخلصوص.
وتشمل خارطة التعديالت احملتملة بحسب 
املصـــادر أيضـــا، إعفاء كل مـــن محافظ البنك 
املركزي الشـــاذلي العياري، وتكليف شخصية 
جديـــدة من األحزاب الداعمـــة للحكومة مبهام 

الناطق الرسمي خلفا إلياد الدهماني.
ويرى معـــز البـــاي أن هـــذا التعديل جاء 
متأخـــرا بالنظر إلـــى أن حتديد مواطن اخللل 
داخـــل احلكومـــة كان يفتـــرض أن يقع خالل 
األشـــهر األولـــى من عملهـــا عبـــر تقييم عمل 

الوزراء كل على حدة.
وعلق الباي حول األسماء املتداولة ملغادرة 
احلكومة مبينا أن وزيرة الشـــباب والرياضة 
ماجدولني الشـــارني قد تكون من بني املعنيني 

بالتعديل، وذلك على خلفية االنتقادات احلادة 
التـــي وجهـــت إلـــى أدائهـــا  صلب الـــوزارة، 
وافتقادها للخبرة في املجال الرياضي، فضال 
عن تفاقم املشـــاكل املتعلقة بظاهرة العنف في 
املالعـــب، والنعـــرات اجلهوية في مســـابقات 

الدوري التونسي لكرة القدم.
وحول أبعاد املبـــادرة ودالالتها أكد الباي 
أن التعديـــل يأتي في محاولة إلحداث رجة في 
املشهد السياسي واالجتماعي بالبالد، خاصة 
مـــع تزامنه مع جتدد التحـــركات االحتجاجية 
بعـــدد من املناطق الداخليـــة، ومحاولة تهدئة 

األوضاع.
ويشـــدد املراقب السياســـي محمد صالح 
العبيدي علـــى الدور احملوري الذي ســـيلعبه 
احتاد الشغل في رسم مالمح التعديل املرتقب، 
باعتبـــاره أحـــد أبـــرز األطـــراف االجتماعية 
الداعمـــة للحكومـــة، واملوقعـــني علـــى وثيقة 

قرطاج.

أن  وبـــني العبيدي فـــي حديثـــه لـ“العرب“ 
”املركزية النقابية العب رئيســـي في املشاورات 
التي يجريها الشاهد“، وأنه سيتم أخذ تقييمها 
بشأن أداء عدد من الوزراء بعني االعتبار، فضال 
عن مقترحاتها بشـــأن األســـماء املرشحة لتقلد 

املناصب الوزارية.
ويتفق العبيدي مع اآلراء التي تشير إلى أن 
وزيرة املالية ملياء الزريبي ستكون أبرز املعنيني 
بالتعديل، معتبرا أن إعفاء الزريبي يأتي نتيجة 
إخفاقاتها في مشروع موازنة 2017، وتراجعها 
عن عـــدد من اإلجـــراءات اجلبائية حتت ضغط 
النقابات والهياكل اخلاصة باألطباء واحملامني، 
فضال عن االنتقـــادات التي ترافق إدارتها مللف 

العالقة مع البنك الدولي.
ولفت العبيـــدي إلى أن تصريحات الزريبي 
األخيرة حول تعـــومي الدينار أثـــارت مخاوف 
كبيـــرة بـــني املســـتثمرين وداخـــل القطاعات 
االقتصاديـــة، وكشـــفت عـــن عدم انســـجام في 

الرؤيـــة بينها وبـــني بقية الفريـــق احلكومي. 
ويســـتبعد العبيدي إمكانية أن يشمل التعديل 
الـــوزراء املمثلني لألحـــزاب الداعمة للحكومة، 
وخاصـــة إيـــاد الدهمانـــي الناطـــق الرســـمي 
ووزير الفالحة ســـمير بالطيب، مشيرا إلى أن 
هذه التغيرات تتناقـــض مع التوازنات املكونة 
حلكومة الوحـــدة الوطنيـــة، والتوافقات التي 

أفرزتها وثيقة قرطاج.
وأكـــد العبيـــدي أن التعديل الـــذي ينتظر 
اإلعـــالن عنه خالل شـــهر مايو القـــادم، يبعث 
برســـائل باجلملـــة ســـواء للشـــركاء الدوليني 
واملســـتثمرين األجانب بهدف إعطاء انطباعات 
إيجابيـــة عن العمل احلكومـــي، إلى جانب بث 
رســـائل طمأنة للساحة الداخلية، والتي تعيش 
على وقع مطلبية حادة وواســـعة، مبا يستدعي 
جتاوبا رســـميا معها عبر العمـــل على تعديل 
األداء احلكومي في املقاربات وامللفات املرتبطة 

بالوضع االقتصادي والتنموي واالجتماعي.

تتجــــــه النية داخل االئتالف احلكومي في تونس إلى إجــــــراء ”تعديل محدود“ على تركيبة 
الفريق الوزاري الذي يترأسه يوسف الشاهد، وذلك في مسعى إلضفاء املزيد من النجاعة 
على األداء احلكومي، فيما يبعث هذا التعديل املرتقب برسائل باجلملة للداخل واخلارج.

التغيير حفاظا على دينامكية العمل الحكومي 

إلحــداث  محاولة  في  يأتي  التعديل 

خاصة  السياسي،  املشهد  في  رجة 

مــع تــزامــنــه مــع تــجــدد الــتــحــركــات 

االحتجاجية باملناطق الداخلية

◄
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شـــهدت العاصمة املوريتانية  } نواكشــوط – 
نواكشـــوط الثالثـــاء لقاءات جمعـــت وفدا من 
األمم املتحـــدة ومســـؤولني حكوميـــني بهدف 
مناقشـــة خطط رسمية في مكافحة الرق وآثاره 

في البالد.
ومّثل الوفد األممي إرميـــال بهووال املقررة 
اخلاصـــة لـــألمم املتحـــدة املكلفـــة باألشـــكال 
املعاصرة الرق، فيمـــا ترأس اللقاء من اجلانب 
املوريتاني الشيخ التراد ولد عبداملالك املفوض 
احلكومي حلقوق اإلنســـان والعمل اإلنساني، 
وذلك بحســـب مـــا أوردته الوكالـــة املوريتانية 

لألنباء.

ويأتـــي هذا اللقاء عقـــب توتر بني الطرفني 
على خلفية تقارير أممية، صدرت في مايو 2016، 
اتهمت احلكومة مبمارســـة ”التغييب املنهجي 
واإلقصـــاء“ لعدد من الشـــرائح االجتماعية في 
البالد، األمر الذي يســـاهم في استمرار ظاهرة 
االســـترقاق، فيما وصفت السلطات املوريتانية 
واالفتقـــار  واالنحيـــاز  ”بالكـــذب  التقاريـــر 

للمعلومات الدقيقة واإلحصاءات“.
املرصـــد  عـــن  الصـــادر  التقريـــر  وكان 
املوريتاني حلقوق اإلنسان السبت املاضي، قد 
وجه انتقادات حـــادة جلهود محاربة العبودية 
في البالد، معتبرا أن احملاكم اجلنائية اخلاصة 

باالســـترقاق تعانـــي من ضعف البنيـــة املادية 
والبشـــرية، وأن قضاتهـــا يفتقـــدون للتكوين 

بخصوص هذا النوع من اجلرائم.
ويعـــود تاريـــخ اجلدل حـــول العبودية في 
موريتانيا إلى ســـتينات القرن املاضي، حينما 
كانت العبودية تنتشـــر بشـــكل علني بني فئات 

املجتمع املوريتاني كافة.
وجـــاء أول قانون إللغاء العبودية عام 1982 
خالل حكم الرئيس األســـبق محمـــد خونا ولد 
هيدالـــة، إال أن نشـــطاء حقوقيـــني يقولون إن 
الظاهرة ال تزال موجودة، فيما تؤكد السلطات 
أنها تبذل جهودا مكثفة لتجنب عودة الظاهرة.

وتقـــول نواكشـــوط إنهـــا تقـــوم برصد أي 
حاالت لالسترقاق والعبودية في البالد، أو أي 
ممارســـات حتيل على شـــبهة االجتار بالبشر، 
والتي تعد جرمية ضد حقوق اإلنســـان بحسب 
القانـــون تســـتوجب مالحقة املســـؤولني عنها 

ومقترفيها.
وكانـــت وزارة العـــدل املوريتانية قد أقرت 
في الفتـــرة املاضية تعديالت قانونية شـــددت 
مبوجبهـــا العقوبات على جرمية االســـترقاق، 
والتـــي أصبحت تعرض مقترفيها للســـجن ما 
بني خمس إلى عشـــر سنوات، فضال عن غرامة 

مالية باهظة ال تقل عن 17 ألف دوالر.

بعثة أممية تناقش جهود موريتانيا ملكافحة العبودية

} الهــاي – أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية 
بالهـــاي أمـــرا بالقبض علـــى التهامي محمد 
خالد، مســـؤول جهـــاز األمـــن الداخلي بنظام 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لالشتباه 

بارتكابه ”جرائم حرب“.
وقالـــت احملكمة في بيان لهـــا إن التهامي 
خالد متهـــم بالتورط بارتـــكاب ”جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية“.
وتشـــمل الئحة التهـــم التي كشـــفت عنها 
الئحـــة االتهام املوجهة ضـــد التهامي اقتراف 
جتـــاوزات تتعلـــق بالســـجن بصـــورة غيـــر 
قانونيـــة؛ التعذيـــب، االضطهـــاد، وأفعـــال ال 

إنسانية أخرى.
ويعـــد ”جهاز األمـــن الداخلـــي“ الذي كان 
يرأسه التهامي خالد مبثابة جهاز استخبارات 
داخلي إبـــان حكم القذافي، وله تاريخ ســـيء 

السمعة في قمع املعارضني السياسيني.
وقالـــت احملكمة فـــي البيان الذي نشـــرته 
على موقعهـــا اإللكتروني، إن قضـــاة الدائرة 
التمهيديـــة األولى التابعة لها أقـــروا املذكرة 
الصادرة في 2013 بحق التهامي في تهم منها 
التعذيـــب واالضطهاد وذلك بناء على طلب من 

املدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.
وأضاف البيان ”يشـــتبه فـــي أن التهامي 
مســـؤول عن اقتـــراف جرائم ضد اإلنســـانية 
فـــي ليبيا فـــي الفترة ما بـــني 15 فبراير 2011 
و24 أغســـطس 2011، فضال عن مسؤوليته عن 
ثالث جرائم حرب تشـــمل التعذيب، واملعاملة 

القاسية واالعتداء على الكرامة الشخصية“.
وأشـــار القـــرار إلـــى أن التهامـــي خالـــد 
”ارتكب تلـــك اجلرائم إبان الثورة التي اندلعت 
ضـــد حكـــم الرئيس الراحـــل معمـــر القذافي، 
والتي حتولت إلى مواجهات مســـلحة انتهت 

باإلطاحة به ومقتله“.
وكان مجلـــس األمن التابـــع لألمم املتحدة 
قـــد أحال، مبوجـــب القـــرار الــــ1970 الصادر 
فـــي 26 فبراير 2011، ملف جتـــاوزات عدد من 
املســـؤولني في النظـــام الليبي األســـبق إلى 
احملكمـــة اجلنائية الدوليـــة، حيث قرر املدعي 
العام فتـــح التحقيق في املزاعـــم واالتهامات 

الواردة بالتقرير األممي، في شـــهر مارس من 
نفس السنة .

وأوضحـــت احملكمة فـــي بيانهـــا أن قرار 
القبـــض على خالد جـــاء بناء علـــى طلب من 
املدعيـــة العامـــة للمحكمة التـــي بينت فيه أن 
تعميـــم املذكـــرة من شـــأنه أن يســـهل اعتقال 
املطلوب وتســـليمه حيث تكـــون جميع الدول 

مطلعة على األمر.
ولم حتـــدد احملكمة مكان إقامة املســـؤول 
األمنـــي الليبي الســـابق، غيـــر أن الكثير من 
مسؤولي نظام القذافي كانوا قد فروا إلى عدة 
دول عربية وأوروبية عقب مقتله إبان الثورة.

وإثر صـــدور القرار أكد مصدر ليبي مطلع 
بالقاهـــرة فـــي تصريحـــات صحافيـــة وجود 
التهامي خالد مبصر. وأشـــار املصدر ذاته في 
تصريح مقتضب عبر الهاتف إلى أن املسؤول 
الليبـــي  موجود بالقاهـــرة والتي وصل إليها 
منـــذ جناح الثورة الليبية فـــي 2011، متحفظا 
على تفاصيل أكثر خشية ترحيله خارج مصر.

وورد اســـم التهامـــي في تقريـــر صحافي 
في نهاية ديســـمبر 2013، نشرته مجلة األهرام 
العربـــي املصريـــة حتـــت عنـــوان ”مصر بني 
ناريـــن: إغاثة الالجئني أم إيـــواء املجرمني .. 

قائمة رجال القذافي في مصر“.
وذكـــر التقريـــر ذاته أن التهامـــي موجود 
بالقاهرة ضمن 20 شخصية ليبية أخرى جلأت 
إلـــى مصر بعد الثورة الليبية، من بينها أحمد 
قذاف الدم أبرز قيادات النظام األســـبق وأحد 

أقرباء القذافي.
مـــن جانبها رفضـــت الســـلطات املصرية 
التعليـــق علـــى املوضـــوع، حيـــث لم يتســـن 
احلصول على تأكيدات رســـمية بشأن تواجد 

التهامي خالد على أراضيها.
وتشـــير تقاريـــر عدد من اجلهـــات الليبية 
غير الرســـمية إلى أن عددا آخر من املسؤولني 
الليبيني املتواجدين ببعض العواصم العربية 
أو دول اجلـــوار، لـــم يرد ذكرهـــم إلى اآلن في 
حتقيقـــات احملكمـــة الدولية، علـــى الرغم من 
الدعوات إلى محاكمتهم بشبهة ارتكاب العديد 

من التجاوزات واجلرائم.

الجنائية الدولية تأمر بإيقاف مسؤول سابق في األمن الليبي

محاسبة مسؤولي نظام القذافي مستمرة

◄ عقد فايز السراج رئيس المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية 
لقاء مع المبعوث األممي مارتن كوبلر 
بطرابلس تناول اجتماع مجلس األمن 

بشأن الوضع في ليبيا.

◄أعلن عبدالقادر مساهل وزير الشؤون 
المغاربية الجزائري عن تنظيم اجتماع 

لدول جوار ليبيا في الثامن من مايو 
المقبل بالجزائر العاصمة.

◄ اطلع رئيس الجمهورية التونسي 
الباجي قائد السبسي خالل لقائه 

مع مدير المعهد التونسي للدراسات 
االستراتجية على نتائج الدراسة 

االستشرافية التي أعدها المعهد عن 
تونس في أفق سنة 2025.

◄ بحث نائب رئيس حكومة الوفاق 
الوطني الليبي أحمد معيتيق مع وفد 

روسي برئاسة ميخائيل بغدانوف 
نائب وزير الخارجية الروسي، تفعيل 
العالقات الثنائية بين البلدين خاصة 
على المستوى االقتصادي والعسكري.

◄ احتضنت العاصمة الجزائرية 
االجتماع التاسع لرؤساء أركان جيوش 

البحرية للدول األعضاء في مبادرة 
خمسة زائد خمسة دفاع.

◄ حّذر حقوقيون وباحثون مغاربة من 

تنامي أحداث العنف داخل الجامعات 
المغربية، مشددين على أنها تهدد 

الحياة الطالبية وتضر بالبحث العلمي 
وتؤثر سلبا على أداء الجامعات عامة.

◄ أعلن مجلس النواب الليبي عن تعليق 
جلسته الثالثاء بعد فشل األعضاء في 

التوصل إلى اتفاق حول اختيار محافظ 
جديد للبنك المركزي، وذلك نتيجة 

اعتراض نواب المنطقة الجنوبية على 
سير الجلسة.

باختصار



} مدريد – اعتقلت الشرطة اإلسبانية الثالثاء 
تســـعة أشـــخاص وداهمت 12 منـــزال مبدينة 
برشـــلونة، في إطار حملة تستهدف متشددين 
إسالميني يشتبه في وجود صلة لهم بالهجوم 

على مطار بروكسل العام املاضي.
وجرى تنفيذ عمليات املداهمة بالتنســـيق 

مع الشرطة البلجيكية والشرطة املغربية.
وقالت احملكمة العليا اإلســـبانية في بيان 
إن ثالثـــة علـــى األقل من املعتقلني يشـــتبه في 
أنهم على صلة بالتفجيـــرات االنتحارية التي 
وقعـــت في بلجيـــكا في مارس 2016 وأســـفرت 
عن مقتل 31 شخصا في مطار بروكسل ومترو 
األنفاق. وأكدت الشـــرطة أن املعتقلني التسعة 

هم ثمانية مغاربة وإســـباني تتراوح أعمارهم 
بني 30 و40 عاما، ومعظم املعتقلني لهم ســـجل 
إجرامي متصل بأنشـــطة اجلرمية املنظمة مثل 

االجتار باملخدرات.
وقالت احملكمة إن معظم املعتقلني يقيمون 
منـــذ أكثر مـــن 20 عاما فـــي منطقـــة كتالونيا 
بشـــمال شـــرق البـــالد، لكـــن كثيرا مـــا قاموا 

بزيارات للمغرب.
وبتفتيش املنازل جرى العثور على وثائق 
وأجهـــزة كمبيوتـــر وشـــرائح ذاكـــرة ســـيتم 
حتليلها من جانب السلطات، إضافة إلى ثالث 
قطع أســـلحة علـــى األقل ومواد مخـــدرة منها 

املاريخوانا.

وفي موازاة ذلك، شـــنت الشـــرطة املغربية 
حملة مداهمات في املغرب مبشـــاركة شـــرطة 
إســـبانيا مبوجب إنابة قضائيـــة من احملكمة 
الوطنيـــة، أعلى هيئة جزائية إســـبانية مقرها 
مدريـــد وتتولـــى القضايا املعقـــدة، خصوصا 

اإلرهابية.
وذكرت الشـــرطة أن املداهمـــات جاءت في 
أعقـــاب حتقيق مســـتمر منـــذ ثمانية شـــهور 
يتعلق بأشـــخاص يشتبه بأنهم من املتشددين 
اإلســـالميني لهـــم صلة باجلرميـــة املنظمة في 

منطقة برشلونة. ومازال التحقيق مستمرا.
وبخالف عـــدد املعتقلني الثالثاء، تكشـــف 
أرقام وزارة الداخلية أن الشـــرطة اإلســـبانية 

أوقفت 186 شخصا بني 2012 و2016 في قضايا 
متصلة بأنشطة جهادية بينهم 63 في كاتالونيا 

و50 في منطقة برشلونة وحدها.
ولم تتعرض إســـبانيا، الوجهة السياحية 
الثالثـــة عامليا، حتـــى اآلن العتـــداءات مماثلة 
لتلك التي طالت خصوصا باريس وبروكســـل 

وبرلني.
االعتـــداءات  العـــام 2004  شـــهدت  لكنهـــا 
األراضـــي  علـــى  دمويـــة  األكثـــر  اإلســـالمية 
األوروبية عند انفجار حوالي عشر عبوات في 
قطارات ضواحي مدريد، ما أدى إلى مقتل 191 
شـــخصا. وتبنت خلية إسالمية متشددة آنذاك 

االعتداء باسم تنظيم القاعدة.
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} بروكســل - يشـــدد االحتاد األوروبي موقفه 
مع اقتـــراب مفاوضات بريكســـت، وخصوصا 
حيال مســـائل حقـــوق املواطنـــني األوروبيني 
بعـــد خروج اململكـــة املتحدة وكلفـــة االنفصال 

ومستقبل اخلدمات املالية.
ويســـعى االحتـــاد األوروبي الـــذي يجعل 
مســـألة الدفاع عن حقوق املواطنني األوروبيني 
في اململكة املتحـــدة (والرعايا البريطانيني في 
دوله) بـــني أولوياته الثالث، إلى ضمان ”احلق 
فـــي احلصول علـــى إقامة دائمة“ لألشـــخاص 
الذين عاشـــوا بطريقة قانونية خمس ســـنوات 
فـــي بريطانيـــا، بحســـب مشـــروع ”املبـــادئ 

التوجيهية للمفاوضات“.
األوروبـــي  الـــوزاري  املجلـــس  وســـيضع 
اللمســـات النهائية اخلميس على النص الذي 
تفاوض حوله في بروكسل ممثلون عن 27 دولة، 
قبل التوقيع عليه السبت خالل قمة استثنائية 

لقادة التكتل في بروكسل باستثناء بريطانيا.
ومـــن بني آخـــر التعديـــالت التـــي أدخلت 
االثنني خالل اجتماع املستشـــارين السياسيني 
لقـــادة الدول الـ27، يؤكد النص بشـــكل واضح 
أن جميـــع التزامات لنـــدن ”الناجمة عن اإلطار 
املالـــي املتعدد الســـنوات“ يجـــب دفعها ضمن 
إطـــار االتفاق املالي لتســـوية احلســـابات بني 

اململكة املتحدة واالحتاد األوروبي.
ويغطي اإلطار املالي احلالي فترة 7 سنوات 
ويستمر حتى عام 2020، أي ما بعد املوعد املقرر 

خلروج اململكة املتحدة في 29 مارس 2019.
ويحدد اإلطار املجاالت التي يســـتثمر فيها 
االحتـــاد األوروبـــي، فضال عن ســـقف لإلنفاق 

ينبغي أن حتترمه امليزانيات السنوية.
وتشـــكل الفاتورة التي يتوجـــب على لندن 
دفعهـــا النســـحابها مـــن االحتاد إحـــدى أكثر 
القضايا حساســـية في املفاوضـــات مع إعالن 
بروكســـل أنها ســـتكون ”كبيرة“. ومت تقييمها 

من اجلانب األوروبي بنحو 60 مليار يورو.

كما يبـــدي مشـــروع ”املبـــادئ التوجيهية 
للمفاوضات“ أيضا تصلبا إزاء مســـألة القطاع 
املالـــي الذي يريد االحتاد األوروبي حمايته من 
أي اضطـــراب مرتبط باخلروج من ”الســـيتي“ 
حـــي املال فـــي لندن، املـــكان املالـــي األوروبي 

الرئيسي للسوق الواحدة.
وكل اتفـــاق حـــول مســـتقبل العالقـــة بني 
االحتـــاد األوروبـــي واململكـــة املتحـــدة ”يجب 
أن يحمي االســـتقرار املالي لالحتـــاد ويحترم 
قواعده وأنظمة الرقابة“، وفقا لوثيقة تناقلتها 

مواقع إخبارية.
وقـــد وضـــع رئيـــس املجلـــس األوروبـــي 
دونالد توســـك املبادئ التوجيهية للمفاوضات 
أواخـــر مارس، ليعتمدها 27 من رؤســـاء الدول 

واحلكومات السبت.
وبعد ذلك، من املتوقع أن تقر الدول األعضاء 
”مبـــادئ توجيهية“ أكثر تفصيال فـــي 22 مايو 
أثناء اجتماع سيتم خالله الطلب من الفرنسي 
ميشـــال بارنييه تولي رئاسة املفاوضات حول 

البريكست.
ويأمـــل االحتاد األوروبي بـــدء املفاوضات 
بشـــأن املـــادة 50 مـــن معاهـــدة لشـــبونة بعد 
االنتخابـــات العامـــة فـــي اململكـــة املتحدة في 

الثامن من يونيو املقبل.
وفي هذا اإلطار، حذرت املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل من إهمال املوضوعات املستقبلية 
لالحتـــاد األوروبي بســـبب املفاوضات املعقدة 

حول خروج بريطانيا من االحتاد.
وبحســـب تصريحات ألشـــخاص مشاركني 
فـــي اجتماع الكتلـــة البرملانية الحتـــاد ميركل 
املســـيحي، قالت املستشـــارة الثالثاء إنه ال بد 
من التفاوض بشـــأن الشـــروط الالزمة خلروج 
بريطانيـــا مـــن االحتـــاد على نحـــو احترافي، 
ولكنها شـــددت علـــى ضـــرورة أال يتم جتاهل 

النظر إلى املستقبل أيضا.
وفـــي اجلانـــب البريطانـــي ال يـــزال األمر 
ملتبـــس املعالـــم، خاصة بعـــد دعوة رئيســـة 
الوزراء البريطانية إلجراء انتخابات تشريعية 

مبكرة فاجأت خصومها السياسيني.
ويخطط حزب العمال أكبر أحزاب املعارضة 
في بريطانيا لعرقلة خطط ماي لبريكست، وذلك 

في حال الفوز في االنتخابات املبكرة.

وتعهـــد احلـــزب، الثالثـــاء، بالتخلـــي عن 
لرئيسة الوزراء البريطانية،  اخلطة ”املتهورة“ 
للخـــروج من االحتاد األوروبي، وبناء شـــراكة 
وثيقة مع االحتاد في حال الفوز في االنتخابات 

العامة املقررة في الثامن من يونيو املقبل.
وقال كيـــر ســـتارمر، وهو الوزيـــر املكلف 
مبلف خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي في 
حكومة الظل العمالية، إن احلزب سيعيد ضبط 
”النهج الفاشـــل خلروج بريطانيـــا من االحتاد 

األوروبي“، واخلاص بحكومة ماي احملافظة.
وذكـــر ســـتارمر ”إننـــا نؤمن ببنـــاء عالقة 
جديدة مـــع االحتاد األوروبـــي، ليس كأعضاء 
ولكن كشركاء… حيث تكون أولويتنا هي فرص 
العمل واالقتصاد واحلفاظ على فوائد الســـوق 

املوحدة واالحتاد اجلمركي“.
وكانت ماي قد وعدت بإخراج بريطانيا من 
السوق املوحدة األوروبية واالحتاد اجلمركي، 

ومـــن املتوقـــع أن تعلـــن عـــن خطـــط للحد من 
املهاجريـــن مـــن دول االحتـــاد األوروبـــي ومن 
الـــدول من خارج االحتـــاد األوروبي في البيان 

االنتخابي للمحافظني.
وقال ســـتارمر إن حزب العمال كان قد قبل 
بضـــرورة تغيير قواعـــد الهجرة بعـــد خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، إال أنه ال يعتقد 

أن الهجرة يجب أن تكون ”أولوية رئيسية“.
وأضـــاف أن احلزب ســـيبقى على احلماية 
القانونية حلقوق العاملني والبيئة، وسيرفض 
خطة ماي ”خلفض معدالت ضرائب الشركات“.

وأكـــد أن حزب العمال ســـيضمن أن يتمكن 
مواطنو االحتاد في بريطانيا من ”أن يعيشـــوا 
وهم على يقني من أنهم لن يتأثروا ببريسكت“.
واتهم مـــاي بأنها ترغب فـــي ”عزلنا عن أقرب 
شـــركاء لنا وإبرام صفقات جتارية مع أي دولة 

تتحدث إلينا“.

وكانت ماي قد بدأت مفاوضات اخلروج من 
االحتاد األوروبي التي تســـتمر عامني الشـــهر 
املاضي، متعهدة ”بالســـيطرة على األمور ذات 

األهمية القصوى“ لدى البريطانيني.
ودشـــنت مجموعـــة من عدة أحـــزاب تضم 
نوابا مؤيدين لالحتاد األوروبي حملة الثالثاء 
لدعم املرشـــحني في االنتخابات ضد املرشحني 

الذين يؤيدون ماي.
التي  وحـــددت مجموعـــة ”اوبـــن بريـــنت“ 
يقودهـــا نواب مـــن احملافظني وحـــزب العمال 
والدميقراطيـــني الليبراليني 40 دائرة انتخابية 

من بني 650 دائرة سوف تتركز فيها أعمالها.
وتهدف احلملة، التي مت تدشينها بالتعاون 
مـــع جماعتـــني أخريني إلـــى حشـــد الكثير من 
األنصار املســـجلني لضمان أن ماي ”ال حتظى 
بتفويـــض مطلـــق ملواصلـــة إجـــراءات خروج 

بريطانيا من االحتاد مهما كانت التكاليف“.

[ حزب العمال يتعهد بعرقلة خطط ماي {المتهورة} لالنسحاب  [ حمالت لكبح رغبة المحافظين للخروج مهما كانت التكاليف
ــــــة تيريزا ماي لتحقيق انفصال صعب عن االحتاد  تواجه خطط رئيســــــة الوزراء البريطاني
األوروبي موقفا أوروبيا متشــــــددا في عدد من القضايا، إضافة إلى معارضة بدأت تتسع 

في الداخل ضد حتقيق االنسحاب بأي تكاليف.

عزم أوروبي على تشديد شروط بريكست
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تنسيق بلجيكي مغربي إسباني يطيح بمتشددين في كتالونيا

«ليـــس هنـــاك وعي حقيقي بما حصل األحد، نســـينا أن مارين لوبان انتقلت إلـــى الدورة الثانية، أخبار
ليس شيئا هامشيا أن يصل اليمني املتطرف إلى الدورة الثانية النتخابات رئاسية}.

فرنسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

«لن ندع املاويني ينجحون..تضحيات جنودنا الشجعان لن تذهب سدى..نحن نعتبر األمر تحديا 
وسوف نراجع اإلستراتيجية للتغلب على التطرف اليساري، وسوف نعدلها إذا لزم األمر}.

راجناث سينج
وزير الداخلية الهندي

كير ستارمر:
ماي ترغب في عزلنا عن أقرب 
شركاء لنا وإبرام صفقات مع 

أي دولة تتحدث إلينا

رفض واسع لبريكست قاس

}  أنقرة – رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا 
الثالثـــاء طعنـــا قانونيا تقدمت بـــه املعارضة 
في نتيجـــة االســـتفتاء األخير حول توســـيع 

صالحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وانتقد حزب الشـــعب اجلمهوري املعارض 
مرارا قرار املجلس األعلـــى لالنتخابات، الذي 
اتخـــذ قبل إغـــالق مراكـــز التصويـــت بقبول 
بطاقات االقتراع التي ال حتمل اخلتم الرسمي.
وتقدم احلزب رســـميا اجلمعـــة بطلب إلى 
مجلـــس الدولة، أعلـــى محكمة إداريـــة تركية، 
بعد فوز معســـكر ”نعم“ بنسبة 51.4 باملئة في 

االستفتاء الذي جرى في 16 أبريل.
وتقدمـــت املعارضة التي اعتبـــرت أن قرار 
املجلس االنتخابي أفسح مجاال للتزوير، بطلب 
إللغاء نتيجة االســـتفتاء األسبوع املاضي، إال 

أن هذا الطلب رفض.
وقـــال حزب الشـــعب اجلمهـــوري إن قرار 

املجلس األعلى لالنتخابات كان ”إداريا“.
إال أن احملكمـــة رفضـــت الطعـــن بأغلبيـــة 
وقالت إنها ال تستطيع إصدار قرار بشأن قرار 
املجلس االنتخابي ألنـــه ”لم يكن آلية إدارية“، 

بحسب وكالة األناضول احلكومية لألنباء.
وصـــرح وزير العدل التركـــي بكير بوزداغ 
الســـبت أن قرارات املجلس االنتخابي ال ميكن 

الطعن بها في احملكمة الدستورية.
وســـرعان مـــا رد ليفنت غوك زعيـــم الكتلة 
البرملانية حلزب الشـــعب اجلمهـــوري باتهام 
بوزداغ بإصـــدار ”توجيهات“ إلى القضاة قبل 

اتخاذهم القرار.
التي  الدســـتورية  التعديـــالت  ومبوجـــب 
أقـــرت في االســـتفتاء، ســـتبدأ تركيـــا تطبيق 
نظام الرئاســـة التنفيذية اعتبـــارا من نوفمبر 
2019 والذي يلغـــي دور رئيس الوزراء ومينح 

الرئيس سلطة تعيني الوزراء.
وأكـــدت منظمـــة أهلية مســـتقلة تدعى ”ال 
جمعـــت معلومات حول خروقات  وأبعد منها“ 

جرت يوم التصويت أن االستفتاء ”باطل“.
وأفاد تقرير املنظمة الذي نشر الثالثاء ”أن 
الثقة في ابتعاد االنتخابات وآليات التصويت 
العامة عن املمارســـات املشبوهة حجر أساس 
الدميقراطيـــة في بلدنـــا وحق لـــكل مواطن“، 

مضيفا ”من اجللي عدم ثبوت هذا احلق“.
ونشـــرت هذه املنظمـــة التي تشـــكلت قبل 
شـــهرين فحســـب حوالي 15 ألـــف متطوع في 

مكاتب االقتراع حول البالد.

رفض الطعون على 
نتائج االستفتاء التركي

} املرشـــح لالنتخابات الرئاســـية الفرنســـية إميانويل ماكرون يحضر مراسم تأبني رجل الشـــرطة الذي قتل في هجوم إرهابي في شارع الشانزليزيه 
األسبوع املاضي.

خامنئي يدعو الرئيس 
املقبل للمزيد من االنغالق

} طهــران - دعا الزعيم األعلـــى اإليراني آية 
الله علي خامنئي مرشحي الرئاسة الثالثاء إلى 
التركيز على االكتفـــاء الذاتي اقتصاديا، لينأى 
بنفسه بشـــكل أكبر عن سياســـة االنفتاح على 
الغرب والسعي إلى احلصول على استثمارات 
أجنبية التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني.

ويأمل حلفاء خامنئي الذين يتطلعون لفوز 
جناحهم احملافظ بالرئاسة أن يعاقب الناخبون 
روحاني على بطء وتيرة االنتعاش االقتصادي، 
على الرغـــم من رفع العقوبـــات مبوجب اتفاق 

نووي يعد السمة املميزة لفترته األولى.
ونقـــل التلفزيـــون الرســـمي اإليرانـــي عن 
خامنئـــي قولـــه ”يتعـــني علـــى املرشـــحني أن 
يتعهـــدوا بالتركيـــز على اإلمكانيـــات الوطنية 
والطاقـــات احمللية حلل املشـــكالت االقتصادية 

بدال من التطلع إلى اخلارج“.
ووعـــد رجـــل الدين الـــذي يحظـــى بنفوذ 
واســـع إبراهيم رئيسي وهو املنافس الرئيسي 
لروحاني فـــي االنتخابات التـــي جتري في ١٩ 
مايـــو بتوفير ما يزيد علـــى ١٫٥ مليون وظيفة 

سنويا إذا مت انتخابه.
ووعد مرشح آخر وهو رئيس بلدية طهران 
محمـــد باقر قاليبـــاف بتوفير خمســـة ماليني 
وظيفة ســـنويا، ونقلت وســـائل إعالم إيرانية 
عن حليف وثيق خلامنئي قوله ”مشـــكالتنا لن 
يحلها األميركيون والغربيون… مشكالت إيران 
ال ميكن أن حتلها إال كفاءات اخلبراء احملليني“.
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} واشــنطن –  يرى معارضـــو دونالد ترامب 
أن الرئيـــس األميركـــي برهن خـــالل املئة يوم 
األولـــى من حكمه على عـــدم قدرته على احلكم 
واعتماده على إجـــراءات تنفيذية أحادية غير 
متزنـــة، من ذلك حظـــر دخول مواطني ســـبع 
دول إسالمية إلى الواليات املتحدة األميركية. 
ويؤاخـــذ املعارضون أيضا على ترامب تأخره 
في إعادة هيكلة مجلس األمن القومي وفشـــله 
في إبطال نظام الرعاية الصحية ”أوباما كير“.

في املقابل، يؤكد مؤيدو ترامب أن الوضع 
الـــذي تركـــه الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما 
يحتـــاج أكثـــر مـــن مئة يـــوم لوضـــع خطوط 
إصالحـــه، مشـــيرين في الوقت نفســـه إلى أن 
دونالد ترامب، الذي ينهي يوم 29 أبريل 2017، 
مئـــة يوم في البيت األبيـــض، حقق خالل هذه 
املـــدة الكثير، بل وفعل ما لم يتمكن أوباما من 
فعله على مدى سنوات وحتديدا في ما يتعلق 

بالسياسة اخلارجية.
وما حتقـــق على مســـتوى تعديل بوصلة 
السياســـة اخلارجية أمـــر يعترف به حتى من 
عارضوا وصول ترامب إلى سدة الرئاسة، من 
هؤالء وزير اخلارجية األميركي األسبق هنري 
كيســـنجر الذي قال إن رئاسة ترامب ميكن أن 
متثل ”فرصة غير عادية“ للسياســـة اخلارجية 

األميركية.
استوقف تصريح كيسنجر الباحث ماثيو 
كرونيج، الذي نشر في أحد أعداد مجلة شؤون 
خارجية ”فورين أفيرز“، التي تصدر كل شـــهر 
عن مجلـــس العالقـــات اخلارجيـــة األميركي، 
حتليال مطوال رصد خالله التطورات احلاصلة 
فـــي اإلدارة األميركية خالل املئـــة يوم األولى 
لترامب، الرئيس اخلامس واألربعني للواليات 

املتحدة األميركية.
ابتدع تقليد املئة يوم الفرنســـيون واتخذه 
الرئيـــس األميركي فرانكلـــني روزفلت (1933-
1945) كمقياس لتقييم أداء اإلدارة اجلديدة في 
فترتهـــا األولى وما تخلفه من انطباعات أولية 

بشأن سياستها وتوجهاتها.
ورغم أن مـــا يحدث خالل هذه الفترة التي 
تتجاوز الثالثة أشـــهر بقليل نادرا ما يســـهل 
احلكـــم على مـــدى فشـــل أو جنـــاح الرئيس 
اجلديـــد، إال أن اإلطـــار العام الـــذي يأتي في 
ســـياقه هـــذا الرئيس قد يســـاعد على حتديد 
بعـــض مالمح واليته، خصوصـــا عندما يأتي 

في فترة مضطربة.
عندما أطلق الفرنســـيون تقليـــد املئة يوم 
كانت بالدهم متر بفترة مضطربة. عاد نابليون 
بونابرت إلى احلكم من جديد في شـــهر مارس 
1815 قبـــل أن يتكبد هزميتـــه النهائية وينتقل 
إلى منفاه األخير بعد مئة يوم. أيضا روزفلت 
عندما أرســـى هذا التقليد كان قد تسلم رئاسة 
الواليـــات املتحدة األميركيـــة وهي تنوء حتت 
وقـــع تداعيات أزمـــة الثالثينـــات االقتصادية 
التي ارتبطت باالنهيار املفاجئ لقيمة األســـهم 

ببورصة وال ستريت بنيويورك.  

جاء هذا التقليد بعـــد أن عقد الكونغرس، 
بدعوة من روزفلت، جلسة استثنائية استمرت 
مئة يـــوم دون انقطـــاع. انتهت اجللســـة في 
اليوم املئة وقد مت مترير 15 قانونا متكنت من 
خاللها اإلدارة األميركية من إعادة بناء النظام 
املصرفي املنهار بل ورســـم مالمح السياســـة 
األميركية االقتصادية اجلديدة في ذلك الوقت 

واملسيطرة على العالم اليوم.
لم يكن الوضع آمنا عندما تسلم الشعبوي 
دونالد ترامب املشـــعل من أوباما، بل كان ذلك 

أحد أسباب وصوله إلى الرئاسة.
ويؤكـــد اخلبراء أنـــه لو ال الوضـــع الذي 
وصلـــت إليـــه السياســـة األميركيـــة في عهد 
أوباما وقبله جورج بوش االبن، باإلضافة إلى 
الفوضـــى العاملية التي ارتبطت بالسياســـات 
األميركية خالل العقود األخيرة ما كان ترامب 

وصل إلى البيت األبيض.

ميراث ترامب

يقول ماثيو كرونيج إنه لقياس مدى جناح 
السياسة اخلارجية ألي رئيس يجب مشاهدة 
ما حققه الرئيس الذي ســــبقه من نتائج وفي 

حالة إدارة ترامب جند أن فرصتها ضعيفة.
تــــرك أوباما وضعا أكثر خطورة وســــوءا 
في أوروبا وآســــيا وفي الشــــرق األوسط من 
ذلــــك الذي ورثه هو عــــام 2009، وللمرة األولى 
منذ احلرب العاملية الثانية تعيد روسيا رسم 
خارطــــة أوروبا حتــــت تهديد الســــالح، وفي 
القــــارة اآلســــيوية صادرت الصــــني األراضي 
املتنــــازع عليهــــا مــــن قبــــل حلفــــاء الواليات 

املتحدة.
واتبعــــت إدارة أوبامــــا سياســــة ”الصبر 
الشــــمالية. ووفقا  مع كوريا  االســــتراتيجي“ 
لتقديــــرات اخلبراء، متتلــــك مدينة بيونغيانغ 
اآلن ما يصــــل إلى 21 صاروخــــا حربيا وهي 
في طريقها أيضا للحصول على قذائف نووية 

ميكن أن تضرب بها الواليات املتحدة.
وتبقــــى السياســــة األميركية في الشــــرق 
األوســــط أســــوأ إخفاقات إدارة أوباما حيث 
أشــــرفت على تفكك املنطقــــة بالكامل وصعود 
تنظيــــم داعش، وفشــــلت في العــــراق وليبيا 
وســــوريا واليمن. كما فشــــل أوبامــــا في ردع 

إيران وصد دعمها للجماعات اإلرهابية.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن االتفــــاق قّلص من 
النشــــاط النووي إليران، إال أنه خلق مشــــكلة 
املســــتقبليني  األميركيني  للرؤســــاء  خطيــــرة 
الذين ســــيتعني عليهم معرفــــة ما يجب القيام 
به عندما تنتهي صالحيــــة هذا االتفاق خالل 

عقد من الزمان.
تركت الســــنوات الثمانــــي املاضية في كل 
منطقة مــــن مناطــــق العالم الهامــــة للواليات 
املتحــــدة أعداء وحلفــــاء متوتريــــن وفوضى 
عارمــــة. قد تكــــون البيئــــة الدوليــــة احلالية 
أســــوأ ما ميكــــن مواجهتــــه ألي رئيس جديد 

منذ احلــــرب الباردة، ولكن رمبا تســــمح تلك 
الظروف لترامب بتحســــني موقــــف الواليات 

املتحدة بشكل كبير.
ويرى كرونيج أن جناح ترامب في أن يضع 
األشــــخاص املناســــبني في املناصب سيجعل 
إدارته قادرة على تصويب هذا النظام املتقلب. 
ويضيــــف أن الكثير من التصريحات حول 
السياســــة اخلارجية املثيرة للجدل التي أدلى 
بهــــا ترامب فــــور توليه الرئاســــة تتناغم في 
الواقع بشــــكل كبير مع السياســــة األميركية. 
وإن كان ترامب قد كســــر بعــــض التقاليد من 
خــــالل تصريحاته، فقد فعل ذلك في الكثير من 

األحيان بدافع تعزيز احلاجة إلى التغيير.
ال ميكــــن للرئيس أن يتنبــــأ بجميع أزمات 
السياســــة اخلارجية التي سيواجهها، ولكنه 
بالطبع يســــتطيع أن يختار فريق العمل الذي 
سيقف بجانبه ويدعمه كما وعد ترامب خالل 
حملته االنتخابية، فقد جمع فريقا من ”أفضل 

وأمهر“ ما ميكن للواليات املتحدة أن تقدمه.
يأتــــي فــــي املرتبة األولــــى وزيــــر الدفاع 
جيمــــس ماتيــــس ومستشــــار األمــــن القومي 
هيربرت ماكماســــتر الضابط العسكري األكثر 
نفــــوذا من بني ضباط جيله، وهما ليســــا فقط 
قائدين اســــتثنائيني، ولكن لهمــــا أيضا رؤية 
استراتيجية بعيدة املدى. أما وزير اخلارجية 
ريكس تيلرســــون فقد شــــغل منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة إكسون موبيل النفطية ألكثر 

من عقد من الزمان.
بالدوران حول طاولة مجلس األمن القومي 
نتعرف علــــى مجموعــــة أخرى من الساســــة 
املتميزيــــن نذكر منهــــم نائب الرئيــــس مايك 
بينس، والســــفيرة األميركية في األمم املتحدة 
نيكي هالــــي، ومدير املخابــــرات الوطنية دان 
كوتــــس، ومدير وكالة االســــتخبارات املركزية 

مايــــك بومبيو، وبريان هوك الــــذي ُعّني مدير 
إدارة السياســــات في وزارة اخلارجية وجون 
هانتســــمان وهــــو حاكم والية يوتا الســــابق 
ومرشــــح ترامب كسفير في روسيا، حيث كانا 
مــــن ذوي اخلبــــرة ويحظيان باحتــــرام كبير 

كموظفني للخدمة العامة.
 ال ينفــــي ماثيو كرونيــــج أن فريق ترامب 
املميز، مثلــــه مثــــل أي إدارة جديدة له بعض 
األخطاء، من ذلك أنه عمل على موضوع حظر 
السفر إلى الواليات املتحدة بشكل غير منظم، 
وهــــو خطأ غير مبــــرر كان دافعــــه تعزيز أمن 

احلدود وإصالح نظام الهجرة.
لكنــــه يــــرى أن الفريق كافــــح لإلبقاء على 
مبدئه. ويبــــدو أن ترامب بــــدأ رؤية الصورة 
بشــــكل صحيح. يتغير العالم بســــرعة ويجب 
على واشــــنطن التكيف مع تلك التغييرات إذا 
أرادت النجاح. ورمبا متاشــــي ترامب مع تلك 
التغييرات قد يحّســــن من وضعه، ويضعه في 
مكان يســــهل من خالله اإلشــــراف على إعادة 

تنشيط السياسة اخلارجية األميركية.

دعم الحلفاء

منذ تنصيب ترامب أظهـــرت إدارته أيضا 
دعما قويـــا حللفاء الواليـــات املتحدة. وجعل 
ماتيس من سيول وطوكيو أول محطتني لزيارة 
أحد مســـؤولي مجلس الوزراء. واســـتضاف 
ترامب رئيـــس الوزراء الياباني شـــينزو أبي 
لقضاء عطلة نهاية األســـبوع بقصر مار الجا 
بفلوريدا في محاولة منه لتعزيز التزامه جتاه 

القارة اآلسيوية.
أبـــدى ترامـــب اهتمامـــا كبيـــرا مببادرة 
التعـــاون مـــع روســـيا، وســـعى كل من بوش 
وأوبامـــا إلى توثيق العالقـــات مع بوتني، وال 
شـــك أن املزيد من التعاون من املمكن أن يعزز 
مـــن املصالـــح األميركيـــة. ومع ذلـــك، يتحمل 
بوتني مســـؤولية ذلك البرود الذي اعترى تلك 

العالقة في اآلونة األخيرة.
وأكـــد ترامب أنـــه لن يضغط مـــن ناحيته 
إلنعـــاش تلـــك العالقة من جديـــد، ووعد بدعم 
حلف الناتو وتعزيز الوضع النووي للواليات 
املتحدة. واســـتنجد بخصوم بوتـــني وعّينهم 
فـــي أهم مناصب مجلس األمـــن القومي، على 
ســـبيل املثال عّني فيونا هيل، الباحثة مبعهد 
بروكنغز بواشـــنطن، كمديـــرة البيت األبيض 

لشؤون أوروبا وآسيا.
أما في الشـــرق األوســـط، فهناك مزيج من 
الترحـــاب والقلق. يتمثل الترحاب بسياســـة 
ترامب اخلارجية فـــي حلفاء الواليات املتحدة 
كدول اخلليج وإســـرائيل. ولكـــن تظل إيران، 

العدو القدمي للواليات املتحدة قلقة وحذرة.
وأشـــار ترامب إلى أنه ســـيطبق الشروط 
الصارمـــة لالتفاق النووي. وســـيكافح النفوذ 
اإليرانـــي املتصاعد في املنطقـــة. وبدأ ترامب 
بالفعـــل فـــي متابعة وعده بشـــن حملـــة أكثر 
عدوانيـــة ضد داعـــش. وبـــدأت إدارة ترامب 
مبراجعة السياســـة األميركية في آسيا جتاه 

كوريا الشمالية. 
تستفيد واشـــنطن من التجارة احلرة، كما 
اعتـــرف بذلك ترامب. في فبراير، على ســـبيل 
املثـــال، قال للكونغرس ”أؤمن بالتجارة احلرة 
ولكن يجب أن تكون جتارة عادلة“. والواقع أن 
واشنطن ال ميكنها أن جتاري الصني والشركاء 
التجاريني اآلخرين في لعبـــة التجارة، عالوة 
علـــى ذلك، فـــإن املعاهدات التجاريـــة القائمة 
منذ زمن، مثـــل اتفاقية التجارة احلرة ألميركا 
الشمالية، تفتقر إلى أحكام تناسب املعاهدات 
احلديثة ومعايير التجـــارة عبر اإلنترنت. من 
شـــأن حتديث تلك االتفاقيات أن يحمي بدوره 

املاليني من العمال األميركيني. واشـــتكى قادة 
األعمال فـــي الواليـــات املتحدة فـــي قطاعات 
متنوعة مثل الصناعـــات التقليدية واخلدمات 
الراقية والتمويل والشـــحن، من أن أوباما باع 
مصالح جتارية أميركية في املفاوضات بشأن 
الشـــراكة عبـــر احمليط الهادئ لزيـــادة النفوذ 
السياســـي األميركي في منطقة آسيا واحمليط 

الهادئ.
علـــى الرغم مـــن أن انســـحاب اإلدارة من 
االتفاقيـــة أفســـح املجـــال للصني فـــإن تعهد 
ترامـــب بإعـــادة التفـــاوض حـــول الصفقات 
التجارية القدمية وإلغاء صفقات جديدة ميكن 
أن ميهد الطريق أمام نظام جتاري عاملي يعزز 
من املصالح السياسية واالقتصادية األميركية 

في نفس الوقت.
إن ترامب بصدد إحداث تغيرات جذرية في 
واشنطن، وال ميكن اآلن بأي حال من األحوال 
معرفـــة مـــا الـــذي ســـيخلفه ترامـــب وفريقه 
الرئاســـي خالل فترة أربع أو ثماني سنوات. 
ومع ذلك فإن لدى ترامب فرصا لتجاوز مجلس 

الشيوخ ومجلس النواب.
وحقيقـــة عدم جنـــاح ترامب فـــي حتقيق 
سياســـته في ما يتعلق بالتداخل السياســـي 
البالـــي في العاصمة واشـــنطن هـــي جزء من 
احلقيقـــة حيث من امللفـــت للنظر على اجلانب 
السياســـيني  اآلخر مدى تغيير ”احملاســـيب“ 
موقفهم وفقا للمصالح كما فعلت نيكي هالي، 
ســـفيرة أمريكا لدى األمم املتحدة، على سبيل 
املثـــال، والتـــي كانت أحـــد أكثـــر املعارضني 
لترامب في صفوف اجلمهوريني خالل املعركة 
االنتخابية وأصبحت اآلن تســـتغل الفراغ في 
السياسة اخلارجية لتحسني صورتها. كما أن 
هناك اســـتجابة لترامب على الصعيد الدولي 

وإن كانت ضد رغبة املستجيبني.
رغـــم قلة تدبر ترامب لتصرفه مع ســـوريا 
فإنـــه كان مزهـــوا على هـــذه اخللفيـــة خالل 
ظهوره مع رؤســـاء الـــدول واحلكومات ورغم 
قلـــة مصداقية سياســـته اخلارجية كما حدث 
على ســـبيل املثـــال عندمـــا هدد القيـــادة في 
كوريا الشمالية بحاملة طائرات لم يكن يعرف 
موقعها، فإن الواليات املتحدة ال تزال ذات ثقل 

على مستوى السياسة اخلارجية.
فقـــد اضطـــر وزراء ماليـــة دول مجموعة 
العشـــرين إلى شـــطب قصيدة املـــدح املعتادة 
للعوملة من البروتوكول اخلتامي، كما لم حتتو 
الوثيقة اخلتامية لصندوق النقد الدولي على 
أو ”حمايـــة املناخ“،  كلمات مثـــل ”احلمائية“ 
وهي الكلمات التي تســـبب حساسية للرئيس 
ترامـــب ممـــا يـــدل علـــى أن مراكـــز الثقة في 
السياســـة الدولية اضطرت إلـــى أن تدرك أنه 
ال ميكـــن جتاوز الواليات املتحدة بأي حال من 

األحوال حتى حتت حكم ترامب.
بـــدأ ترامـــب بتصحيح فشـــل الســـنوات 
الثمانـــي املاضية في كل مجـــال من املجاالت 
للنهـــوض بوضـــع الواليـــات املتحدة بشـــكل 
يضمـــن لها مواجهة التحديـــات القادمة. ومع 
وجود ذلـــك الفريـــق الذي ميشـــي وفق خطة 
السياســـات احلاليـــة، ومـــع االلتـــزام بوضع 
استراتيجية أساسية يتم العمل على تنفيذها، 
يخلص ماثيو كرونيج إلـــى أن دونالد ترامب 
ســـيترك عالمة في التاريخ األميركي كما توقع 

كيسنجر.

ماتيس وتيلرسون وماكماستر وهالي: األربعة الكبار في فريق ترامب
[ كيسنجر: اإلدارة الراهنة فرصة استثنائية للسياسة الخارجية األميركية  [ معالجة فوضى أوباما تحتاج جرأة ترامب وخبرة فريقه 

عكســــــت مجموعة من القرارات واملواقف التي اتخذتهــــــا إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامــــــب قبيل انتهــــــاء مدة املئة يوم األولى له في احلكم حتوالت خصوصا على مســــــتوى 
السياســــــة اخلارجية، في تأكيد لدعوة بعض اخلبراء من بينهم احمللل في مجلة شــــــؤون 
ــــــى إدارة ترامب، بالنظر إلى  ــــــى التأني في إصدار األحكام عل ــــــة ماثيو كرونيج إل خارجي

الوضع الذي ورثته عن إدارة أوباما.

في 
العمق

«محاولـــة فهم سياســـة الرئيـــس األميركي دونالد ترامـــب الخارجية والدفاعية مـــن التغريدات 
وغيرها من التعليقات التي كان يطلقها، كانت خطأ».

جيمس جاي كارافانو
باحث أميركي

«نثمـــن كلمات وأفعال الواليات المتحـــدة التي تظهر أن جميع الخيارات علـــى الطاولة. اتفقنا 
بشكل كامل على أننا نطالب بقوة بكبح جماح كوريا الشمالية».

شينزو آبي 
رئيس الوزراء الياباني

فريق المرحلة

ماثيو كرونيج: 
الرئيس دونالد ترامب ورث من 

الرئيس السابق باراك أوباما 
نظاما عالميا متداعيا

مئة يوم على تولي ترامب حكم أميركا، ماذا تحقق من وعوده
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في 
العمق

«ضـــروري اتبـــاع نهج التحـــاور والتفاهم بيـــن كافة األديـــان والثقافات لتعزيز مبادئ التســـامح 
والتعايش بين شعوب العالم تحقيقا لنشر ثقافة المحبة واإلخاء».

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
أمير الكويت

«المشهد قد يتغير بالطبع إذا قرر المرشد األعلى آية الله خامنئي بموجب سلطاته التنفيذية، 
إضافة بعض المرشحين اآلخرين إلى السباق النتخاب الرئيس الـ١٢ للجمهورية اإلسالمية».
كاميليا انتخابي فرد
صحافية أميركية  إيرانية

فيليب بوليال

} الفاتيــكان - يأمـــل البابـــا فرنســـيس فـــي 
إصالح العالقات مع املســـلمني بزيارته ملصر 
اجلمعـــة لكنـــه يواجه انتقادا مـــن احملافظني 
بالكنيسة الجتماعه مع رجال دين مسلمني بعد 
سلســـلة هجمات مميتة ضد املسيحيني؛ وهو 
أمر ال يرحب به كثيـــرا البعض من احملافظني 
داخـــل الكنيســـة، وعارضوه مثلمـــا عارضوا 
مواقف أخرى للبابا فرنســـيس في ما يعتبره 
املراقبـــون صراعـــا بـــني الكنيســـة التقليدية 
احملافظة والتوجـــه الليبيرالي الذي ينادي به 

البابا فرنسيس.
وفي رســـالة إلى الشـــعب املصري أذيعت 
تلفزيونيا الثالثاء قال احلبر األعظم إن العالم 
”مزقه العنـــف األعمى الذي أوجـــع أيضا قلب 
أرضكم العزيزة“. وأكـــد أنه يأمل في أن تعزز 

زيارته السالم واحلوار بني الديانتني.
ويعتبـــر األمـــن مبعـــث أساســـيا للقلـــق 
ودعـــوات البعـــض لتأجيل زيـــارة البابا بعد 
مـــرور أقـــل من ثالثة أســـابيع علـــى مقتل 45 
شـــخصا في هجومني على كنيســـتني لألقباط 
األرثوذكس مبدينتي اإلســـكندرية وطنطا يوم 
أحد السعف تبناهما تنظيم الدولة اإلسالمية.
لكن البابا فرنســـيس يصر على استكمال 
زيارته املقـــررة ملصر، بل أّكد أنه سيســـتعمل 
ســـيارة عادية خالل وجوده الذي سيستمر 27 
ســـاعة في القاهرة مواصال نهجـــا يتمثل في 
عدم اســـتخدام الســـيارات املدرعة قاصدا أن 

يظل قريبا من الناس.

وســـيجتمع البابا فرنســـيس مع الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي ثم سيتوجه إلى جامعة 
األزهر، حيث يجري لقاء مع شيخ األزهر أحمد 
الطيب ومن ثم يشـــارك في املؤمتر الدولي من 
أجل السالم الذي يجرى هناك؛ ليلتقي بعد ذلك 
بابـــا األقباط األرثوذكس تواضـــروس الثاني 
الـــذي جنا بأعجوبة من انفجار اإلســـكندرية، 
الذي أعلن على إثره السيســـي ســـريان حالة 

الطوارئ ملدة ثالثة أشهر.
وقال األنبا عمانوئيل عياد، مطران األقصر 
لألقبـــاط الكاثوليـــك رئيـــس اللجنـــة املنظمة 
لزيارة البابا فرنســـيس ملصر، في تصريحات 
صحافيـــة إن هناك مشـــاورات بني الكنيســـة 
واحلكومة واجلهـــات األمنيـــة لتنظيم قداس 
صالة للبابا فرنســـيس بابـــا الفاتيكان خالل 
زيارته املرتقبة للقاهـــرة ملدة يومني في ملعب 
القاهرة أو مكان آخر يتســـع آلالف املسيحيني 
علـــى غرار ما حدث أثناء تنظيـــم زيارة البابا 

يوحنا بولس الثاني للقاهرة عام 2000.
وتهـــدف زيـــارة البابـــا فرنســـيس ملصر 
إلـــى تعزيـــز العالقات مع األزهـــر الذي أوقف 
احلـــوار مع الفاتيكان في 2011 بســـبب ما قال 
إنها إهانات لإلســـالم وجههـــا البابا بنديكت 

السادس عشر الذي خلفه البابا فرنسيس.
واســـتؤنف احلـــوار العـــام املاضـــي بعد 
أن زار شـــيخ األزهر الفاتيـــكان. وأدان أحمد 
الطيـــب، الذي يعتبر من أكثر كبار رجال الدين 
اإلســـالمي اعتداال الدولة اإلســـالمية وإعالن 

التنظيم أن مخالفيه كفرة ومرتدون.
ويقول الفاتيكان إن البابا فرنســـيس الذي 
يدين العنف باســـم الدين مقتنـــع بأن احلوار 
اإلسالمي املسيحي أكثر أهمية اليوم باملقارنة 
مع أي وقت مضى. ويؤكد مســـاعدو البابا أن 
معتدال مثل الطيب ســـيكون حليفـــا مهما في 

إدانة التشدد اإلسالمي.
وفي رسالته إلى شـــعب مصر، عبر البابا 
عن أمله في أن تثمر الزيارة ”إخاء ومصاحلة 

بـــني كل أبنـــاء إبراهيـــم خاصـــة فـــي العالم 
اإلسالمي الذي تشغل مصر فيه مكانة كبيرة“. 

لكن ال يشاطر جميع الكاثوليك البابا آراءه. 
 ويقول بعض احملافظني إنه يجب أال يكون 
هناك حوار مع املســـلمني مضيفـــني أن هناك 

”حربا دينية“ تشتعل.
وقال املؤرخ اإليطالـــي روبيرتو دي ماتي 
إن هجومي أحد السعف يجب أن يكونا ماثلني 
أمام البابا فرنســـيس. لكـــن الباحثان دانيال 

ســـتينمتز جينكنز وبريتاني فيفر نوبل، أّكدا 
أنه ميكن  في مقال نشرته مجلة ”ذا أتالنتيك“ 
ردم الفجوة من خالل ظهور قائد قوي وجذاب. 
ومن املثير لالهتمام أن هناك شخصا ميكن 
أن يؤدي هـــذا الدور، وهو البابا فرنســـيس، 
وهو متحدث صريح ضد القوميات واملشـــاعر 

املعادية لإلسالم.
ومنذ توليه كرســــي البابويــــة خلفا للبابا 
الســــابق بندكتــــوس الســــادس عشــــر الــــذي 

انســــحب ألسباب صحية منذ سنوات،  يحاول 
البابا فرنســــيس القادم مــــن أميركا الالتينية 
إعطــــاء وجــــه جديــــد للكنيســــة  الكاثوليكية 
بابتعاده عن ممارســــات الكنيســــة التقليدية، 
ومثلما يرفض ربط  اإلسالم باإلرهاب، يطالب 
البابــــا بتوزيــــع ثــــروات العالم علــــى الفقراء 
واالهتمــــام بالهجــــرة وعــــدم  جتــــرمي املثلية 
وإجــــازة عمليــــات اإلجهــــاض والدعــــوة إلى 

الهداية بدل العقاب.

 أمري عيل حيدر

} بينما ينشـــغل العالم باالنتخابات الرئاسية 
في إيران، وصلت إلى لندن عفت مرعشي زوجة 
السياسي اإليراني الراحل هاشمي رفسنجاني 
ترافقها كبرى بناتهما فاطمة، هذا الســـفر هو 
جزء من تفاصيل الصراع املشتد في الكواليس 

على السلطة واملغامن بني أطراف النظام.
لم تعلن عائلة رفســـنجاني عن ســـبب سفر 
زوجتـــه وابنتـــه املفاجـــئ إلى لنـــدن صبيحة 
الســـادس عشـــر من أبريل 2017، لكـــّن العائلة 
متلك عقـــارات ومصالـــح في مدينـــة الضباب 
أثـــار  مـــا  صعوبـــات،  دون  للســـفر  تؤهلهـــا 
اعتراضات وشـــكوك النظام علـــى مدى عقود. 
نقلت خبر سفر الســـيدتني وكالة أنباء تسنيم 

شبه الرسمية اإليرانية.
فائزة هاشـــمي ابنة رفســـنجاني الصغرى 
من الناشطات السياسيات املعارضات للنظام. 
وتقضي اليوم ســـتة أشـــهر في الســـجن، إثر 

احلكـــم عليهـــا في منتصـــف مـــارس املاضي 
بالسجن بسبب انتقاداتها املتكررة للنظام على 
شاشـــة تلفزيـــون ”در تي في“ الـــذي يبث على 
اإلنترنت، وهي املرة الثانية التي تســـاق فيها 
فائزة إلى الســـجن بعد إغـــالق مجلتها املثيرة 

للجدل ”زن أمروز“.
كانت فائزة هاشـــمي ســـيقت إلـــى القضاء 
بعد أن اتهمها الرئيس السابق محمود أحمدي 
جناد وأفراد من عائلة رفسنجاني بالتورط في 

قضايا فساد.
وســـبق ملهدي هاشـــمي، جنل رفسنجاني 
الرابـــع، أن غـــادر إيـــران هاربا مـــن اتهامات 
وجهـــت له، قاصـــدا لندن، ليقضـــي فيها نحو 
أربع سنوات، وما إن عاد إلى البالد حتى أحيل 
إلى القضاء وحكم عليه عام 2015 بالســـجن 10 
ســـنوات بتهم االرتشـــاء واالختالس والفساد. 
وقضت احملكمة بضربه خمسني جلدة وتغرميه 
مبلغ 2 مليار تومـــان (5.200 مليون دوالر)، كما 

نقلت وكالة أبناء فارس الرسمية.

وُسمح ملهدي رفســـنجاني أن يغادر سجن 
أيفـــني حيث يقضـــي محكوميته ليشـــارك في 
مراسم دفن والده، وشـــوهد هو وأفراد عائلته 
يحملون نعش هاشـــمي ويوارونه الثرى، فيما 
انتظره حـــراس مســـلحون أظهرتهم بوضوح 
وســـائل اإلعالم اإليرانية وهم يتحفظون على 

مشاركته في مراسم التشييع والدفن.
تشـــيع فـــي األوســـاط املقّربـــة مـــن عائلة 
رفســـنجاني أّن زوجتـــه وابنتـــه فاطمة قررتا 
عـــدم العودة إلـــى البلد، خوفا مـــن تعرضهما 
للمســـاءلة والعقاب. وقد تعـــززت الهجمة على 
عائلة السياســـي الثري رفسنجاني بعد وفاته 

العام املاضي.
شـــّخص الكاتب اللبناني علـــي األمني في 
مقال نشـــرته صحيفة ”العـــرب“ مرحلة ما بعد 
رفســـنجاني بالقول ”بغياب رفسنجاني ميكن 
القـــول إّن حبل اإلصالح في النظـــام اإليراني 
انقطـــع. احلبـــل الـــذي كان يربط بـــني مبادئ 
الثورة اإلسالمية وبني فرص االنتقال إلى دولة 

حديثـــة، أي اإلصـــالح من داخـــل التجربة (…) 
ومع رحيل رفســـنجاني يستطيع مرشد الثورة 
واحلرس الثوري التحضير خلالفة خامنئي من 

دون أي قلق كان رفسنجاني يسببه“.
موقع رفســـنجاني السياســـي اهتز كثيرا 
بتولي محمود أحمدي جناد السلطة عام 2009. 

وانتقد رفسنجاني مرارا سياسات جناد علنا.
من خالل شـــريط فيديو ُبث قبل أيام، أجاب 
الصحافيـــني الهجومية  جنـــاد علـــى أســـئلة 
املنتقدة محوال أســـهم النقـــد علنا إلى خامنئي 
الـــذي عطـــل صالحيـــات رئيـــس اجلمهورية، 
وســـيطر على مجلس األمن القومـــي وقرارات 

أجهزة األمن األخرى.
وســـرعان ما جاء رد فعـــل خامنئي قاطعا، 
فقد نقلت وكالة تســـنيم عن جلنـــة االنتخابات 
الرئاســـية في العشـــرين مـــن أبريـــل 2017 أّن 
مجلس تشـــخيص مصلحة النظـــام وافق على 
ترشيح 6 شـــخصيات فقط خلوض االنتخابات 
الرئاســـية املقبلة، مضيفة أّن الرئيس اإليراني 
السابق محمود أحمدي جناد استبعد من قائمة 

املرشحني لالنتخابات.
هذه التفاصيل اخلفية تكشف بوضوح عدة 

جوانب في املشهد السياسي اإليراني منها: 
[ بوفاة رفسنجاني وتشتت عائلته، ضمن 
خامنئي خلو الساحة له من منافس خطير كان 
يـــرى فيه كثيرون الرجل األصلح لتولي منصب 
مرشد الثورة الذي يســـعى خامنئي لالحتفاظ 

به حتى مماته.
[ ُيحكم علي خامنئي قبضته على الســـلطة 
بتصفية كوادر الصف األول من الساسة الذين 
صنعـــوا اجلمهوريـــة اإلســـالمية، واالتهامات 

جاهـــزة دائما مـــا دامت فضائحهـــم متعاقبة، 
وهكذا تخلص من منافسه رفسنجاني وتخلص 
كذلـــك مـــن نفـــوذ أفـــراد عائلته، وعـــزل جناد 

الشعبوي وأبعده عن الصراع الرئاسي.
[ يعّم الفســـاد مفاصل الدولة، ويســـتفيد 
الساســـة من احلصار الدولي الذي فرض على 
إيران وتداعياته لتعزيز مواردهم الشـــخصية 
ودعم مشـــاريع تضمـــن نفوذهم خـــارج مظلة 

احلرس الثوري.
[ يتنامـــى الصراع بـــني أطـــراف النظام، 
لنيل جزء من الســـلطة حســـبما يتيح الدستور 
اإليرانـــي، ويبلغ الصراع ذروتـــه بني املعممني 

الذين يعدون عماد السلطة في هذا البلد.
[ تتيـــح اســـتراتيجية ”تصديـــر الثورة“ 
التـــي اعتمدهـــا وأطلقها اخلمينـــي، وحرص 
على متابعـــة تطبيقها بعده علي خامنئي خلق 
فضاء متشـــنج يقترب من إعـــالن حالة طوارئ 
دائمـــة مبا يصرف األنظار عن املشـــهد املتأزم، 
كما تتيح لقيادات النظام التصرف شبه املطلق 
باألمـــوال العامـــة لتمرير صفقـــات حتقق لهم 

موارد شخصية خيالية.
[ يتيح نظام االنتخابات الرئاســـية هامش 
مناورة للنظام، حيث يسمح للقياديني املناوئني 
للمرشـــد -الوارث األبدي للســـلطة- بالتنافس 
املجـــرد  اجلمهوريـــة  رئيـــس  منصـــب  علـــى 
مـــن الصالحيـــة، وهـــو متنفـــس لطموحاتهم 
السياســـية، يخفف إلى حد كبير من االحتقان، 
كما أّن التنافس االنتخابي الذي يجري كل أربع 
ســـنوات، يصنع حراكا سياسيا وهميا، يشغل 
الرأي العـــام احمللي واإلقليمي والـــرأي العام 

الدولي عن حقائق املشهد.

[ الحبر األعظم: العالم مزقه العنف األعمى [ المحافظون يرفضون الحوار مع المسلمين ويبشرون بحرب دينية
الحوار اإلسالمي المسيحي محور زيارة البابا فرنسيس إلى مصر

بعد رحيله.. عائلة رفسنجاني بين السجون والمنافي

حاجة ملحة للتسامح

فائزة رفسنجاني.. قلق دائم للنظام اإليراني

بعــــــد مــــــرور 17 عاما على زيارة البابا يوحنا بولس بابا الفاتيكان الســــــابق ملصر، أعلنت 
بطريركية األقباط الكاثوليك عن زيارة مرتقبة تعتبر هي األولى لقداســــــة البابا فرنســــــيس 
بابا الفاتيكان ملصر يومي 28 و29 من شــــــهر أبريل اجلاري والثانية له إلى منطقة الشرق 

األوسط بعد زيارته لألرضي املقدسة في األردن وفلسطني عام 2014.

} أبوظبي – يشـــارك مركز املزماة للدراسات 
والبحوث في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
بسلســـلة إصداراته التي يضـــاف إليها هذا 
العـــام إصـــداران جديـــدان، األول بعنـــوان 
”الفســـاد في إيران.. أســـباب وتداعيات“ من 
تأليـــف الباحث في الشـــأن اإليراني إبراهيم 
املقدادي، وتقدمي الدكتور سالم حميد رئيس 
مركـــز املزماة للدراســـات والبحوث. ويحمل 
اإلصدار الثانـــي عنوان ”جماعـــات الضغط 
اإليرانيـــة في أميـــركا.. اجلـــذور، احلضور 
وحدود التأثير“ مـــن تأليف الباحث املصري 

محمد محمود مهدي.
وقال ســـالم حميـــد إن إصـــدارات املركز 

اجلديدة تهـــدف إلى ملء الفراغ 
في املكتبـــة العربيـــة، وبالذات 
املتعلقة  الدراســـات  حقـــل  في 
بالشـــأن اإليرانـــي، فـــي ظـــل 
انغالق وعشـــوائية السياسة 
اإليرانيـــة، ومـــا يتطلبه ذلك 
من دراســـات إلضاءة املشهد 

وتنوير القارئ العربي.
ويســـلط كتاب الفســـاد 
بشـــكل  األضواء  إيران  في 

موضوعـــي على ملفات الفســـاد 

التي شـــهدتها إيران، خاصـــة بعد عام 1979، 
مع اخلوض في األســـباب التي خلفت الفساد 
السياسي واالقتصادي واألخالقي، وما تركه 

وانعكاسات  تداعيات  من  الفســـاد 
االقتصـــادي  الصعيـــد  علـــى 
والتنمـــوي وأبعـــاده االجتماعية 

على ثقافة املجتمع اإليراني.
واعتبـــر ســـالم حميـــد فـــي 
تقدميه للكتاب أنـــه ميثل رؤية 
للداخل  واقعية  بعـــني  حقيقية 
اإليراني، بعد أن حتول الفساد 
في إيـــران بكافـــة أنواعه إلى 
ثقافة عامة، ما يعني صعوبة 

معاجلتـــه أو احلـــد منـــه، 
فالرشـــاوى أصبحت قاعدة شـــعبية 
يتقبلهـــا اجلميع، إلى جانب شـــيوع 
الفســـاد األخالقي وانتشار املخدرات 
واجلرائـــم كنتيجـــة حتميـــة الرتفـــاع 

معدالت الفقر والبطالة في إيران.
جماعات  الثانـــي  الكتاب  ويتنـــاول 
الضغـــط اإليرانيـــة في أميـــركا. واعتبر 
الدكتور سالم حميد في تقدميه للكتاب أن 
التأثير اخلطير ملوضوع جماعات الضغط 
على تشـــكيل املوقف السياســـي األميركي 

مـــن األحـــداث املختلفـــة، دفع مركـــز املزماة 
للدراســـات والبحوث إلى نشـــر هـــذا العمل 
الذي يطرح للمرة األولى في املكتبة العربية.

اللوبـــي  موضـــوع  ويكشـــف 
املتحدة  الواليـــات  فـــي  اإليرانـــي 
متظهـــرات النهـــج الطائفـــي الذي 
اإليرانـــي  النظـــام  عليـــه  يقـــوم 
وانعكاســـه علـــى حتـــركات إيـــران 
اخلارجية، مما يســـقط عـــن طهران 
متسحها باإلســـالموية مقابل سعيها 
احملموم خللـــط األوراق فـــي املنطقة، 
واالســـتقواء بتفاهمات إيرانية غربية 
معلنـــة وأخـــرى غيـــر معلنة لتســـهيل 
وشـــرعنة التدخل اإليراني في شـــؤون 
الدول العربية، باإلضافة إلى محاوالت كسب 

الوقت لبناء مشروع إيران النووي املشبوه.
وبلـــغ حجـــم تأثيـــر جماعـــات الضغـــط 
اإليرانيـــة أن أحـــد أشـــهر أعضـــاء اللوبي 
اإليراني قام بزيـــارة البيت األبيض في عهد 
الرئيـــس باراك أوباما 33 مرة، طبقا لســـجل 

زوار البيت األبيض. 
ومن خالل هذين الكتابني، سيكون القراء 
وزوار معرض أبوظبي للكتاب على موعد مع 

وجبة معرفية غنية.  

مركز املزماة يرصد ملفات الفساد في إيران واللوبي الفارسي في أميركا

ز املر ميـــد إن إصـــدارات
ى ملء الفراغ
يـــة، وبالذات 
املتعلقة ســـات 
ـي، فـــي ظـــل
ئية السياسة
ـا يتطلبه ذلك
إلضاءة املشهد 

ئ العربي.
كتاب الفســـاد 
بشـــكل ضواء 

الفســـاد لفات

احل أو معاجلتـــه
أص فالرشـــاوى
يتقبلهـــا اجلم
الفســـاد األخال
واجلرائـــم كنت
معدالت الفقر
ويتنـــاول
الضغـــط اإلير
الدكتور سالم
التأثير اخلطي
على تشـــكيل

تركه وما واألخالقي، ي
وانعكاسات  ت
االقتصـــادي 
االجتماعية ه

اإليراني.
حميـــد فـــي  م
ـه ميثل رؤية
للداخل اقعية 
حتول الفساد 
ـة أنواعه إلى 
يعني صعوبة

ه، من د احل

ي
م ويكشـــف
اإليرانـــي فـــي
متظهـــرات الن
عليـــه يقـــوم 
وانعكاســـه عل
مم اخلارجية،
متسحها باإلس
احملموم خللـــ
واالســـتقواء
معلنـــة وأخـــر
وشـــرعنة التد
باإل بية، الع ل

البابا فرنسيس يدين العنف باسم 
الدين ويؤكد أن الحوار اإلســـالمي 
اليـــوم  أهميـــة  أكثـــر  المســـيحي 

بالمقارنة مع أي وقت مضى

◄
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} في غياب املفاجآت، سيكون إميانويل 
ماكرون ابن الـ٣٩ عاما الرئيس اجلديد 
لفرنسا، خصوصا بعدما أيده اليمني 

والوسط وقسم كبير من اليسار. صار لدى 
ماكرون الذي حل أّوال في الدورة األولى 

لالنتخابات الرئاسية الفرنسية ما يكفي من 
دعم توّفره له القوى السياسية لالنتصار 
على مارين لوبن مرشحة اليمني املتطّرف 
واملعجبة ببّشار األسد. لم يحن بعد وقت 
وصول اليمني املتطّرف إلى اإليليزيه على 

الرغم من كّل اجلهود التي تبذلها أطراف عّدة 
تّدعي محاربة اإلرهاب من أجل حتقيق هذا 

الهدف.
املفارقة، أنه للمرة األولى منذ قيام 
اجلمهورية اخلامسة في فرنسا، هناك 

مرشحان يتنافسان على الرئاسة ال ميتلك 
أّي منهما كتلة نيابية تذكر. لدى لوبن نائبان 
وليس لدى ماكرون االشتراكي السابق الذي 
كان ينتمي إلى ما يسّمى تّيار ”اليسار الذي 
يحّب الكافيار“، أي حياة البذخ على طريقة 

فرنسوا هوالند، أي نائب. كيف سيفعل 
الرئيس الفرنسي املفترض من أجل ممارسة 
سلطته في بلد فيه نظام يجمع بني الرئاسي 
والبرملاني؟ األكيد أن ماكرون سيتدّبر أموره، 

خصوصا أّنه قادر على التكّيف مع كل 
الظروف، ويعمل حتت شعار الرجل ”القادر 
على أن يكون على تفاهم مع اجلميع“، مع 
الذين على تفاهم معهم فعال، ومع الذين ال 

يتفاهم معهم!
في كّل األحوال، يظّل ماكرون ظاهرة 

فرنسية، خصوصا إذا أخذنا في االعتبار 
صعوده السريع إلى موقع املرّشح األبرز 

لدخول قصر اإليليزيه بعد الدورة الثانية من 
االنتخابات الرئاسية املتوّقعة في السابع من 
أّيار ـ مايو املقبل. لم يعد معروفا هل الرئيس 

املقبل لفرنسا اشتراكي أو غير اشتراكي. 
ليس معروفا هل هو رجل أعمال أو مصرفي 

أو أستاذ جامعي أو مفّكر درس الفلسفة 
وتأثر بهيغل… أو عازف بيانو. األكيد أنه 

رجل استثنائي والمع ميتلك صفات كثيرة. 
من أهّم هذه الصفات أنه وجد من يعّلبه جّيدا 

ويسّوقه ويوصله إلى عتبة اإليليزيه في 
خالل بضعة أشهر. استفاد من دون أدنى شّك 

من احلملة التي تعّرض لها فرنسوا فيون 
مرّشح اليمني، الذي كان صادقا عندما وصف 

تلك احلملة بـ“الوحشية“.
رّكز ماكرون في حملته االنتخابية على 
استقالله عن احلزب االشتراكي الذي كان 
ينتمي إليه في املاضي والذي أوصله إلى 
موقع وزير االقتصاد والصناعة والرقمية 

في إحدى احلكومات التي تشّكلت في عهد 
فرنسوا هوالند (حكومة مانويل فالس). 
أمضى ماكرون عامني وزيرا في حكومة 

فالس (بني ٢٠١٤ و٢٠١٦)، لكّنه اختار اخلروج 
في الوقت املناسب من السفينة االشتراكية 

الغارقة وتشكيل حزب خاص به حتت تسمية 
”إلى األمام“.

لن يجد ماكرون صعوبة كبيرة في 
االنتصار على مارين لوبن، متاما كما حصل 

في العام ٢٠٠٢ عندما سحق جاك شيراك 
والدها جان ماري لوبن في الدورة الثانية 

التي كانت فيها املنافسة بني الرجلني. 
نال شيراك وقتذاك نسبة ٨٢ في املئة من 

أصوات الناخبني، تاركا الفتات للوبن األب. 

لن يكون الفارق في األصوات كبيرا، إلى 
هذا احلّد، بني مارين لوبن وماكرون، لكّن 

الثابت، استنادا إلى استطالعات الرأي أن 
فرنسا ليست مهّيأة بعد لقبول أفكار لوبن 
وعنصريتها، على الرغم من كل احملاوالت 
التي يبذلها اإلرهابيون ومن يقف خلفهم 

من أجل الترويج لها وإيصالها إلى الرئاسة 
بصفة كونها على عالقة طيبة بالرئيس 

الروسي فالدميير بوتني ومن مؤيدي بّشار 
األسد، فضال بالطبع عن أنها معادية ألوروبا 

والعملة املوّحدة (اليورو). من أهداف لوبن 
إجراء استفتاء على خروج فرنسا من االحتاد 

األوروبي.
ال شّك أن ليس في اإلمكان استبعاد 

فوز مارين لوبن استبعادا كليا، لكن كل ما 
ميكن قوله أن فرنسا، على الرغم من كل 

اإلرهاب الذي تتعّرض لـه، لن تسمح لنفسها 
بالسـقوط في فخ اليمني املتطّرف الذي ليس 

لديه أي شيء يقدمه باستثناء الشعارات 
والتخويف من اإلسالم. فمن يخاف اإلسالم، 

من دون معـرفة بطبيعة هـذه الـديانة، ال 
ميكـن أن يذهب إلى تأييد بّشار األسد من 

منطلق أن احلرب في سوريا هي حرب 
بني بّشار و”داعش“. من يعرف، ولو قليال 

بالسياسة، يدرك أن الوجه اآلخر لـ”داعش“ 
هو رئيس النظام وامليليشيات املذهبية 

اإليرانية التي تشارك في احلرب على شعب 
سوريا.

ثمة مالحظات ال بّد من اإلشارة إليها على 
هامش صعود جنم إميانويل ماكرون. األولى 

مرتبطة بتلك التغطية اإلعالمية التي حظي 
بها، والتي ترافقت مع تدمير ممنهج لفرنسوا 

فّيون. لم يكن احلزب االشتراكي الذي أحرز 
مرشحه الرسمي بنوا هامون، في الدورة 

األولى، ستة في املئة من أصوات الناخبني 
في حاجة إلى من يدّمره. توّلى األمر فرنسوا 
هوالند الذي متّيز عهده بتراجع فرنسي على 

كل املستويات، وبسياسة اقتصادية فاشلة 
جعلت أصحاب رؤوس األموال يهربون من 
فرنسا. لكّن فّيون، مرشح اليمني، استطاع 
منذ البداية تكريس نفسه مرشحا جديا ال 

يقاوم. قضى على آالن جوبيه الذي كان قادرا 
على إنقاذ فرنسا وإخراجها من محنتها. 

فجأة حصل االنهيار على جبهة فّيون الذي 
بات مهددا مبالحقة القضاء له إثر كشف 

أن زوجته كانت تتقاضى رواتب وهمية من 
مجلس النواب.

من وراء تلك احلملة املدروسة التي 
أطاحت مبرشح اليمني الذي عرف كيف يزايد 
على مارين لوبن والذي ارتبط مثلها بعالقات 

جّيدة مبوسكو؟ ذلك هو لغز من ألغاز 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية.

أّما املالحظة األخرى، بني مالحظات 
كثيرة، فهي مرتبطة بلغز ماكرون الذي حظي 

صعوده بتغطية إعالمية فريدة من نوعها. 
هناك مجموعات إعالمية عّدة تولت هذه 

املهمة. إحداها تابعة لرجل األعمال باتريك 
دراعي املقيم في سويسرا. أحد مساعدي 
دراعي الذي يسيطر على وسائل إعالمية 

عدة كان بني املجموعة التي خططت للترويج 
ملاكرون وحلملته االنتخابية. هذا الشخص 

يدعى برنار مراد وقد لعب دورا مهّما في 
انطالقة الوزير االشتراكي السابق الذي 

استطاع وضع نفسه فوق اليمني والوسط 
واليسار… واألحزاب!

املهّم أن ماكرون، صاحب التوّجه 
األوروبي، سيسعى إلى االستفادة قدر 

اإلمكان من الغياب البريطاني عن أوروبا. 

من الواضح أّنه شخص انتهازي وذكي وأّن 
هناك قوى تقف خلفه وتدعمه وتلّمع في 

صورته بشكل يومي. هناك فضائح مالية عّدة 
كان ميكن استخدامها ضّده، بينها بعض 

الصفقات التي مّررها في أثناء وجوده في 
وزارة االقتصاد. لم تأت وسيلة إعالمية 

على ذكر أي منها. هنـاك على العكـس من 
ذلك تأليه ملرشح يصلح لكل الفصول يطـرح 
وصوله إلى الرئاسة من دون أكثرية نيابية 

أو حزب قوي لديه وجوده في اجلمعية 
الـوطنية، مستقبـل اجلمهورية اخلامسة. 

جاء شارل ديغول بهذه اجلمهورية في 
العام ١٩٥٨ من أجل إخراج فرنسا من حال 

مزرية ومن التبـديل السريع للحكومات الذي 
اتسمت به اجلمهورية الرابعة التي كادت 
أن تقضي على البلد. ما هو مطروح اليوم 
هل يؤسس ماكرون للجمهورية السادسة 

في وقت حتتاج فرنسا إلى نظام جديد يعيد 
إليها االستقرار، متاما كما فعل ديغول قبل 

تسعة وخمسني عاما؟

لغز إيمانويل ماكرون

{حقـــوق الســـجناء الفلســـطينيين تنتهك بالفعل حســـب القانون الدولي، وذلـــك بنقلهم من 

األراضي الفلسطينية إلى السجون في إسرائيل، وهذا انتهاك التفاقية جنيف الرابعة}.

نيوكليس سيلكيوتيس
رئيس جلنة العالقات مع فلسطني التابعة للبرملان األوروبي

{التفاف معظم السياســـيين الفرنســـيين حول ماكرون يســـتبطن تكتيـــكا تفرضه الضرورة، 

توقيا من اليمين المتطرف مع التهديدات التي يطرحها التيار على الوحدة األوروبية}.

عبد الله العبيدي
دبلوماسي تونسي سابق

} حتّول القيادي الفلسطيني األسير مروان 
البرغوثي إلى أيقونة جتسد روحا شبابية 

جديدة قد تعيد األمل املفقود للساحة 
السياسية الفلسطينية التي تعاني من ويالت 
االنقسام والشقاق والفرقة واالختالفات غير 

املتناهية.
ال ميكن فصل قيادته ألضخم إضراب 

عن الطعام في سجون االحتالل عن السجال 
احلاصل داخل السلطة، وبني فتح وحماس 
وفصائل الديكور األخرى. وأيضا ال ميكن 

عزل حراك األسرى عن االنحراف الكبير في 
بوصلة القيادات على مختلف توجهاتها 

وانتمائها احلزبي.
القضية لم تعد مطالب حياتية لتحسني 

ظروف السجن. السجن ظالم مهما كانت 
جدرانه مزينة. ما يريده األسرى اليوم هو 

إبالغ رسالة إلى اجلميع في اخلارج، وخاصة 
هؤالء الذين يتقاتلون على كل أشكال السلطة 

وينهشون حلم بعضهم البعض من أجل 
السلطة غير املوجودة أساسا.

الرجل، الذي يقضي عقوبة السجن ٥ 
مؤبدات و٤٠ عاما، يعلم جيدا أن هناك يوما 
ستشرق فيه الشمس على زنزانته وسينعم 
خارج أسوارها بحرية ينتظرها منذ زمن. 
يعرف أكثر من غيره أن الظروف احلالية 

تخدمه وتقويه وجتعله يحقق أهدافه التي 
ناضل من أجلها طوال العقود املاضية.

اليوم البرغوثي هو قدوة يقتدي بها 
شعبه في املخيمات والقرى واملدن داخل 

فلسطني وخارجها. هناك من يعتقد أن 
قيادته لإلضراب هي مقدمة إلطالق سراحه 

وحتضيره لزعامة الشعب الفلسطيني. هؤالء 

ال يعرفون مروان. وال يدركون أن األحداث 
واملواقف واألفعال هي التي تصنع الزعماء.

البرغوثي هو ابن فتح ومن مؤسسي 
شبيبتها الفتحاوية بالضفة الغربية في 

ثمانينات القرن املاضي. محارب شرس ضد 
الفساد والفاسدين في أوج ريعان السلطة 

الفلسطينية ومقاتل في السياسة أثناء 
االنتفاضتني األولى والثانية، وكان بارعا في 
حتويل املعاناة إلى انتصارات يتشوق إليها 

أبناء شعبه.
الرجل ليس وليد مرحلة بل هو وباقي 
األسرى يعّبرون عن مراحل املعاناة التي 

بدأت منذ نكبة العام ١٩٤٨. ما يحتاجه اليوم 
الفلسطيني العادي هو ”السالم“ وليس 
غيره. الشعارات لم تعد تنطلي على أحد 
وال تعيد أرضا مسلوبة. ما يريده الناس 

وسيبقون يرددونه هو ”احلياة اآلمنة 
املطمئنة“.

أبوالقسام، الذي ميضي عامه اخلامس 
عشر خلف القضبان، يخوض إضرابا 

مفتوحا عن الطعام وقادر على املضي فيه 
ُقدما إلى النهاية. رسالة اإلضراب هي للقيادة 

الفلسطينية باألساس، وتعبر عن حالة 
استهجان واسعة ضدها وفضح لتهاونها 

واستخفافها بقضايا كثيرة وهامة في حياة 
الشعب الفلسطيني.

القيادة التي لم تعد موجودة، أصابها 
العقم وليست لديها أي حلول للسالم املبعثر 
واملقاومة املهادنة. أضحى الوضع الداخلي 

في أقسى مراحل السوء والقذارة. وال متتلك 
هذه القيادة سوى االنتظارات واللعب على 

هامش الوقت، فهي تعّول كثيرا على لقاء 

رئيس السلطة مع رئيس البيت األبيض 
اجلديد، األخير الذي لن يقدم حلوال ال ترضي 

تل أبيب.
وأيضا حماس التي لم توِل اإلضراب 

أهمية بالغة على خالف عادتها. تسير بحذر 
شديد من تأييد كامل لإلضراب، خاصة أن 

أسرى فتح هم من يقودونه. ويبدو أنها 
اليوم تغلب مصلحة احلزب على قضية 

هامة وجعلت حسابات التنظيم تنتصر على 
حسابات قضية بحاجة إلى مساندة حقيقية 

من داخل السجون وخارجها.
صحيح أن مطالب األسرى متس حاجتهم 

إلى حتسني ظروف أسرهم ”املهينة“ داخل 
سجون إسرائيل، لكن األكيد أنها رسالة 

لفت انتباه موجهة إلى كل املتخاذلني 
واملتصارعني على السلطة في اخلارج.

إسرائيل ال تستطيع جتاهل مطالب 
أكثر من ستة آالف أسير، نحو ١٥٠٠ أسير 

يخوضون ”اإلضراب األكبر“ في تاريخ 
احلركة األسيرة. سترضخ لبعض املطالب، 

لكن األسرى وخاصة قادتهم سيسجلون 
نقاطا كثيرة ضد خصومهم السياسيني في 

الداخل الفلسطيني وسيكسبون معركة أمعاء 
خاوية جديدة.

لم يكن مروان البرغوثي خارج حسابات 
حركة فتح، ولن تستطيع قيادتها جتاهله 
ألسباب كثيرة. الرجل لديه شعبية متكنه 

من القيادة مستقبال في حال شغور منصب 
الرئيس. حتى أن حركة حماس نفسها التي 

تطمح إلى محو اجلميع تعرف أكثر من 
غيرها أنها ال تستطيع جتاوز البرغوثي في 

أي انتخابات رئاسية مقبلة.

فتح نفسها ستكون اخلاسر األكبر في 
حال متادت في جتاهل قادتها داخل السجون 
وجتاهلت أبوالقسام في أي انتخابات، مثلما 
فعلت في حتييده عن املناصب القيادية داخل 
جلنتها املركزية وباألخص في منصب نائب 

رئيس احلركة. 
يشكل البرغوثي اآلن حالة جامعة غير 
مفرقة للطيف السياسي الفلسطيني. هناك 

فكرة قائلة ”إن توليه الرئاسة من داخل 
سجنه“ على طريقة نيلسون مانديال ستعيد 

الروح إلى القضية املبعثرة منذ سنوات بفعل 
السالم مقابل بطاقة ”كبار الشخصيات“ 

.(VIP)
البرغوثي بإمكانه االنتصار على كل 

العقليات املتخلفة التي حتكم اليوم سواء 
في رام الله أو في قطاع غزة. العقليات التي 

تقايض البسطاء على قوت عيشهم مقابل 
”توفير أموال“ لسداد العجز الذي سببته 

السياسات اجلوفاء للقادة وما أكثرهم.
الرجل ال يرفض التفاوض مع احملتل. 

مفاوضاته قائمة على قرارات الشرعية 
الدولية واستعادة احلق كامال ال نقصان 

فيه، وليس عبارة عن تفـاوض على شركة 
اتصاالت البن مسؤول مقابل التنسيق 

األمني.
االنحدار الكبير الذي تعيشه القضية 
سببه الرئيسي العلة التي حتكم رام الله 

وغزة. فتح وحماس ال تعترفان باملستقبل. ما 
يهمهما هو إنعاش سلطتيهما املفلستني بال 

خارطة طريق إلعادة األمل للشعب املكلوم. 
سينتصر البرغوثي وجميع األسرى في 

معركتهم مهما كانت نتيجتها.

مروان البرغوثي أسير يرعب جميع الخصوم

ماكرون صاحب التوجه األوروبي 

سيسعى إلى االستفادة قدر اإلمكان 

من الغياب البريطاني عن أوروبا. من 

الواضح أنه شخص انتهازي وذكي وأن 

هناك قوى تقف خلفه وتدعمه وتلمع 

صورته بشكل يومي

هل يؤسس ماكرون للجمهورية 

السادسة في وقت تحتاج فرنسا إلى 

نظام جديد يعيد إليها االستقرار، 

تماما كما فعل ديغول قبل تسعة 

وخمسين عاما؟

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

أحمد فايز القدوة
صحافي فلسطيني

البرغوثي بإمكانه االنتصار على كل 

العقليات المتخلفة التي تحكم اليوم 

سواء في رام الله أو في غزة. عقليات 

تقايض البسطاء على قوت عيشهم 

مقابل {توفير أموال} لسداد عجز 

سببته السياسات الجوفاء
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آراء
} 3 أشهر إلدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب في البيت األبيض، فترة قصيرة في 

حسابات السياسة املسبقة التي كانت تضع 
جدوال لفترة اإلحماء على اخلط الدولي 

الفاصل بينها وبني التفاعل مع الالعبني 
اآلخرين في الساحة املزدحمة بالتخندقات 
والتوترات، إلى ما ال يقل عن عام، أي ربع 
الفترة الرئاسية لإلدارة األميركية اجلديدة.

مازالت تلك القراءة عند بعض املراكز 
البحثية تتأمل في عدم اكتمال طاقم اإلدارة 

وكذلك ما حصل من استبعاد سريع غير 
متوقع ملستشار األمن القومي مايكل 

فلني وتعيني هربرت ماكماستر خلفًا له، 
ومنها ينطلقون باعتبار كل ما يجري من 
متغيرات وخطوات عملية على األرض أو 
في التصريحات، التي نراها متوافقة رغم 
أنها تنطلق من مسؤوليات مختلفة؛ لكنهم 

ال يجدون تبريرًا لوصفها كسياسة أميركية 
مستقرة إلى حدود الثبات على التغيير.
زيارة وزير الدفاع األميركي جيمس 
ماتيس إلى املنطقة وتنقله في األماكن 

والتصريحات ومقوالته عن مخاطر 
الدور اإليراني: أينما وجدت إيران تكون 
االضطرابات موجودة. هي تشخيصات 
تناولناها مرارًا حتت عنوان ”فتش عن 

إيران“، لكن طروحات التعايش مع وقائع 
السياسة واملعاناة منها وظيفة بطيئة حتتاج 
غالبًا إلى صبر النملة في تقفي أثر اإلخفاقات 

وما يندرج على ساللم األزمات، وصوًال إلى 
احلروب وما خلفته من انكسارات ودماء 

وخسائر فادحة. جهد واسع إلنتاج فكر بشري 
وتضحيات إليصال رسالة موضوعية عن 

املأساة إلى طاولة السياسة الدولية في األمم 
املتحدة أو مجلس أمنها أو على طاولة اهتمام 

دولة كبرى مثل الواليات املتحدة األميركية.
وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرسون 
لم يخرج عن نص وزير الدفاع جيمس ماتيس 

باعتبار إيران مسؤولة عن معظم األعمال 
اإلرهابية في املنطقة مبا تقدمه من دعم 

للميليشيات املتعددة اجلنسيات واملرتبطة 
باحلرس الثوري اإليراني.

نيكي هيلي سفيرة أميركا في األمم 
املتحدة أكدت مجددا إن إيران هي الدولة 

األولى الراعية لإلرهاب في العالم، هذا 
التزامن التصاعدي في املواقف ال يشمل 

أميركا فقط وفي محددات زمنية قصيرة، مبا 
يعني إن إدارة ترامب دون لبس أو غموض 

غادرت كسل فترة الرئيس باراك أوباما التي 
امتازت بالرقود على االتفاق النووي مع إيران 

وتبنيه مع الدول اخلمس األخرى.
إيران وجدت في االتفاق مكسبًا وليس 

تنازًال عن مشروعها النووي املَُرَحل إلى أعوام 
قليلة قادمة، خاللها تنفذ مشروعها البديل 

في التمدد املريح وبضمانة انسحاب االهتمام 
األميركي من الشرق األوسط، والسماح 

لروسيا ببسط نفوذها ومصاحلها على الرغم 
من معرفة دول حلف الناتو بردود الفعل 

الروسية جتاه العقوبات املفروضة عليها بعد 
َضّم شبه جزيرة القرم والنزاع مع أوكرانيا.

ملف االتفاق النووي مع إيران يراه ترامب 
ومستشاروه بحاجة إلى مراجعة مشروطة 
لرفع العقوبات، أي إن االتفاق رمبا يكون 

وصفة أدوية لعالج أمراض مزمنة، ألنه 
مرتبط بسياسة عدد من الدول وقعت عليه 
وتبنت مصاحلها اآلنية دون أن تلتفت إلى 

الدور اإليراني في تنمية اإلرهاب ورعايته في 
العالم. اإلرهاب إذن خطوة أولى متسارعة 
إليقاف الطموحات اإليرانية التي اعتقدت 

أنها استحوذت بالتوقيع على االتفاق النووي 
على حتررها من التزامات القانون الدولي، 

وفرض سيطرتها مبجموعات مسلحة مت 
جتنيدها وحتفيزها لدعم أدواتها من حكام 

أو ميليشيات لتؤدي مهماتها في زحزحة 
االستقرار وإشعال الفنت مبظاهر طائفية 

وبجوهر عنصري يحمل في طياته كل عناصر 
االنتقام التاريخي من العرب واإلنسانية.
ملف اإلرهاب اإليراني يسحب وراءه 

امللف النووي كذلك، وحتشيد التصريحات 

واالهتمام مبعاجلة جذور اإلرهاب وطرح 
اجلرائم وحجم املداخالت اإليرانية في 

الدول التي دمرتها احلروب وفي إعادة جلرد 
االنتهاكات املوثقة للنظام اإليراني، ستضعه 

على احملك وتفقده الكثير من أدواته التي 
تنفذ برنامجه التوسعي واالستيطاني خارج 

حدوده السياسية وخارج الرقابة والرصد.
توتر األعصاب في جسد والية الفقيه 

كانت بدايته مع أول مقولة لدونالد ترامب 
بعد تسّلمه منصبه كرئيس للواليات املتحدة 

باعتبار إيران الدولة الراعية لإلرهاب في 
العالم. ونظن إن الزاوية احلرجة التي 

حوصرت فيها إيران وبدت كرؤية عميقة 
الدالالت، حصلت مع زيارة وزير خارجية 

اململكة العربية السعودية عادل اجلبير 
إلى العراق، وردود فعل اإلعالم والتأويالت 

املنفعلة من أحزاب وشخصيات سياسية 
برهنت أّن النظام اإليراني سيغامر كثيرًا 
بشواهد عملية لفرض إرادته في املناطق 

الساخنة واإلعالن الدعائي مليليشياته في 
الوالء للمرشد خامنئي متجاوزًا اإلحراج 

لعبورها احلدود الوطنية.
نّي أبدًا إذا ما توجهت أصابع االتهام  ال َجتَ

إلى إيران في كل جرمية أو عمل إرهابي، 
ألنها باشرت فعًال ضرباتها حتت احلزام وال 
تتورع باستخدام احلياة البشرية على طريقة 

تنظيم الدولة اإلسالمية لغايات سياسية 
كتنفيذ اإلبادات املنظمة، وخلق بؤر للصراع 
في مناطق خارج حدودها لتأجيل أو إبعاد 

املخاطر احلقيقية التي تأتي دائمًا من الداخل. 
ال غرابة في اإلعدامات باملئات داخل السجون 
ومن معظم الشعوب في اجلغرافيا اإليرانية، 

أو في ضربة خان شيخون الكيميائية، 
أو الوالء املطلق لقادة احلشد الشعبي، 

الذي تأسس بالفتوى اخلاصة للمرجعية 
الطائفية في العراق، لكنهم، أي قادة احلشد، 
تصرفوا كحرس ثوري في الشكل واملضمون 

والشعارات وأعادوا إلى أذهاننا مقوالتهم 
وأفعالهم عندما كانوا يحاربون العراق بشعبه 

وجيشه، والذين حتّولوا في حاضرنا إلى 
حدود املدن الداخلية وارتكبوا من االنتهاكات 

والفظائع ما ال يترك لنا مجاًال للشك بأنهم 
مقدمون على حماقات كبرى في بقايا معركة 

غرب املوصل.
وّجهت امليليشيات التابعة للحشد 
الشعبي في اآلونة األخيرة انتقاداتها 

للقوات األميركية، في استشعار منها للرغبة 
األميركية في تقليص مهمات احلشد وزيادة 

دعم القوات النظامية، الذي رمبا يدفع احلشد 
للتصرف خارج السياقات املتفق عليها في 

معركة املوصل وما يتعلق مبدينة تلعفر، أو 
بتسليح القوات الكردية بعيدًا عن حكومة 

املركز التي أعلن رئيس وزرائها حيدر العبادي 
زيادة مخصصات احلشد املالية واستمرار 

دفاعه عنها كمؤسسة عسكرية وفق القانون، 
وذلك ال يتماشى مع احلرب العاملية على 
اإلرهاب بقيادة التحالف الدولي وزيادة 
العديد من القوات األميركية في القواعد 

العسكرية العراقية، وفعاليات قتالية على 
األرض، ومؤشرات تصعيد تركية ضد احلشد 

الشعبي التي أقلقت إيران ألنها اعتبرته عودة 
للعالقات املشتركة بني تركيا وأميركا.

3 أشهر من إدارة دونالد ترامب أرست 
معاملها في نقالت مهمة على أكثر من صعيد 

سياسي وعسكري، يراه بعضهم استعراضيا، 
لكنه استعراض أدى إلى ضربة صاروخية 

أجبرت النظام احلاكم في سوريا على حتويل 
معظم قواته اجلوية إلى القواعد الروسية، 

واألهم أنه خالل فترة االستعراض األميركي 
انزوت االستعراضات الروسية. والتعليل أن 

محور روسيا وإيران أكثر عقالنية وحكمة 
في معاجلة األزمات؛ وزير اخلارجية الروسي 

سيرجي الفروف يقول ”إن همنا ينصب في 
استعادة روسيا ملكانتها كقوة عظمى“. لكن 

ماذا عن النظام اإليراني الذي تسبب في كآبة 
شديدة للعالم حولت منطقتنا إلى سباق تسلح 

للمظلوميات تتفاوت فيها السرعات للوصول 
إلى النهاية احملتومة؟

إيران من البرنامج النووي إلى العودة لسباق المظلوميات

{الوقـــت ليس مناســـبا لفتح حوار مـــع إيران، وإنما للضغـــط على النظام اإليرانـــي لرفع احتالله 

الغاشم عن الجزر اإلماراتية ومنع تدخالتها في شؤون البلدان العربية}.

عادل العسومي
نائب رئيس البرملان العربي
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} في أعقاب لقاء نظيره املصري سامح 
شكري، دحض وزير اخلارجية السعودي 

عادل اجلبير التكهنات التي ضّجت عن تردي 
العالقات بني الرياض والقاهرة، قائال إنها 

”شكوك ال أساس لها من الصحة“. هذه رسالة 
واضحة ملَْصَدرين عدوين جل همهما اإليقاع 

مبصر والسعودية، أقصد اإلخوان وإيران.
النظام اإليراني قام على سياسة عدوانية 

اتسمت بالتدخل في الشؤون الداخلية في 
دول املنطقة وفي أمن دول اخلليج بصفة 

خاصة. األدلة واضحة للعيان، يقول محمد 
علي جعفري القائد العام لقوات احلرس 

الثوري اإليراني- حسب ما أوردته وكالة مهر 
اإليرانية- إن هذا احلرس جهز أكثر من ٢٠٠ 

ألف شاب بالسالح في اليمن والعراق وسوريا 
وأفغانستان وباكستان.

في تلك األثناء، وفي ظل احلرب الكالمية 
التي يشّنها الرئيس األميركي دونالد ترامب 

على إيران، وتصعيد لهجته ضدها، وأمره 
مبراجعة االتفاق النووي معها، حتاول روسيا 

احلليف األقوى لطهران، الدخول على خط 
طمأنة أميركا والشرق األوسط من التسلل 

اإليراني عبر البوابة اإلسرائيلية. يا لها من 
مصادفة عجيبة. لألسف لم ننجح في إقناع 

روسيا والعالم أن هدف إيران توسعي مدعوم 
بخطط مدروسة لبث الفرقة املذهبية ونشر 

اإلرهاب والستهداف دول املنطقة.
ما هي مصلحة موسكو من الدخول على 

خط الوساطة؟ الكرملني يفكر مبصالح النفوذ 
اجليوسياسية. ”احلبكة“ معروفة، وهي 

أنه في حال اختالف املصالح اإلسرائيلية 
اإليرانية، يصبح من الضروري تدخل 

طرف ثالث. باملقابل روسيا أيضا بحاجة 
لوساطة تل أبيب لتحسني عالقتها مع البيت 

األبيض. يبدو أن اإلرهاب اإليراني لم يعد 
من االهتمامات األولية للواليات املتحدة في 

الوقت احلالي.
علينا تكثيف حمالت العالقات العامة 
لتحذير دول العالم من تسلل طهران في 

موسم احلج وشبكات التجسس وامليليشيات 

الطائفية اإليرانية وقضية احتالل اجلزر 
اإلماراتية الثالث. علينا كشف أالعيب طهران 

وتصاعد التدخالت اإليرانية في الشأن 
الداخلي في مملكة البحرين، ومحاوالت بّث 

الفتنة الطائفية بني مواطنيها واإلضرار 
بأمنها واستقرارها.

ماذا عن الداخل اإليراني؟ اجلمعة 
القادم سيشهد نقل املناظرات التلفزيونية 

لالنتخابات الرئاسية اإليرانية لتعود بذلك 
عن قرار سابق انتقده املرشحون والناخبون. 

ميثل ثالثة مرشحني ما يقال إنه اجلناح 
اإلصالحي واملعتدل وهم حسن روحاني 

ونائبه إسحق جهانغيري والوزير السابق 
مصطفى هاشمي طبا، في حني ميثل اجلناح 
احملافظ رجل الدين إبراهيم رئيسي، ورئيس 
بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ومصطفى 

ميرسليم رئيس أقدم حزب إيراني محافظ.
أين الصني من كل هذا؟ بكني كالعادة تعمل 

بصمت، فقد وّقعت الصني وإيران في فيينا 
األحد املاضي أول عقد جتاري إلعادة تصميم 

مفاعل ”آراك“ إلنتاج املياه الثقيلة، الذي 
ُيعّد خطوة هامة في االستجابة لالتفاق بني 

طهران والسداسية الدولية. هكذا وبكل هدوء، 
وبعد أقل من أسبوعني من لقائه بالرئيس 

األميركي، تظل العالقات اإلستراتيجية 
والتجارية بالنسبة للتنني الصيني أهم من 

(أو قد توازي) مصاحلها مع النسر األميركي. 
لن يحرك ترامب ساكنُا، فهناك معلومات شبه 
مؤكدة أن طهران مستمرة في اتصاالتها مع 
تل أبيب، عن طريق الروس وأطراف أخرى 

لها مصلحة من هذا التقارب. مبعنى آخر الكل 
سيحصل على نصيبه من الكعكة.

التسلل اإليراني

توتر األعصاب في جسد والية الفقيه 

كانت بدايته مع أول مقولة لدونالد 

ترامب بعد تسلمه منصبه كرئيس 

للواليات المتحدة باعتبار إيران الدولة 

الراعية لإلرهاب في العالم

حامد الكيالني
كاتب عراقي

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

علينا تكثيف حمالت العالقات العامة 

لتحذير دول العالم من تسلل طهران 

في موسم الحج وشبكات التجسس 

والميليشيات الطائفية اإليرانية، 

وقضية احتالل الجزر اإلماراتية الثالث

} جنح املغرب منذ عودته إلى االحتاد 
األفريقي في شهر أغسطس املاضي بعد 

أكثر من ثالثني سنة من الغياب، في حتقيق 
أكبر اختراق دبلوماسي في أميركا الالتينية 

ميكنه أن يقلب املعادلة السياسية في نزاع 
الصحراء. فعودة العالقات الدبلوماسية بني 

الرباط وهافانا، التي انقطعت عام ١٩٨٠، تظهر 
بشكل ملموس أن املغرب اختار الدبلوماسية 

الهادئة للدفاع عن أطروحته حول وحدته 
الترابية. دبلوماسية قوية تتحرك في احمليط 

الطبيعي الذي كانت تتحرك فيه جبهة 
البوليساريو وتعتبره حديقة خلفية لها.

أعلنت كوبا، منذ بداية الستينات من 
القرن املاضي، عداءها الواضح للمغرب. وقد 

كانت تلك السياسة طبيعية في ظروف احلرب 
الباردة وسعي هافانا إلى لعب دور على 

مستوى العالم الثالث، بحيث كانت ترى في 
النظام امللكي املغربي نظاما رجعيا يجب أن 
ُيزال. وخالل حرب الرمال التي اندلعت عام 

١٩٦٣ بني املغرب واجلزائر في عهد أحمد بن 
بلة دعمت كوبا النظام اجلزائري بالسالح 
وحاولت حشد املواقف اإلقليمية والدولية 

ضد الرباط. بيد أن نقطة الالعودة بني املغرب 
وكوبا حصلت في نهاية السبعينات عندما 

شرعت في احتضان أتباع جبهة البوليساريو 
لتدريبهم فوق أراضيها أو للدراسة، وتقدمي 

السالح لها في مواجهة املغرب لتحقيق 
مطالبهم في االنفصال، ما دفع املغرب في 

بداية الثمانينات إلى قطع العالقات الثنائية 
على أساس أن التعايش مع نظام شيوعي له 

أجندة خاصة في املنطقة لم يعد ممكنا.

استفادت البوليساريو من انقطاع 
العالقات فحّولت كوبا إلى مالذ آمن ومصدر 
للمال والسالح. فخالل العقود املاضية قامت 

هافانا بتدريب اآلالف من اجلنود التابعني 
للجبهة واستقبال اآلالف للدراسة، ووّفرت 

السالح والتمويل وأقنعت عددا من البلدان 
في أميركا الالتينية باالعتراف مبا يسمى 

”اجلمهورية الصحراوية“، وكانت إلى جانب 
ليبيا في عهد معمر القذافي واجلزائر، أكبر 

املؤيدين ألطروحة البوليساريو حول انفصال 
الصحراء عن املغرب.

غير أّن انهيار املعسكر االشتراكي في 
بداية التسعينات وسقوط جدار برلني، وزوال 

منظمة التعاون االقتصادي ”الكوميكون“ 
التي كانت موسكو جتعل منها ناديا لدعم 

البلدان االشتراكية التابعة لها منذ عام 
١٩٤٩، أضعف املوقف الكوبي على الصعيد 

اإلقليمي وأّثر على الوضع االقتصادي فيها ما 
دفع هافانا إلى تقليص دعمها للبوليساريو 
بشكل تدريجي. وفي الوقت الذي كانت كوبا 
تستقبل سنويا ما بني ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ شخص 
من اجلبهة لتدريبهم في الفترة ما بني ١٩٨٠ 

و١٩٩٩، تراجع هذا العدد إلى ٢٠٠ شخص 
سنويا منذ النصف الثاني من التسعينات، 

وهي نفس الفترة التي سجل فيها الدعم 
اجلزائري تراجعا ملحوظا، بسبب تداعيات 

احلرب الداخلية مع اجلماعات اإلسالمية 
وتأثيرها على الوضع االقتصادي اجلزائري.

وبعد استقالة الرئيس الكوبي فيديل 
كاسترو عن السلطة عام ٢٠٠٨ بسبب املرض 

وتفويض السلطة إلى شقيقه راوول كاسترو، 

بدا تخوف قيادة البوليساريو من احتمال 
حصول حتّوالت في املواقف التقليدية لهافانا 

جتاه ملف الصحراء والعالقة مع اجلبهة. 
وفي عام ٢٠١٤ قام رئيس اجلبهة محمد 

عبدالعزيز، املتوفي في العام املاضي، بآخر 
زيارة له إلى كوبا دامت يومني، طلب خاللها 

تقدمي مساعدات عسكرية للجبهة، لكنه لم 
يحصل على ما يريد بسبب األزمة االقتصادية 

التي كانت جتتازها احلكومة الكوبية، ما 
جعله يلجأ إلى فنزويال. وباستثناء هذه 

األخيرة اليوم، توجد اجلبهة في عزلة شبه 
كاملة، مبا في ذلك داخل إسبانيا التي لم تعد 

الطبقة السياسية تقاسمها نفس األطروحة 
التقليدية كما كان األمر في السابق، عدا بعض 

جمعيات املجتمع املدني اإلسباني التي ال 
تزال تنظر إلى مواقف البوليساريو على أنها 

متثل مواقف جميع الصحراويني.
تطبيع العالقات بني املغرب وكوبا خطوة 

في اجتاه عزل البوليساريو في قارة بعيدة 
كانت ترى أنها في منأى عن الدبلوماسية 

املغربية، بعد الضربات التي تلقتها في 
القارة األفريقية منذ عودة املغرب إلى االحتاد 

األفريقي. شكل ذلك صدمة لقيادة اجلبهة 
التي سارعت إلى تخفيف أثر ذلك على سكان 

املخيمات بالقول إن ال شيء سيتغير، وإن 
الوضع سيكون مشابها للوضع مع اجلزائر 

التي حتتضن سفارة للمغرب وفي نفس الوقت 
سفارة ما يسمى ”اجلمهورية الصحراوية“. 

بيد أن هذا التفسير يشبه حركة لديك مذبوح 
ألن املوقف اجلزائري نفسه في ظل التحّوالت 

الراهنة سيصبح في عزلة عن محيطه.

عودة العالقات المغربية ــ الكوبية وعزلة البوليساريو

تطبيع العالقات بين المغرب وكوبا 

خطوة في اتجاه عزل البوليساريو 

أكثر في قارة بعيدة كانت ترى أنها في 

منأى عن الدبلوماسية المغربية، بعد 

الضربات المتوالية التي تلقتها في 

القارة األفريقية

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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اقتصاد
{نيوزيلنـــدا تـــدرس فرض قيود علـــى حمل األجهـــزة اإللكترونية الكبيرة علـــى الرحالت الجوية 

القادمة من بعض الدول ذات األغلبية المسلمة في الشرق األوسط}.

بيل إنغلش
رئيس وزراء نيوزيلندا

لندن – كشـــفت ســـلطنة عمان عن خطط لطرح 
أســـهم بعض شـــركات الطاقة اململوكة للدولة 
والعاملـــة في قطـــاع املصب لالكتتـــاب العام، 
بهـــدف تخفيف الضغوط املاليـــة الناجمة عن 

تراجع عوائد صادرات النفط.
وقال وزير النفط والغاز العماني محمد بن 
حمد الرمحي إن ”من بني تلك الشركات صاللة 
للميثانول وشركة حفر، لكنه لم يكشف عن أي 

تفاصيل مالية“.
وأعلنـــت احلكومـــة منـــذ ســـنوات أنهـــا 
خصخصـــت مجموعـــة كبيـــرة من الشـــركات 
احلكومية لكنها لم متـــض ُقدما في البرنامج 
حتـــى اآلن ولم يذكر الرمحـــي املوعد احملتمل 

للطروح العامة األولية.
وجـــاءت تصريحات الوزيـــر العماني في 
ملتقى اإلعالم البترولي لدول مجلس التعاون 
الـــذي عقد مؤخـــرا في أبوظبي حتت شـــعار 
”اإلعـــالم البترولـــي اخلليجـــي واالجتاهـــات 

املستقبلية للطاقة“.
وكانـــت وزارة املالية العمانيـــة قد أعلنت 
مؤخـــرا أنها بدأت في نقل حصص متلكها في 
شركات مدرجة وخاصة إلى صناديق سيادية 
وشـــركات أخـــرى مملوكة للدولـــة، في خطوة 
قـــد متّهد الطريـــق أمام بيع تلـــك األصول في 

املستقبل.
وحـــددت ســـلطنة عمان بالفعـــل اخلطوط 
العريضـــة خلططهـــا الرامية إلـــى بيع أصول 
حكوميـــة، فـــي ظل ســـعيها للتأقلـــم مع عجز 
املوازنة عقب هبوط أســـعار النفط، التي أثرت 

على إيراداتها.
ويتمثل الهدف في نقل هذه احلصص إلى 
مّالك جـــدد أكثر مالءمة لتلـــك األصول، فعلى 
سبيل املثال جرى نقل حصة الوزارة في شركة 
صاللة خلدمـــات املوانئ في وقت ســـابق إلى 

املجموعة العمانية العاملية للوجستيات، التي 
تعمل في خدمات النقل والدعم.

وزارة  وكيــــل  اجلشـــمي  ناصـــر  وقـــال 
املاليـــة، إن ”نقـــل احلصص يهــــدف إلى رفع 
كفــــاءة عمليات تلك األصول وحتســـني إدارة 

الشركات“.
وســـبق وأن أعلـــن وزير الشـــؤون املالية 
احلكومـــة  أن  البلوشـــي  درويـــش  العمانـــي 
العمانية تفكر جديا في نشـــر قائمة للشركات 
تنـــوي خصخصتها من مختلف القطاعات في 
محاولة لتعزيز النمو وتشجيع االستثمار في 

كافة القطاعات.
وذكر أن احلكومة متلك أكثر من 60 شـــركة 
في شـــتى القطاعات من بينها شركات راسخة 

حتقق أرباحا جيدة وأداء قويا.
وقـــال الوزيـــر إن ”عمـــان لديهـــا قانـــون 
للتخصيـــص وأن سياســـة التخصيص التي 
أقّرتهـــا احلكومـــة تتكون من قســـمني، األول 
يتمثل في إتاحة املجال للشركات واملؤسسات 
اخلاصـــة بتبني املشـــروعات اجلديـــدة التي 
مختلـــف  فـــي  اخلـــاص  القطـــاع  يحتاجهـــا 

القطاعات، سواء اخلدمية أو االقتصادية“.
واوضح أن اجلزء الثاني، فيتمثل في بيع 
حصص من الشـــركات التي متتلكها احلكومة 

سواًء ملكية كاملة أو جزئية.
وقال إن ســـلطنة عمان لديها استراتيجية 
مدروســـة للخصخصـــة وهـــي تفتـــح البـــاب 
للقطـــاع اخلـــاص للمشـــاركة في مشـــروعات 
جديدة مـــن ناحية وتقّلص حصـص احلكـومة 
في الشـــركات اململوكة لها كليـــا أو جزئيا من 

ناحية أخرى.
وأضـــاف الوزيـــر إن احلكومـــة العمانية 
قد تبيع شـــركة الطيران العمانـــي في الوقت 
املناســـب، معتبرا أن الطيـــران العماني مثلها 
مثل أّي شـــركة حكوميـــة ميكن تخصصها في 

أي وقت.
وأوضـــح أن مـــن أولويـــات احلكومـــة أن 
تخصص للمستثمر شركة يستطيع من خاللها 
االستفادة من استثماره، وحتقيق عوائد جيدة 

تعود بالنفع أيضا على املجتمع والبلد.

وأكد حـــرص احلكومة في حـــال بيع هذه 
احلصـــص علـــى مراعـــاة التوقيت املناســـب 
بحيـــث ال يكـــون له تأثير ســـلبي على ســـوق 
مســـقط لألوراق املالية أو على االســـتثمارات 
األخـــرى واإلصـــدارات اجلديـــدة وفـــق خطة 

مدروسة وواضحة املعالم.
وردا على التقارير االقتصادية التي تشير 
إلـــى إمكانية نضـــوب مخزون الســـلطنة من 
النفط خـــالل 19 عاما، قال البلوشـــي ”عندما 
بدأت الســـلطنة في إنتاج النفط في سبعينات 
القـــرن املاضي، كان عمـــر املخزونات النفطية 
يقدر بعشـــرين عاما. واآلن ننتج قرابة مليون 
برميـــل يوميا ومازلنـــا نتحدث عن عشـــرين 

سنة“.
ومـــن بـــني شـــركات الطاقـــة التـــي تبدي 
احلكومـــة العمانيـــة جدية فـــي خصخصتها 
شـــركة صاللـــة للميثانول التي تأسســـت في 
فبرايـــر عـــام 2006 والتي متلك شـــركة النفط 
العمانيـــة نســـبة 90 باملئـــة من أســـهمها في 
حني متلك شــــركة تكـامل لالســـتثمـار النسبة 

املتبقية.
وتقوم شـــركة صاللة للميثانول بدور كبير 
في النشـــاط االقتصادي، حيـــث متتلك وتدير 
مصنعـــًا إلنتاج ســـائل امليثانول فـــي املنطقة 
احلرة في صاللة، باستثمارات تقدر بنحو 900 

مليون دوالر. 
وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع نحو 3000 
طن متري يوميا، وقد بدأت اإلنتاج الفعلي في 

مايو 2010.
وتقـــوم شـــركة عمـــان للمتاجـــرة الدولية 
بإدارة وتسويق إنتاج شركة صاللة للميثانول 
في جميع أنحاء العالم، وترتبط شـــركة عمان 
للمتاجـــرة الدوليـــة بعقد إيجار ســـفن طويل 
األجل مـــع الشـــركة العمانية للنقـــل البحري 
لتأجير ناقلتـــي امليثانول مطـــرح والعامرات 
مـــن أجل تصدير املنتج من ميناء صاللة الذي 

يوجد بجوار املصنع مباشرة.

وحققـــت الشـــركة اســـتقرارا فـــي اإلنتاج 
واجلودة منـــذ بدء عملها لتتبوأ مكانة خاصة 
ضمن شـــركات إنتاج امليثانول املتميزة، حيث 
تولي الشـــركة اهتماما كبيـــرا باإلنتاج بصفة 

دوريـــة ليكون اإلنتـــاج متكافئًا مـــع املصانع 
العاملية املنتجة للميثانـــول، إلى جانب تبادل 
اخلبـــرات والزيـــارات املتكررة مـــع املصانع 

املثيلة في منطقة اخلليج العربي.

مسقط تخطط لخصخصة شركات الطاقة لتمويل عجز الموازنة

[ نقل الملكية لصناديق سيادية تمهيدا لبيعها في الوقت المناسب  [ الخصخصة تهدف لرفع كفاءة العمليات وتحسين إدارة الشركات

خارطة جديدة لجذب االستثمارات

تســــــعى حكومة ســــــلطنة عمان لتحقيق عدة أهداف من خالل خصخصة بعض الشركات 
احلكومية العاملة في مجال الطاقة، بينها توفير سيولة مالية خلفض عجز املوازنة وزيادة 

كفاءة إدارة تلك الشركات ورفع معايير الشفافية.

{االنفاق العسكري في العالم ارتفع في العام الماضي بنسبة 0.4 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل 

إلى 1.7 تريليون دوالر وسط مخاوف من اإلرهاب والصراعات}.

تقرير دوري
معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم

منتدى دولي موريتاني

لجذب االستثمار األجنبي

اختتمت أمس أعمال املنتدى  } نواكشــوط – 
الدولي لالستثمار في موريتانيا، الذي نظمته 
”منطقـــة نواذيبـــو احلـــرة“ على مـــدى يومني 
بالتعاون مع عدد من املســـتثمرين في السوق 

احمللية.
وحمـــل املنتـــدى الـــذي أقيـــم فـــي مدينة 
نواذيبو شـــمال غرب موريتانيا شعار ”اليوم 
وشارك فيه عدد من  معا، نستثمر املســـتقبل“ 

املستثمرين األجانب واملوريتانيني.
ويهدف املنتـــدى إلى جلب االســـتثمارات 
األجنبيـــة وإقنـــاع الشـــركات واملســـتثمرين 
باملؤهـــالت االقتصاديـــة واإلطـــار القانونـــي 
واحلوافـــز التـــي توفرها املنطقـــة احلرة في 
مدينـــة نواذيبـــو، إضافة إلى البنـــى التحتية 

املتوفرة والتعريف باألقطاب التنموية بها.
وأقيم على هامش املنتـــدى، الذي افتتحه 
الرئيـــس املوريتانـــي محمد ولـــد عبدالعزيز، 
معرض يظهر أبرز أنشطة الشركات واملقاوالت 

العاملية وفرص االستثمار في موريتانيا.
وذكـــرت الوكالـــة املوريتانيـــة لألنباء أن 
املنتـــدى عرض آفاق االســـتثمار فـــي عدد من 
القطاعات، بينها الصيد البحري والســـياحة 
والطاقات املتجددة وثروات املناجم والعوامل 

املرتبطة باإلنتاج.
وعرضـــت منطقة نواذيبـــو احلرة محفظة 
واســـعة من املشـــاريع الهيكلية التـــي تنوي 
إقامتها، بينها ميناء في املياه العميقة وإنشاء 

مطار دولي وفق أحدث املواصفات العاملية.
وكانت احلكومة املوريتانية قد أعلنت قبل 
سنوات عن حتويل مدينة نواذيبو إلى منطقة 
جتارية حرة، من أجل تنشـــيط اقتصاد البالد 

وتوفير فرص عمل.
وتعد مدينة نواذيبو العاصمة االقتصادية 
ملوريتانيا وحتيط بها مياه احمليط األطلســـي 
من ثالث جهـــات، وهو ما جعلهـــا واحدة من 

أفضل الوجهات السياحية في البالد.
وتعاني موريتانيا من تباطؤ وتيرة النمو 
االقتصـــادي الذي تراجع إلـــى ما دون 3 باملئة 
خالل العام املاضي مع تراجع أســـعار احلديد 

والنفط اخلام.
ووضعـــت الســـلطات املوريتانيـــة خـــالل 
العام املاضي سياســـات ملواجهة التقلبات في 
االقتصـــاد احمللي، مســـتخدمة بنودا خارجية 
مثل املنح والقـــروض وأخرى من االحتياطات 
املاليـــة التـــي جمعتها خالل ســـنوات ارتفاع 

أسعار املواد األولية التي تنتجها.

دول الخليج تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة
} ديب - أكـــد خبراء ومحللـــون اقتصاديون 
أن دول اخلليـــج بـــدأت في اتخـــاذ خطواتها 
املتســـارعة باجتـــاه جبايـــة ضريبـــة القيمة 
املضافـــة املقـــرر تطبيقها مطلع العـــام القادم 
بنســـبة 5 باملئـــة ال ســـيما بعد إقـــرار لوائح 

االتفاقية املوحدة للضريبة.
وقـــال اخلبيـــر االقتصادي وضـــاح الطه 
إن ”هنـــاك تقّدما ملحوظا نحـــو التطبيق وإن 
كان يختلـــف من دولـــة إلى أخـــرى، ولكن من 
الصعـــب حتديد موعـــد ذلك ال ســـيما في ظل 

عـــدم اجلاهزية الفنية الكاملـــة وتوافر البينة 
التحتية حتى اآلن“.

وتوقع اخلبير اتضاح الصورة كاملة خالل 
النصف الثاني من 2017، مع تســـارع خطوات 
دول اخلليـــج في إصالح اقتصاداتها بســـبب 

تراجع إيراداتها النفطية منذ منتصف 2014.
وأقّرت دول اخلليج الســـت هذا األسبوع، 
لوائـــح وأنظمـــة االتفاقية املوحـــدة لضريبة 
القيمـــة املضافـــة إلـــى جانب ضريبة الســـلع 
االنتقائية. واستثنت اللوائح النفط ومشتقاته 
وكذلك الغاز من ضريبة القيمة املضافة، وذلك 
وفقًا للشـــروط والضوابط التـــي حتددها كل 

دولة خليجية.
وبحسب اللوائح التي نشرتها صحيفة أم 
القرى، اجلريدة الرســـمية الســـعودية، شملت 
االتفاقيـــة مجموعـــة مـــن اإلعفـــاءات، ومنها 
اإلعفاءات الدبلوماسية والعسكرية واستيراد 

املنزليـــة  واألدوات  الشـــخصية  األمتعـــة 
املســـتعملة التي يجلبهـــا املواطنون املقيمون 
في اخلارج واألجانـــب القادمون لإلقامة ألول 

مرة ومستلزمات اجلمعيات اخليرية.
وتضمنت اللوائح، حـــق الدول اخلليجية 
في إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض 
الضريبة املضافة فيها وهي التعليم والصحة 

والقطاع العقاري والنقل احمللي.
املالـــي  التعـــاون  جلنـــة  تفويـــض  ومت 
واالقتصـــادي مبجلـــس التعـــاون اخلليجـــي 
في اســـتكمال جميع املتطلبات الالزمة إلقرار 

االتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة.
االســـتثناءات واإلعفاءات  ويقول الطه إن 
التي تضمنتها اللوائـــح تعتبر توجها مهما، 
حتى ال تؤثر الضرائب على مستويات اإلنفاق 
االســـتهالكي للخليجيني، مـــا يؤكد رغبة دول 
اخلليج فـــي املوازنة بني الضريبـــة واإلنفاق 

الذي ميثل أهمية كبرى لقطاعات مثل التجزئة 
والبنوك. 

اإلعفـــاءات  اســـتخدام  وأوضـــح أنـــه مت 
كتوجـــه اقتصادي واجتماعي، ويظهر ذلك في 
استثناءات مثل مستلزمات ذوي االحتياجات 
اخلاصـــة وإعفاء بعـــض القطاعات وتشـــمل 

قطاعات التعليم والصحة والنقل احمللي.
وكانت اإلمارات أعلنت أن تطبيق الضريبة 
فـــي جميع الـــدول اخلليجية يتطلـــب وقتا قد 
يصل لعـــام كامل، إال أنها قررت تطبيق قانون 
ضريبة القيمـــة املضافة بحلـــول مطلع 2018، 
فيمـــا أعلنـــت دول أخرى مثـــل البحرين أنها 

ستبدأ التطبيق منتصف العام ذاته.
وقال حميـــد الطاير وزير الدولة لشـــؤون 
املاليـــة اإلماراتيـــة العام املاضـــي، إن ”الدول 
اخلليجية لديها فترة عام كامل متتد من يناير 
2018 وحتـــى نفس الشـــهر 2019 لتبدأ تطبيق 

ضريبة القيمة املضافة بشكل رسمي“.
ويرى مازن البســـتاني، الشريك في قطاع 
البنوك والتمويل في مكتب بيكر أند ماكينزي 
أن قيـــام دول اخلليـــج بإقـــرار لوائح وأنظمة 
االتفاقيـــة املوحـــدة لضريبة القيمـــة املضافة 
يعتبـــر خطوة جيدة نحو التطبيق في املنطقة 

التي تفرض ضرائب ألول مرة.
وأشار إلى أن تطبيق الضريبة يحتاج إلى 
إقامة بنية حتتيـــة إدارية لتحصيل الضريبة، 
وصعوبة تدريب الشـــركات على أدائها، عالوة 
علـــى متطلبـــات تطويـــر أنظمـــة تكنولوجيا 

املعلومات الالزمة.
وفي تقرير صدر في فبراير املاضي، ذكرت 
وكالـــة فيتـــش للتصنيف االئتمانـــي أن خطة 
تطبيـــق ضريبـــة القيمة املضافـــة في اخلليج 
قـــد تفرض مخاطر تشـــغيلية على الشـــركات 
وضغوطا على األرباح وكذلـــك على التدفقات 

النقدية في بعض القطاعات.
وأظهـــر اســـتطالع أجرته شـــركة ديلويت 
الشرق األوسط مؤخرا أن 69 باملئة من الزبائن 
في اخلليج، حتتاج شركاتهم أكثر من 6 أشهر 
حتى تتحضر بشـــكل كاف للتعامل مع ضريبة 

القيمة املضافة. خطوة أولى على سلم الضرائب

وضاح الطه:

االستثناءات التي تضمنتها 

لوائح ضريبة القيمة المضافة 

لن تؤثر على اإلنفاق

حميد الطاير:

الدول الخليجية يمكنها 

بدء تطبيق الضريبة في أي 

موعد خالل العام المقبل

محمد بن حمد الرمحي:

خطط لطرح بعض شركات 

الطاقة العاملة بقطاع 

المصب لالكتتاب العام

درويش البلوشي:

سنعلن الشركات المخطط 

خصخصتها من بين أكثر من 

60 شركة حكومية
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اقتصاد
{تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة إلى تونس ارتفع في الربع األول من العام الحالي بنسبة 

18 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 177 مليون دوالر}.

بيانات رسمية
وكالة النهوض باالستثمار اخلارجي التونسية

{إيرادات ليبيا النفطية انخفضت العام الماضي بنسبة 90 بالمئة مقارنة بعام 2012 لتصل إلى 

4.8 مليار دوالر بسبب الصراع السياسي وتعطل اإلنتاج}.

الصديق الكبير
محافظ مصرف ليبيا املركزي

} الريــاض – أكدت احلكومة الســـعودية أنها 
تأمل في تدشـــني املرحلة األولى من مركز امللك 
عبداللـــه املالي، خالل األشـــهر القليلة املقبلة، 
رغم التحديـــات البيروقراطيـــة وعدم وضوح 
الرؤية بشأن ملكية املشروع الذي صمم ليكون 

أبرز املعالم املالية للسعودية.
وبدأ العمل في املشروع الذي تصل تكلفته 
إلـــى 10 مليـــارات دوالر في عـــام 2006 مبركز 
امللـــك عبدالله املالي الذي ميتد على مســـاحة 
1.6 مليون متـــر مربع، وقد صمم ليكون قاعدة 
لكبرى املؤسســـات املالية واالســـتثمارية في 

املنطقة.
ومبرور الوقت تباطأ العمل في املشـــروع 
الـــذي يعد أحد أكبر املشـــاريع فـــي العاصمة 
الريـــاض، مع تأخر عمليات اإلنشـــاء وارتفاع 
التكلفة والشكوك في قدرة املشروع على جذب 

العدد الكافي من املستأجرين.
وفي أبريل 2016 تعهـــدت احلكومة بإنقاذ 
املشـــروع ضمن خطـــة اإلصـــالح االقتصادي 
”رؤيـــة 2030“ التي تســـتهدف تنويع االقتصاد 
وتقليص اعتماده على النفط. وأظهرت وثيقة 
الرؤيـــة عزم احلكومة علـــى حتويل املركز إلى 
منطقة خاصة مســـتثناة من تأشيرات الدخول 

ومرتبطة مباشرة مبطار الرياض.
وقالـــت الوثيقـــة إن خطـــط بنـــاء املركـــز 
وتســـليمه على مرحلة واحدة أدت إلى ارتفاع 
كبير فـــي التكلفـــة الفعلية لإلنشـــاء والتأخر 
فـــي اكتمـــال التنفيذ. كما ســـتؤدي إلى زيادة 
املعروض من املكاتب على احلاجة الفعلية في 

السنوات العشر املقبلة.
ونســـبت وكالة رويترز إلى ســـلمان البيز 
املدير املكلف بإدارة املشروع تأكيده أن املرحلة 
األولى التي متثل نحو 20 باملئة من املشـــروع 
أوشكت على االكتمال وتضم مركزا للمؤمترات 

ومسجدا ذا طراز معماري مميز.

وأكد أنه ”إذا ســـارت األمـــور كما يرام مع 
احلكومـــة نعتـــزم افتتاح املرحلـــة األولى في 
يونيو أو يوليو هذا العام.. ســـيكون افتتاحا 

جتريبيا ونحن جاهزون لذلك“.
لكنه قال إن االفتتاح سيحتاج إلى موافقات 
حكوميـــة إضافية وإنه ال ميلك تقديرات ملوعد 
احلصول عليهـــا. وأضـــاف أن ”عملية اتخاذ 
القـــرار تتأثـــر بالبيروقراطيـــة واإلجـــراءات 

احلكومية“.
وسيشـــمل مركز امللك عبدالله املالي مركزا 
للتســـوق يضم العالمـــات التجاريـــة العاملية 

والكثير من أماكن الترفيه.
ومـــن املتوقع أن تبلغ اإليرادات الســـنوية 
لكـــن  دوالر،  مليـــون   64 األولـــى  للمرحلـــة 
التقديرات ترجـــح أن تقفز اإليرادات إلى نحو 
933 مليون دوالر سنويا مبجرد اكتمال جميع 

مراحل املشروع.
وقـــال البيـــز إن نســـبة اكتمال املشــــروع 
بكامـــل مراحله تتراوح بني 80 إلـــى 90 باملئة 
وبلغــــت تكلفتـــه حتـــى اآلن نحـــو 8 مليارات 
دوالر. وأضاف أن اســـتكماله قد يتطلب تكلفة 
إضافيـــة تقدر بنحو مليارين إلـــى 2.66 مليار 

دوالر.
وأضاف ”املشروع مكتمل تقريبا وهذا هو 
اجلانب احملزن… األمر أشـــبه بتشـــييد مبنى 

دون بناء النوافذ واألبواب“.
ومـــن املتوقع أن يكون افتتـــاح مركز امللك 
عبداللـــه املالي إحدى احملطات الرئيســـية في 
”رؤيـــة الســـعودية 2030“ التـــي أطلقهـــا ولي 
ولـــي العهد األمير محمد بن ســـلمان قبل عام 
وقـــد يغير جذريا طريقة القيام باألعمال داخل 

البالد.
وقال البيز إن املركز ســـيكون شـــبيها إلى 
حد ما مبركز دبي املالي العاملي الذي ســـاعدت 

اللوائـــح اخلاصة بـــه على جـــذب الكثير من 
الشركات األجنبية.

الشـــركات  ســـتتمكن  اخلطـــة،  وبحســـب 
املســـجلة داخل املركز من إصدار التأشـــيرات 
واحلصول على تراخيص من الســـلطات عبر 
مكتب مخصص لذلك داخل املركز دون احلاجة 
إلى مواجهـــة التعقيـــدات البيروقراطية لدى 

اجلهات احلكومية في العاصمة.
ويضم املركز عددا من ناطحات الســـحاب 
الزجاجيـــة ذات التصميم املعمـــاري اجلذاب 
والتي تتناقض مع العمـــارة التقليدية ملباني 

العاصمة.
وسيكون أطول أبراج املركز مقرا لصندوق 
االســـتثمارات العامة، املقرر له في ظل الرؤية 
أن يصبح أكبر صندوق استثماري في العالم، 

بينما ستكون أبراج أخرى مكاتب ألكبر البنوك 
السعودية وشركات االستشارات العاملية.

وصممـــت بعـــض األبــــراج داخـــل املـركز 
لتضم وحـــدات إداريـــة وأخـرى ســـكنيـة في 
نفس املبنى كي تتمكن الشـــركات العـاملة في 
املـركز من توفير مساكن للعـاملني داخل نفـس 
البـرج. وســـيوفر املركز مساكن لنحو 50 ألف 
شـــخص بحســـب البيز، الذي أكـــد أن املركز 
ســـيخفف القواعد الصارمة التي تفرض على 

النساء ارتداء العباءات وعدم االختالط.
ينطـــوي إعداد لوائح خاصـــة باملركز على 
الكثير مـــن التعقيدات ويجـــري العمل حاليا 
على التوصل إلى قرار بشـــأن قواعد ”املنطقة 
اخلاصـــة“. وقال البيز إن تلك القواعد واملزايا 
اخلاصة هي التي ســـتمكن املركز من املنافسة 

وســـتجعله مختلفـــا عن األماكـــن األخرى في 
العاصمة.

شملت خطة احلكومة إلنقاذ املركز حتويل 
ملكيته إلى صندوق االســـتثمارات العامة لكن 
مت العدول عن هذه الفكرة. وال تزال الرؤية غير 

واضحة بشأن ملكية املركز.
وفـــي أواخـــر عـــام 2015 وقـــع صنـــدوق 
االستثمارات العامة اتفاقا أوليا لشراء املركز 

من املالك احلالي املؤسسة العامة للتقاعد.
لكـــن البيز قـــال إن االتفاق لـــم يجدد وإن 
احلكومة شكلت جلنة وزارية للبحث عن مالك 
جديد للمشروع. وأضاف أنه يأمل أن تتوصل 
احلكومـــة إلى قـــرار في هـــذا الصـــدد خالل 
شهرين. ولم يتســـن احلصول على تعليق من 

صندوق االستثمارات العامة.

مركز الملك عبدالله المالي يفتح نافذة حرة لالقتصاد السعودي

[ اكتمال المرحلة األولى ونسبة اإلنجاز الكلي تصل 90 بالمئة  [ رئة اقتصادية مرتبطة بالمطار وال تحتاج تأشيرة دخول للبالد

واحة في قلب السعودية لكنها غير خاضعة للقيود المحلية

تســــــارعت جهود السعودية الستكمال مشــــــروع املركز املالي في الرياض، التي تأمل أن 
ــــــح نافذة حرة لالقتصاد، في ظل خطط جلعله منطقة حــــــرة ترتبط مبطار الرياض وال  يفت

حتتاج إلى تأشيرة دخول إلى البالد.

سلمان البيز:

المركز سيخفف القواعد 

الصارمة التي تفرض ارتداء 

النساء للعباءات وعدم االختالط

مليارات دوالر الحد األدنى 

لتكلفة المركز المالي والتي 

تزيد كثيرا على التقديرات 

األولية
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[ بورصة لندن تستضيف {أيام السوق المالي المغربي}  [ إدراج 34 شركة مغربية في قائمة أفضل الشركات األفريقية
المغرب يعرض فرصه االستثمارية في العاصمة البريطانية

} لنــدن – اختتمـــت في ســـوق لنـــدن لألوراق 
املاليـــة أمس أعمال الـــدورة الثانيـــة من ”أيام 
السوق املالي املغربي“ (مروكان كابيتال ماركت 
دايز) والتي سلطت الضوء على فرص استثمار 
األعمال فـــي املغرب وآفـــاق التعـــاون املغربي 

البريطاني.
ويعتبر هذا اللقاء الذي ينظم بالتعاون بني 
بورصة لندن واملركز املالـــي في الدار البيضاء 

فرصة لتعزيز مكانة املركز املالي املغربي عامليا 
وعرض املؤهـــالت االقتصادية واملالية املغربية 
التي تشكل البوابة األكبر إلى فرص االستثمار 

في قارة أفريقيا.
وأشـــار الوزير البريطاني املكلف بشـــؤون 
الشـــرق األوسط وشمال أفريقيا توبياس إلوود 
خالل مشـــاركته فـــي اللقاء إلى فـــرص األعمال 
الكبيـــرة واملتناميـــة بـــني البلدين الشـــريكني 

والصديقني منذ أمد بعيد.
للمقومـــات  القصـــوى  األهميـــة  وأكـــد 
االقتصاديـــة واملاليـــة التي يتمتـــع بها املغرب 
وموقعه االستراتيجي واحلضور القوي للقطاع 
اخلاص املغربي في بلدان قارة أفريقيا، إضافة 
إلى االستقرار السياسي واالقتصادي للمغرب، 
الذي قال إنه يعتبر بوابة نحو السوق األفريقية. 

وشـــددت كاتبة الدولة املغربية املكلفة بشـــؤون 
الســـياحة ملياء بوطالب على أهمية اللقاء الذي 
يشـــكل منصة للتبادل املثمر بني قطاع األعمال 

والشركات واملستثمرين في كال البلدين.
وقالـــت إن املغـــرب أصبـــح وجهـــة جاذبة 
للمستثمرين والسياح األجانب بفضل مؤهالته 
التنافســـية. وأكدت أن القطاع السياحي يحتل 
مكانة هامة في االقتصاد املغربي ويســـاهم في 
التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة في 

املغرب.
املكلـــف  الســـفير  مكـــوار  عزيـــز  وأشـــار 
باملفاوضـــات متعـــددة األطراف ملؤمتـــر املناخ 
العاملي (كوب 2022) إلى أن انعقاد اللقاء في قلب 
الســـوق املالية البريطانية، يبرهن على املكانة 

التي يحتلها املغرب على الساحة الدولية.
وأشـــاد ســـفير املغرب لدى اململكة املتحدة 
عبدالســـالم أبـــودرار بالتطـــور الذي يشـــهده 
التعاون املغربي البريطاني. ودعا رجال االعمال 
البريطانيـــني إلـــى انتهاز فـــرص األعمال التي 

يتيحهـــا االقتصاد املغربي الـــذي يحقق واحدا 
من أســـرع معدالت النمو االقتصـــادي في قارة 

أفريقيا.
وقـــال املدير العام لبورصة الـــدار البيضاء 
كـــرمي حجـــي إن تنظيـــم هـــذا احلـــدث يتيـــح 
للمستثمرين البريطانيني االطالع على مشاريع 
الشـــراكة فـــي القطاعـــات االســـتراتيجية مثل 
الســـيارات والطيران والسياحة والفالحة دون 

إغفال االستثمار في بورصة الدار البيضاء.
وأكـــد جمال بلحـــرش ممثل االحتـــاد العام 
ملقـــاوالت املغـــرب أن تنظيـــم هـــذا اللقـــاء في 
البريطانيـــة يشـــكل فرصـــة إلبراز  العاصمـــة 
التقـــدم الذي حققه املغرب فـــي مجال النهوض 
باالســـتثمارات، والتأكيـــد علـــى املكانـــة التي 
حتتلهـــا اململكة املغربيـــة كمركـــز ال بديل عنه 
بالقـــارة  التنميـــة  مشـــاريع  فـــي  لالســـتثمار 

األفريقية.
وأشارت مداخالت معظم املتحدثني في ”أيام 
السوق املالي املغربي“ إلى التصور الكبير الذي 

يشـــهده املناخ االقتصادي واملالـــي في املغرب، 
الذي يتيح فرصا كبيرة للمستثمرين في العديد 
مـــن القطاعات ويعزز اســـتراتيجية التســـريع 

الصناعي.
وتشـــهد املبـــادالت التجاريـــة بـــني املغرب 
وبريطانيا تطورا متســـارعا في الفترة األخيرة 
لكـــن مســـؤولي البلديـــن يقولون إنهـــا ال تزال 
دون مســـتوى اإلمكانيـــات الضخمة القتصادي 

البلدين.
وتصـــدر بريطانيـــا إلى املغـــرب منتوجات 
والســـيارات  التشـــحيم  وزيـــوت  بتروليـــة 
واآلالت  واألدويـــة  الكهربائيـــة  واحملـــركات 
واألثواب  والبالستيكية  الكيمياوية  واملنتجات 

واألجهزة اإللكترونية واملنزلية.
فـــي املقابل تســـتورد بريطانيـــا من املغرب 
الكهربائية  والكابـــالت  واملنســـوجات  املالبس 
واألســـمدة الطبيعيـــة والكيميائيـــة والســـمك 
وحامـــض  والغذائيـــة  الزراعيـــة  واملنتجـــات 

الفسفوريك واألدوات الصحية.
كمـــا ارتفعت وتيرة التعـــاون بني بورصتي 
لندن والدار البيضاء بعد إبرام اتفاقات للتعاون 
بينهما. وضمت قائمـــة أصدرتها بورصة لندن 
للشـــركات األكثر حضورا في أفريقيا، 34 شركة 
مغربيـــة وقالـــت إنهـــا تشـــكل منـــاذج حتتذى 
وعنصر إلهام ملســـتقبل النشاط االقتصادي في 

أفريقيا.
وأجنـــز املغـــرب فـــي الســـنوات األخيـــرة 
سلســـلة واســـعة من اإلصالحات والتشريعات 
االقتصادية واملالية لتحســـني مناخ االستثمار 
ورفع مســـتوى الشـــفافية واحلوكمة، وأصبح 
يعد من أفضل البلدان اجلاذبة لالســـتثمار في 

قارة أفريقيا.
وأدت تلـــك اإلصالحات إلى تســـارع وتيرة 
تدفق االســـتثمارات األجنبية املباشرة وخاصة 
إلـــى قطاعات صناعـــة االلكترونيات والطيران، 
إضافـــة إلى صناعة الســـيارات، التي أصبحت 
حتتل املركز األول في عوائد الصادرات املغربية. تحالف مالي وثيق بين بورصتي لندن والدار البيضاء

فتحــــــت العالقات االقتصادية واملالية بني املغرب وبريطانيا أفقا جديدا حني عرض املغرب 
على مدى اليومني املاضيني الفرص االســــــتثمارية التي يتيحها للشــــــركات واملســــــتثمرين 

البريطانيني إضافة إلى مفاتيح الدخول إلى املشاريع في قارة أفريقيا.
توبياس إلوود:

استقرار المغرب وموقعه 

ومقوماته االقتصادية تجعله 

بوابة للسوق األفريقية

لمياء بوطالب:

اللقاء يمثل منصة للتبادل 

المثمر بين الشركات 

والمستثمرين في كال البلدين



أيديولوجيا التماثل تهدد التعددية الثقافية والعرقية في تركيا

األربعاء 2017/04/26 - السنة 39 العدد 1210614

[ األقليات غير المسلمة تخشى ضياع هويتها وسط مناخ قومي  [ ليس سهال أن تكون أرمنيا أو كرديا أو علويا في تركيا الجديدة

[ البازار في مهب منافسة المجمعات التجارية وشركات الحرس الثوري

} أدرنة (تركيا) – على خالف البنايات البلدية 
العصرية الضخمة والتي يحمل أغلبها جماال 
فـــي إســـطنبول، تملـــك مدينـــة أدرنـــة بناية 

تاريخية مركزية صغيرة.
يمثل هذا المبنـــى مقر البلدية وتوجد فيه 
صورة ألعضاء المجلس البلدي تعود إلى سنة 
1902 فيها 12 عضوا: ستة مسلمون وستة غير 

مسلمين.
هذه البنايـــة هي إحدى أروع الشـــهادات 
لتاريـــخ المدينة متعدد الثقافـــات. تقع أدرنة، 
وهـــي إحدى مـــدن إقليـــم تراقيا، فـــي أقصى 
الجهة الشـــمالية الغربية من الجزء األوروبي 

لتركيا. 
وبعـــد أن كانت في ما مضـــى موطنا لعدد 
كبير من الجاليات غير المسلمة، تحاول أدرنة 
اآلن إحيـــاء ذلك الثـــراء الثقافي. لـــم تبق في 
المدينة غير عائلة يهودية واحدة لكن كنيسها 
المرمـــم حديثا هو الثالث في أوروبا من حيث 
الحجـــم (بالرغم من أنـــه كثيرا ما يســـتعمل 

كقاعة عرض أكثر منه للطقوس الدينية).

مكتسبات ولكن…

العديـــد مـــن البنايـــات التاريخيـــة التي 
تعود إلى األقليات غير المســـلمة في تركيا تم 
ترميمهـــا أثناء حكم حزب العدالـــة والتنمية. 
مقارنة بسابقيه تعتبر سياسات حزب العدالة 
والتنمية تجاه األقليات غير المســـلمة األكثر 
ديمقراطيـــة، ووصل ذلك إلى ذروته في ســـنة 
2008 حين سهلت تنقيحات أدخلت على قانون 

المؤسسات الدينية لألقليات عودة الممتلكات 
التي تم انتزاعها في سبعينات القرن الماضي.
وتعـــرف تركيا بتعـــدد قومياتها وأديانها 
ومذاهبها. ويحتـــل األكراد المرتبـــة الثانية، 
يليهـــم العرب، ثم تأتي أقليـــات قومية ودينية 
عديـــدة أبرزها اليهـــود واألرمـــن، إلى جانب 
أقليـــات طائفية مـــن أبرزها وأكبرهـــا األقلية 

العلوية.
شـــهدت األقليات الدينية عدة مكتســـبات 
تحـــدث ألول مرة خالل العشـــرية الماضية، إذ 
أقامت كنيسة سوميال األرثوذكسية اإلغريقية 
الموجـــودة قـــرب مدينة ترابـــزون على البحر 
األســـود أول شـــعائر دينية في 88 عاما وذلك 
ســـنة 2010، إضافـــة إلى ذلك نجد أن كنيســـة 
أكدمار (كنيســـة الصليب المقدس) الموجودة 
في جزيـــرة أكدمار في بحيرة فان، وهي قطعة 
مهمة مـــن التراث األرمينـــي، خضعت لعملية 
ترميم وتـــم فتحها من جديد للزوار في ســـنة 

2007 كمتحف.
وفـــي ســـنة 2010 قـــررت الحكومـــة فتـــح 
الكنيســـة لممارســـة الطقوس الدينية مرة في 
السنة. وبالمثل تمت إعادة فتح مدرسة األقلية 
اإلغريقيـــة في غوكجـــادا في ســـنة 2015 بعد 

غلقها لخمسة عقود.
علق أحد النواب بالقول ”كل هذه األشـــياء 
التـــي حدثت ألول مرة مهمة بالنســـبة إلي وال 
أريـــد أن أقلـــل مـــن قيمتها، لكن أهم مكســـب 
لألقليات غير المســـلمة في الســـنوات األولى 
مـــن حكم حـــزب العدالة والتنميـــة هو حقيقة 
أننـــا أصبحنا مرئيين أكثر وكســـبنا ســـمعة 
متصاعدة بفضل االعتراف الذي حظينا به في 

أعلى هرم الدولة“.
ويتابع قائال ”هذا االهتمام الذي أبدي لنا 
في أعلى مســـتوى الحكومـــة كان مثاال جيدا 
للمســـتويات األدنى في الدولـــة. لقد رفع ذلك 
من ثقتنا بأنفسنا. ســـئلنا عن آرائنا، وتمكنا 
من التعبير عن حاجاتنا وزاد الدعم الشـــعبي 

آلرائنـــا“. لكـــن، للميدالية جانبا آخـــر قاتما. 
جـــرى اغتيـــال الصحافـــي األرمينـــي التركي 
هرانـــت دينـــك كذلك أثنـــاء فتـــرة حكم حزب 
العدالة والتنمية. وكون عائلته مازالت تسعى 
إلى اليـــوم إلى نيل العدالة مع تباطؤ القضية 
ســـيبقى بقعة سوداء في ســـجل حزب العدالة 

والتنمية.
ولم تكن تلك هي البقعة السوداء الوحيدة. 
مرت ســـنوات على إلغـــاء المرســـوم المنظم 
النتخابات إلدارة المؤسســـات، وقيل لألقليات 
إن المرســـوم ألغي لتجديده حتى يســـتجيب 
لمتطلبـــات العصـــر ولجعـــل القانـــون أكثـــر 
ديمقراطية، لكن ليســـت هنـــاك أي عالمة على 

مرسوم جديد في األفق.
يقول النائب ”ربما نكون جاليات صغيرة، 
لكن حتـــى الجاليات الصغيرة مثـــل جاليتنا 
في حاجة إلى الديمقراطيـــة. ال يمكننا تنظيم 

انتخابـــات ونحـــن محرومـــون مـــن حقنا في 
تجديد أنفســـنا. هذه خســـارة كبيرة بالنسبة 
إلينـــا، وكأننـــا اســـترجعنا ممتلـــكات لكـــن 

المتصرفين السابقين بقوا في أماكنهم“.

تراجع حقوق األقليات

مثلما هو الحال لمجاالت أخرى من مســـار 
الديمقراطيـــة فـــي تركيـــا، هنـــاك تراجع في 
تحسين حقوق األقليات. واألدهى من ذلك كان 
للمناخ القومي الذي أججه الخطاب المشيطن 
لكل من هو خارج القاعدة االنتخابية الســـنية 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة أثـــر تخويف على 

األقليات.
وفـــي تصريح لصحيفة بيرغـــون اليومية 
يقـــول ميهايل فاســـيلياديس رئيـــس تحرير 
الصحيفـــة اليومية الناطقـــة باللغة اليونانية 

والموجود مقرها في تركيا ”أتيت من اليونان 
في سنة 2002 وصوت لحزب العدالة والتنمية. 
اآلن ال يمكننـــا حتـــى التكلـــم بلغتنـــا األم في 
الشـــوارع. نحجم عن كشف هوياتنا ونتجنب 

نطق أسمائنا“.
وضع األقليات اليوم تصفه الكاتبة التركية 
أليف شفق بقولها ”من الصعب أن تكون أرمنيا 
أو كرديـــا أو علويا أو مثليا أو رافضا للخدمة 
العسكرية أو يهوديا أو امرأة أو فقط شخصا 
ال يوافـــق على ما يحدث فـــي البلد. وإذا حدث 
ك تضـــع عالمة على أكثر من خانة واحدة،  وأنَّ
فإن الحياة تغدو أكثر صعوبة. والقائمة تطول 
وتطول. فقد تم ســـحق التنوع، كما تم التنازل 
عن حريـــة التعبير، فيما تهيمـــن أيديولوجيا 
التماثـــل علـــى األرض. والذيـــن شـــكلوا هذه 
األيديولوجيـــات هم القوميون واإلســـالميون 

واالستبداديون األتراك“.

كشــــــف استفتاء توسيع الصالحيات لرئيس اجلمهورية في تركيا عن نقاط سوداء جديدة 
لنظــــــام حكم أردوغان. وحذرت صحيفة دايلي حريات التركية من تراجع حقوق اجلاليات 
ــــــة. ورغم أن األقليات  غير املســــــلمة في الســــــنوات األخيرة من حكم حزب العدالة والتنمي
ــــــة، إال  أن تأجيجه  ــــــة حكمه ملا منحه لها من مكاســــــب حقوقي دعمــــــت أردوغــــــان في بداي
للخطاب القومي الشــــــعبوي في حملة االســــــتفتاء األخيرة والذي يشــــــيطن فيه كل من هو 
خارج القاعدة االنتخابية الســــــنية يطرح تساؤالت عن مستقبل األقليات في عهد السلطان 

العثماني اجلديد.

التعددية تختنق في تركيا

ميهايـــل فاســـيلياديس يقـــول إنه 
أتى مـــن اليونان إلـــى تركيا وصوت 
لحـــزب العدالة والتنمية لكن اآلن ال 

يمكنه حتى التكلم بلغته األم

 ◄

«تركيـــا تضمن لجميع مواطنيها حرية ممارســـة الشـــعائر واالعتقاد الدينـــي، بغض النظر عن 
األصل العرقي، وتعتبر التباينات ثروة اجتماعية مهمة».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

«رواد األعمال في إيران هم أحفاد تجار البازار، وبذلك هم يتمتعون بقدرة متوارثة على تسهيل 
بناء التغيير االجتماعي».

إصفنديار بامتانقليج
باحث إيراني

} طهــران – بقيت بازارات إيران (أو أسواقها 
العتيقة) موجودة لقرون من الزمن وهي تعتبر 
مركـــز الصناعات واحلـــرف والثقافـــة والدين 
والسياســـة في البـــالد. ويعتبر بـــازار طهران 
الكبيـــر القلـــب التجـــاري النابـــض للعاصمة 
اإليرانيـــة، وهو أثر تاريخي يعـــود بناؤه إلى 
أربعـــة قـــرون ماضيـــة. وكان وال يـــزال املركز 
التجاري الرئيســـي فـــي طهـــران، حيث ميكن 
شراء أي شيء من السجاد القدمي إلى الهواتف 

احلديثة.
يحتـــل البـــازار الكبيـــر في طهـــران رأس 
القائمـــة لألماكـــن التـــي يتوجـــب زيارتها في 
إيـــران. ســـيأخذ الزائر في متاهـــة من املمرات 
علـــى طول عشـــرة كيلومتـــرات تعـــرض فيها 
اآلالف من السلع واملواد من أغذية ومجوهرات 
وحتف قدمية وأثاث. املكان برمته متعة لعيني 
الزائر حيث تعرض أمامه املئات من األنســـجة 
والفنـــون  والبهـــارات  الفارســـية  والزرابـــي 
واحلـــرف اليدويـــة واآلثار القدميـــة في صف 
طويل في أكشاك ومخازن منتظرة اإليرانيني أو 

السياح ليشتروها.
وال يختلف البازار في إيران عن األســـواق 
الكبرى في بعض الدول العربية واإلســـالمية، 
حيـــث يتشـــابه معها فـــي املعمـــار أيضا وفي 
متاهات أسواقها ودهاليزها وزحامها، وأيضا 
في أدوارها الثقافية والسياســـية، لكن ما مييز 
بازار إيران أنه ال يزال محافظا، إلى اليوم، على 

تأثيره السياسي والديني في البالد.
ويقـــول إصفنديـــار بامتانقليـــج الباحـــث 
في الشـــأن اإليراني في تقرير نشـــره موقع لو 
بلوغ ”عندما نتذكـــر كلمة البازار عادة ما تقفز 
إلى أذهاننا صورة أســـواق العصور الوسطى 
وعصور ما قبـــل احلداثة، التـــي حتتوي على 
ممـــرات مظلمة ومتعرجة ومليئة بالســـجاد أو 
بالبضائع الغريبة األخرى، لكن البازار كان في 
احلقيقة قلـــب وجوهر االقتصاد اإليراني حتى 
نهاية القرن الـ20، وهذا الســـوق كان رمبا أكثر 

أهمية من مصافي النفط في البالد”.
ويضيـــف بامتانقليج موضحـــا ”بعيدا عن 
الشـــأن التجـــاري، كان البـــازار أيضا يضطلع 
بـــدور متويلي فـــي غاية األهميـــة؛ ففي أواخر 

الســـتينات كانت البازارات في إيـــران ُتقرض 
الســـوق اإليرانيـــة ذات مقـــدار األمـــوال التي 
أقرضتهـــا جميـــع البنوك التجاريـــة مجتمعة، 
وحتى بعد عقد من الزمن، وإثر توســـع البنوك 
احلديثة، ظل البازار في منتصف الســـبعينات 
يسيطر على 20 باملئة من حجم التعامل بالسوق 
الرســـمي، حيث كانت جترى فيه معامالت ُتقدر 
مببلـــغ 3 مليارات بعمالت النقد األجنبي، وكان 
دائنـــا مببلغ 2.1 مليار على شـــكل قروض غير 

مسددة“.
ويعد جتار البازار طبقة اجتماعية مستقلة 
بذاتها. وتســـعى هذه الطبقة املؤثرة لترســـيخ 
وجودها من خـــالل الدعم الهائـــل الذي تقّدمه 
للســـلطة، لكنها أيضا وفـــي نفس الوقت تلعب 
أدوارا في دعم املجتمع املدني من خالل متويلها 
للتحركات اجلماهيرية. ولعب البازاريون دورا 

هاما في دعم ثورة اخلميني.

دعـــم البازار الثورة اخلمينية بشـــكل كبير 
كـــرّد على احتقار شـــاه إيران للبـــازار وجتاره 
الذيـــن كان يعتبرهم بقايا مـــن العهد املاضي. 
ويقول إصفنديار بامتانقليج إن الشـــاه ســـخر 
منهم ومن ”محالتهم التي تعيث فيها الديدان“، 
كما ســـاءته هيمنـــة البازار علـــى قطاع جتارة 
التجزئة وقطاع اخلدمات املصرفية والتمويلية، 
لذا سعى الشاه لطي صفحة البازار، وقتله عن 
طريـــق فـــرض احلداثة مـــن خالل بنـــاء مراكز 

التسوق احلديثة.
شـــعر البازاريون بالتهديد الذي يحيق بهم 
جّراء مســـار التخطيط االقتصادي الذي ينفذه 
الشـــاه، ومن خالل تعاملهم داخل مؤسســـتهم 
مـــع الطبقـــات الدنيا  االقتصاديـــة ”البـــازار“ 
والعليا في املجتمع اإليراني، اســـتطاع البازار 
استيعاب وفهم التفاوت الطبقي واالجتماعي. 

قدم البازار دعما واسعا للثورة، لكن بعد أن 
جنحت الثورة في ترسيخ قواعدها، وعندما بدأ 
املرشـــد األعلى في توطيد سلطته عّجل بتحييد 
البـــازار. لكنـــه قام مبكافـــأة أعضـــاء حتالف 
اجلمعية اإلســـالمية، وهم شريحة صغيرة من 
البازاريـــني الذيـــن مولوا ونظمـــوا العديد من 
املسيرات، عن طريق دمجهم بالنخبة احلاكمة.

ومن خالل خلق عالقـــات الوالء بني البازار 
واحلكومـــة، ســـعى اخلميني ومـــن بعده علي 
خامنئي، للقضاء على البـــازار باعتباره منبرا 
مســـتقال للمعارضة السياســـية، وبذلك لم يعد 
البازار مؤسسة من مؤسسات القطاع اخلاص. 
وفي الواقـــع وحتى اليوم، ينعـــت البازاريون 
املؤسســـة  مـــع  بعالقـــات  يتمتعـــون  الذيـــن 
السياسية باســـم ”دولتي“ أي الذين لهم عالقة 

بالدولة، وفق إصفنديار بامتانقليج.
اليوم، انحصر الدور السياســـي للبازار في 
يد أقليـــة من كبار التجار من أصحاب العمائم، 
فيما ال يشـــغل صغـــار التجار ســـوى مقاومة 
الوضع االقتصـــادي املتدهور بعد أن تبني لهم 
أنهـــم غير معنيني بقطف ثمار االتفاق النووي، 

وأن وضعهم لن يتحسن كما كانوا يأملون.
 ويخشـــى اإليرانيـــون أن يـــؤدي الوضـــع 
الصعب الـــذي مير به أغلب جتـــار البازار في 
النهايـــة إلى العـــودة إلى ما بدأه الشـــاه وأن 
تلغـــي مراكـــز التســـوق الكبرى دورهـــم، هذا 
باإلضافة إلى املنافســـة التي تشكلها الشركات 
التابعة لقـــوات احلرس الثـــوري الذين خلقوا 
طبقة جديدة من التجار العسكريني تختلف عن 

الطبقة التقليدية للبازار.
وقال أحد الرجال، في حتقيق لشبكة بي بي 
ســـي، حول البازار اإليرانـــي وحتديات الراهن 
”نشـــكو كلنا من شـــيء واحد، وهـــو تدمير هذا 
البـــازار بـــكل أمجاده“. ويقول أكبـــر تقي زاده 
املديـــر الســـابق ملنظمـــة التـــراث الثقافي في 
مدينة تبريز إن البازارات ســـاهمت في حتديد 
مخطط املدينـــة إضافة إلى حياتها االجتماعية 
والثقافيـــة، لكـــن بالنظر إلى املشـــاكل احلالية 
التـــي يعاني منها البازار هناك خشـــية من أن 
هذه األســـواق العريقـــة لن تتمكن مـــن البقاء 

ليشهدها اجليل القادم.

برجوازية عسكرية تنافس البرجوازية التقليدية في أسواق إيران

 ما تبقى من سنوات المجد

بالنظر إلى المشـــاكل الحالية التي 
يعاني منها البازار هناك خشـــية من 
أن هذه األسواق العريقة لن تتمكن 

من البقاء ليشهدها الجيل القادم

 ◄



مصطفى القلعي

} بدأت آلة الدعايـــة اإلعالمية حلركة النهضة 
التونســـية فـــي الترويـــج ملصطلـــح اإلســـالم 
الدميقراطـــي كصفـــة بديلـــة لها عن اإلســـالم 
السياســـي بعد أن تبّنته احلركـــة وحتّدث عنه 
رئيســـها راشد الغنوشـــي منذ املؤمتر العاشر 
للحركـــة املنعقد بتونس في مايـــو 2016، حيث 
بـــدأ التنظير ملا يســـمى الفصل بـــني الدعوي 

والسياسي.
وقد شـــهدت احلركة في مؤمترها العاشـــر 
إبعـــادا لبعـــض األســـماء املعروفة بتشـــددها 
مثـــل النائبني الســـابقني في املجلـــس الوطني 
التأسيسي حبيب اللوز والصادق شورو اللذين 
ترأسا احلركة في فترتني مختلفتني. لم يكن ذلك 
اإلبعاد من نتائج تقييم أجرته احلركة وخلصت 
فيه إلى مخاطر اخلطاب األصولي املتشدد على 
اســـتقرار املجتمع التونسي وانسجامه وأمنه، 
وإمنا كان مغازلة من احلركة للواليات املتحدة 
األميركية التي رفعت دعمها بسرعة عن تنظيم 
اإلخوان املســـلمني، بـــل انقلبت عليـــه بعد أن 
تأكـــد لديها عجزه عن أن يحقق لها أهدافها في 

منطقة الشرق األوسط.
طبعا ال يخفى عن راشد الغنوشي ما ميكن 
أن يخفى عن أتباع النهضة ومريدي رئيســـها 
ونعنـــي مصدر مصطلح اإلســـالم الدميقراطي 
نفســـه. فهو مصطلـــح أميركي باألســـاس ولم 
يصدر البتة عن أدبّيات اإلســـالم السياسي وال 
عـــن االحتاد العاملـــي لعلماء املســـلمني، ذراعه 
الدعويـــة، وال عـــن التنظيـــم الدولـــي لإلخوان 

املسلمني، ذراعه السياسية.
يعود تاريخ مصطلح اإلســـالم الدميقراطي 
إلى ســـنة 2001 تاريخ االعتـــداء اإلرهابي على 
برجي التجـــارة العاملية في نيويورك. وقد ورد 
املصطلح في كتاب للكاتبة والروائية األميركية 
شـــيريل بينارد عنوانه ”اإلســـالم الدميقراطي 
املدنـــي“ صـــدر عن مؤسســـة راند للدراســـات 
االســـتراتيجية التـــي لـــم تتوقف عـــن تطوير 
املفهوم بحثا عن الصيغة األنســـب لتحقيق ما 

يســـمى باإلســـالم احلداثي العلماني املنشود 
الذي ميكن أن يكون شريكا ألميركا في مواجهة 
رؤوس الشيوعية متى ارتفعت في أي مكان من 

األرض.
طبعا اآللـــة االقتصادية األميركية تخشـــى 
من املفهوم االشتراكي للشيوعية بينما تشتغل 
علـــى اللبس احلاصل في اإلســـالم السياســـي 
حـــول الشـــيوعية إذ يتعامل معهـــا بخلفّيات 
إميانّية ويعتبرها صنوا للكفر واإلحلاد ويجيز 

فتاوى اجلهاد ضّدها.
وال بد من اإلشارة إلى أن اإلسالم السياسي 
في تونس والذي تقوده حركة النهضة قد أتقن 
فن املنـــاورة دون إتقان احملـــاورة. فهو يتبنى 
مفهـــوم اإلســـالم الدميقراطـــي ويتـــرك النعت 
الذي يعني أساســـا االعتماد  الثانـــي ”املدني“ 
الكلي على التشريع البشري في وضع الدساتير 
والقوانني. وقد حاولت حركة النهضة كثيرا أن 
مترر هذه الرغبة اإلخوانية األصولية في جعل 
الشـــريعة املصدر الرئيسي للتشريع في تونس 

أو املصدر على األقل في دستور 2014.
ولكـــن محاوالتها باءت بالفشـــل. غير أنها 
لم تيأس مـــن احملاولة ومرت مـــن املناورة في 
التشريع، إلى املناورة في الشرح والتفسير من 
خالل الكتاب الذي أصدره املقرر العام للدستور 
والنائـــب عن حركة النهضة فـــي مجلس نواب 
الشـــعب احلبيـــب خضر وســـماه ”الوجيز في 

شرح الدستور“.
ففي الكتاب مغالطات كثيرة منها التفســـير 
االلتفافـــي لعدد مـــن الفصول الرئيســـّية التي 
انبنـــى عليها الدســـتور التونســـي ال ســـيما 
للفصلـــني األول والســـادس املتعلقـــني بهوية 
الدولة. فتفســـير خضر لهمـــا يحمل على الظن 
بأن تونس دولة دينية دينها اإلسالم واملنتمون 
إلـــى األديـــان األخـــرى فيهـــا من املســـيحيني 
واليهود يعتبرون من أهل الذّمة خالفا ملنطوق 
الدســـتور الصريح. كما يتعمـــد املؤلف تغييب 
مفهـــوم حريـــة الضميـــر وقيمته فـــي احترام 

معتقدات املواطنني ودور الدولة في حمايتها.
كما يحتفظ اإلســـالم السياســـي في تونس 
بكل آالته االستشـــعارية متيقظة ضد العلمانية 
التي ال مييز بينها وبني الالئكية عن عمد طبعا، 
بل يصل اخللط إلى اجلمع بينها وبني مفاهيم 
احلدود مثل الكفر واإلحلاد والزندقة، مبا يغذي 
باســـتمرار نوازع التشدد والتطرف التي تظهر 
حركة النهضة أنها حتاول إبعادها عنها خالفا 

ملا متارسه وتهفو إليه في الباطن.

مبعنـــى آخـــر تتخـــذ القيـــادة السياســـية 
للنهضة قرارات معلنة بإبعاد املتشـــددين عنها 
في مســـتوى القيادات من الصف األول والذين 
لم يعد باإلمكان اإلقناع بتأويل كالمهم على غير 
مـــا أفصح عنه، كما دأبت على ذلك النهضة في 
تأويل تصريحات قياداتها غير املدروسة، وفي 
الوقت نفســـه متد القواعد املتحمسة والفاقدة 
لســـالح املراوغة الذي تتسّلح به جماعة اخلط 
األول، بكل األســـباب لتغذية النوازع املتشددة 
صلبها. فكلما خبت هذه النوازع ُدفع بالنقاش 
العلماني املغلوط إلى صدارة املشهد اإلعالمي 
واملســـجدي ليحيـــي هـــذه النـــوازع ويذكيها 
ويدفعها إلى التحـــرك امليداني الفعلي حلماية 
اإلســـالم مـــن اخلطر الـــذي يهـــدده. وإذا وقع 

احملظور فال شيء يدين النهضة.
هـــذا التكتيك أثبت جناعتـــه وأمّد النهضة 
برصيد من احلماة املتحمسني املتطوعني للذود 
عـــن اإلســـالم، حتـــى وإن لم يطلـــب منهم أحد 
ذلك ال ســـيما أن رئيس احلركـــة ونائبه وأغلب 
قيادييها ينعمون بحماية أمنية مشددة من قبل 
الدولة التونســـية التي لـــم يتركوا حكمها منذ 
ديســـمبر 2011. ولكن احلماية التي يجاهد من 
أجلها املتحمسون ليست للقيادات بل لإلسالم 
الذي ال يكّفون عـــن اإليهام بكونهم ميثلونه بل 

يحتكرون متثيله وحدهم دون سواهم.
مـــا يعنينا في هذا اإلطار أن حركة النهضة 
ُتوهـــم بكون إعالنها عن خروجها من اإلســـالم 
السياســـي إلى اإلسالم الدميقراطي هو نتيجة 
مســـيرة طبيعيـــة من النقـــد الذاتـــي والتقييم 

العلمي والسياسي ألدائها وتعاطيها مع الدولة 
واملجتمع منذ عودتها إلى النشـــاط العلني في 
مارس 2011. ولكّن هذا مجانب للواقع واحلقيقة 

جلملة من االعتبارات.
فلـــو كانت حركـــة النهضـــة دميقراطية ملا 
كشـــفت عن نوازعها االســـتبدادية لالستحواذ 
علـــى احلكم إبـــان حكم الترويكا بني ديســـمبر 
2011 ويناير 2014. فالنهضة حكمت تونس منذ 
ديســـمبر 2012 دون ســـند قانوني وال شـــرعية 
انتخابيـــة. وعبرت صراحة عن كونها لن تغادر 
السلطة علما وأن القانون االنتخابي التوافقي 
الذي على أساسه أجريت انتخابات 23 أكتوبر 
2011 كان واضحا في حتديد مدة الســـنة التي 
يقضيها املجلس الوطني التأسيســـي املنتخب 

لكتابة الدستور.
وتسببت حركة النهضة في دخول تونس في 
نفق مجهول من عدم االستقرار واالضطرابات. 
وأجبـــرت كل مكونـــات املشـــهد الدميقراطـــي 
التقدمي من أحزاب يســـارية ومنظمات وطنية 
وجمعيات على التضامـــن والتضافر والتوحد 
ضمن جبهة اإلنقاذ إلنقاذ تونس ومسارها من 
براثن اإلسالم السياســـي النهضوي ونوازعه 
االســـتبدادية، عبـــر اعتصام الرحيـــل وتعليق 
نواب املعارضة نشـــاطهم فـــي البرملان وتنظيم 
مظاهرات ومســـيرات ضخمة واعتصامات في 

مقرات السيادة في كل اجلهات التونسية.
ولو كانت حركة النهضـــة دميقراطية فعال 
لكشـــفت عـــن متويالتها وعـــن ثرواتهـــا وعن 
أذرعها اإلعالمية وعن معلوماتها عن شـــبكات 

جتنيد التونسيني وتسفيرهم إلى بؤر احلروب 
والنزاعـــات. ولو كانت دميقراطية فعال حلررت 
تقاريـــر جلان التحقيـــق البرملانية في األحداث 
العنفيـــة التي شـــهدتها تونس فـــي عهد حكم 
الترويكا الذي قادتـــه النهضة مثل اعتداءات 9 
أبريل 2012 واعتداءات الرّش في سليانة شتاء 
2012 والهجوم على املقر املركزي لالحتاد العام 
التونسي للشـــغل في 04 ديسمبر 2012 وسحل 
لطفـــي نقض حتـــى املوت بتطاويـــن في يناير 
2013 واغتيال شكري بلعيد في 06 فبراير 2013 

ومحمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
ومازالـــت الكتلة النيابيـــة حلركة النهضة 
في البرملان التونســـي متـــارس دورا تعطيليا 
خطيرا وحاســـما للّنَفـــس الدميقراطي املدني 
التحـــرري فـــي تونس، بـــل إنها ال تتـــردد في 
اســـتعمال أسلوب املساومة مع الكتلة الشريكة 
لها في البرملان وفي احلكومة كتلة نداء تونس 
في ما يتعلـــق بتمرير القوانني في قطيعة تامة 
مـــع مصالـــح الشـــعب التونســـي وانتظاراته 
مثل مســـاومة قانون محاضـــن األطفال بقانون 

املصاحلة االقتصادية واملالية.
إّن نســـبة حركة النهضة نفســـها لإلســـالم 
الدميقراطـــي ومحاولـــة القطيعة مع اإلســـالم 
السياسي تكتيك الغاية منه الدخول في رحاب 
الرضا األميركـــي للمحافظة على املصالح التي 
حققتها لنفسها على حساب الشعب التونسي. 
أما املمارسة الدميقراطية املدنية احلقيقية فإن 
حركة النهضة تتعامل معها مبنطق مكره أخاك 

ال بطل.

} مونريــال - دعـــت مديـــرة مركز الدراســـات 
واألبحـــاث النســـائية فـــي اإلســـالم، بالرابطة 
احملمدية للعلماء باملغرب، أسماء املرابط، األحد 
للنصوص  مبونتريال، إلى قـــراءة ”إصالحية“ 
الدينيـــة، من أجل نهج مقاربـــة جديدة لقضايا 
النســـاء في اإلســـالم، واملزاوجة بـــني اإلميان 

والتمكني.
وأكدت املرابط، خالل ندوة منظمة من طرف 
واملعهد  املركـــز الثقافي املغربـــي ”دار املغرب“ 
اإلســـالمي مبونتريال حول موضوع ”اإلسالم 
والنســـاء: رؤيـــة إصالحيـــة“، أنـــه ”للخروج 
مـــن هذه املـــآزق األيديولوجيـــة املعاصرة، من 
الضروري اليوم أن نرســـم خطا ثالثا، إذ تكون 
حقوق النساء متماشية مع مرجعية دينية تتم 
مراجعتهـــا انطالقا مـــن قـــراءة إصالحية من 

شأنها أن تزاوج بني اإلميان ومتكني النساء“.
واعتبـــرت األســـتاذة احملاضـــرة أن هـــذا 
الطريـــق الثالث يقتـــرح بدائل جديـــدة إلعادة 
قراءة الدين الذي ميكن أن نعيشه كأنه نوع من 
”الروحانية التحررية“. ودافعت أسماء املرابط 
عن أن هـــذه القراءة اإلصالحية متر بالضرورة 
عبر اســـتجالء التاريخ السياسي لإلسالم، بل 
ووضع املســـاواة والتعددية والعدالة في مقام 

املثل الروحية التي ال محيد عنها في الدين.
لهذا الغرض، أشارت املرابط إلى أن ”األمر 
يتعلـــق بإعادة تفكيك القـــراءة التقليدية، التي 
بقيت لزمن طويل حتت رحمة قراءة سياســـوية 

ومذهبيـــة، والقيـــام مبقاربة جديـــدة لقضايا 
النساء واإلســـالم“، مضيفة أنه ال يتعني أيضا 
اجتزاء اآليات، كما كان الشأن عليه في السابق، 
بل وضع هذه القضية في إطار عادي أصيل، أي 

ضمن رؤية روحية لإلنسانية قاطبة.
وحســـب األســـتاذة احملاضـــرة، فـــإن هذا 
األمر سيســـمح بإبراز أربعة أبعاد أساسية لم 
تأخذها القـــراءة التقليدية بعني االعتبار، وهي 
البعد األخالقي الكوني، ووضع البعد اإلنساني 
كمحور كل روحانية، وإبراز بعد املســـاواة من 
خـــالل العديـــد من املفاهيـــم واآليـــات الداعية 
متاما إلى املساواة، والبعد االجتماعي املتعلق 

بالظرفية.
وبعد أن ذكرت أن قضية املرأة في اإلسالم 
تعتبــــر قضيــــة محوريــــة ضمــــن املناقشــــات 
األغلبيــــة  ذات  بالبلــــدان  ســــواء  املعاصــــرة 
املســــلمة أو بالغرب، أبرزت أسماء املرابط أن 
هذه القضيــــة متس اليوم قيما أساســــية من 
قبيل الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملساواة 
بني الرجال والنساء، وأشارت إلى أن العقلية 
”امليزيــــة“ جتاه النســــاء في الفكر اإلســــالمي 
بشــــكل عام كانت نتاجا للمغاالة في االجتهاد 
اإلسالمي التقليدي، أكثر من كونها ناجتة عن 
نصوص مكتوبة، وأضافت أن االعتراف بقيمة 
العمل الذي قام به علماء اإلســــالم السابقون 
أمر مهم وأساســــي باعتباره مصدرا للمعرفة 
التاريخيــــة، لكنها شــــددت باملقابل على أنه ال 

ميكن بأي حال من األحــــوال أن يعتبر حقيقة 
مطلقة وثابتــــة، ترتفع في بعض احلاالت إلى 

مرتبة املقدس.
وشــــددت املرابــــط على أن هــــذا النوع من 
امليز املشــــروع مــــن طرف الديــــن جعل قضية 
النســــاء في اإلســــالم ”تبــــرح مكانهــــا رهينة 
بــــني إســــالموفوبيا مروجــــة علــــى صعيــــد 
العالــــم، ووصاية بطريركيــــة ثقافية من طرف 

املجتمعات اإلسالمية“.
وأقرت املرابط بأنه أصبح باإلمكان اليوم 
الشــــروع فــــي هذا العمــــل اإلصالحــــي للفكر 
اإلســــالمي ووضع مقاربة جديدة، خاصة في 
ما يتعلق بقضية املرأة، مشــــيرة على ســــبيل 
املثــــال إلــــى جتربــــة املغــــرب فــــي العديد من 
املجــــاالت، خاصة إصالح مدونة األســــرة عام 
2004، وتعديل الدســــتور، الذي أقر باملساواة 

بــــني النســــاء والرجــــال، فضال عــــن إصالح 
احلقل الديني والعمــــل الذي تقوم به الرابطة 

احملمدية لعلماء املغرب.
وخلصت املتحدثــــة ذاتها إلى أنه لتصبح 
هذه الرؤية اإلصالحية حقيقة، من الضروري 
الشــــروع في قضيــــة التربيــــة والتعليم، التي 
من خاللها يتم نقل أســــس القيم اإلســــالمية 
األخالقية، أي العدالة واحترام التنوع الديني 

واملساواة في احلقوق بني النساء والرجال.
جدير بالذكر أن الباحثة املغربية أســــماء 
املرابــــط عرفــــت ببحوثهــــا وإســــهاماتها في 
هــــذا املجال الفكري املتعلق بقضايا اإلســــالم 
واملــــرأة، وهــــي صاحبة العديد مــــن املؤلفات 
حول اإلسالم واحلقوق الكونية للنساء، ومن 
أشهر كتبها؛ ”مسلمة وكفى“، و“عائشة، زوجة 
النبي أو اإلســــالم بصيغة املؤنث“، و“القرآن 

والنســــاء: قراءة للتحرر“، و“النساء، اإلسالم، 
الغــــرب: الطريــــق نحــــو العاملية“ و“النســــاء 

والرجال في القرآن: أية مساواة؟“.
وفي الندوة نفســــها تدخل القائم باألعمال 
بســــفارة املغرب بأوتــــاوا، عبداللــــه لكاهية، 
ليؤكــــد أن اململكة املغربية حتــــت قيادة امللك 
محمــــد الســــادس، كانت رائدة على مســــتوى 
إصالح احلقل الديني، مــــن خالل العمل على 
تشــــجيع االعتدال وسن سياســــة وقائية ضد 
التطرف، والتي تتضمــــن إصالحات قانونية 
واجتماعيــــة ودينيــــة، مبــــرزا أن املغرب طور 
املبادئ األساسية لسياسته الدينية بانسجام 
واالقتصاديــــة  السياســــية  اختياراتــــه  مــــع 
أن  دون  اإلنســــان،  وحقــــوق  واملؤسســــاتية 

يتعارض ذلك مع املبادئ األساسية للدين.
األســــتاذ املبــــرز بكليــــة العلــــوم الدينية 
بجامعــــة مونريــــال، باتريس برودور، أشــــار 
بدوره إلــــى أهميــــة موضوع النــــدوة، مبرزا 
أهمية وتشــــعب قضية النســــاء في اإلســــالم، 
والتي أصبحت في صلب النقاشات املعاصرة 

بالعديد من املجتمعات اإلسالمية والغربية.
كما سجل املتحدث أهمية التطرق إلى هذه 
القضية وفق مقاربة متعددة، تقوم على اعتبار 
أن مختلــــف املكونــــات متكاملة بــــني بعضها 
البعض، بعيدا عن املقاربات التقليدية، مبرزا 
الدور الرئيســــي الذي يتعني أن يلعبه القادة 
السياســــيون والدينيــــون واملفكرون واإلعالم 
مــــن أجــــل محاربــــة كل األفــــكار االختزاليــــة 
لوضع املرأة، بهدف تشــــجيع التفاهم املتبادل 
بــــني مختلف العقائــــد واألديان على أســــاس 

املناقشات املستفيضة واحلوار البناء.
وشــــدد بــــرودور علــــى أهميــــة التربيــــة 
قيــــم  ونشــــر  العقليــــات  لتغييــــر  والتعليــــم 
الدميقراطيــــة واالنفتاح واملســــاواة والوقاية 

ضد كل اخلطابات احلاطة من قيمة النساء.

حركة النهضة.. الهجرة التكتيكية نحو مفهوم اإلسالم الديمقراطي

دعوة مغربية إلى مقاربة جديدة لقضايا النساء في اإلسالم

إعــــــالن حركة النهضة التونســــــية مؤخرا عن التخلي عن اإلســــــالم السياســــــي (مفهوما 
وارتباطا) وتأصيلها ملفهوم جديد يقوم على ”اإلسالم الدميقراطي“، كان مناسبة الختبار 
جدية النهضة في طالقها من اإلسالم السياسي وفي تبنيها لإلسالم الدميقراطي. وكان 
إصدار احلبيب خضر (املقرر العام للدستور التونسي وممثل النهضة في املجلس الوطني 
التأسيسي) لكتيب حمل عنوان ”الوجيز في شرح الدستور“ فرصة ملقارعة إعالن النهضة 
املشــــــار إليه مبا تضمنه كتيب احلبيب خضر، خاصة في تفسير الفصول املتعلقة مبدنية 
الدولة أو بحرية الضمير، وهو ما يجد صداه في تشبث النهضة باإلسالم الديني وإهمال 

البعد املدني للمسألة.

ما تعيشه النساء في العالم العربي اإلسالمي من متييز يروج على أنه نابع من النصوص 
الدينية املكتوبة، هو وضع يحتاج إرساء مقاربات جديدة تنطلق أساسا من قراءة إصالحية 
للنص الديني تثبت أن وضع املرأة في الفكر اإلســــــالمي ناجت عن املغاالة في فهم النص 
الديني. الذود عن النســــــاء في الفكر اإلسالمي يندرج في إطار عام هو الدعوات املتكررة 
إلى إطالق خطاب ديني جديد، وينخرط أيضا في ســــــياق كسر االحتكار الذكوري ملجال 

الفقه. وهي قضايا متداخلة مت طرحها في ندوة ”اإلسالم والنساء: رؤية إصالحية“.

مغادرة اإلسالم السياسي في العلن والوفاء لألصولية في المضامين

[ انتقال جاء في سياق التنظير للفصل بني الدعوي والسياسي  [ إيهام بأن القطع مع اإلسالم السياسي نتيجة نقد ذاتي

حركـــة النهضة التونســـية تتبنى 
وتتـــرك  الديمقراطـــي  اإلســـالم 
«املدني» الذي يعني االعتماد على 

التشريع البشري

◄

«حركة النهضة لم تتحول إلى حزب مدني، بل تنقلب اآلن على المبادئ الديمقراطية، وتستغل إسالم سياسي
الفخاخ التي وضعتها في الدستور ألخونة المجتمع».

رجاء بن سالمة 
باحثة تونسية

«قضية المرأة في اإلسالم قضية محورية ضمن المناقشات المعاصرة، وهي قضية تمس اليوم 
قيما أساسية من قبيل الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمساواة».

أسماء املرابط 
مديرة مركز الدراسات واألبحاث النسائية بالرابطة احملمدية للعلماء باملغرب
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املرأة أسيرة التفاسير املغالية 



محمد الحمامصي

} عشّية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
لعام 2017، الذي يستمر من 26 أبريل إلى غاية 
2 مايو القادم، أعلنت الجائزة العالمية للرواية 
العربيـــة البوكر في دورتها العاشـــرة عن فوز 
الروائـــي الســـعودي محمد حســـن علوان عن 
بالجائـــزة، وذلك في  روايتـــه ”موت صغيـــر“ 
حفل أقيم في مدينة أبوظبي، بحضور أعضاء 
لجنة التحكيم وحشـــد مـــن الكتاب والمثقفين 

واإلعالميين العرب.

الرواية الفائزة

كشـــفت الروائيـــة ســـحر خليفة، رئيســـة 
لجنـــة التحكيـــم، عن اســـم الفائـــز بالجائزة 
الذي ســـيحصل على مبلغ قيمته 50 ألف دوالر 
أميركـــي، باإلضافـــة إلى ترجمـــة روايته إلى 
اللغـــة اإلنكليزية، إلى جانـــب تحقيق مبيعات 
أعلـــى للرواية والحصول علـــى تقدير عالمي. 
وبهذا الفوز تعتبر الرواية أفضل عمل روائي 
ُنشر خالل االثني عشر شهرا الماضية، وجرى 
اختيارهـــا من بين 159 رواية مرشـــحة تتوزع 

على 18 بلدًا عربيًا.
وقـــد عّلقت ســـحر خليفة نيابـــة عن لجنة 
التحكيم على الروايـــة الفائزة بقولها ”تنبش 
في حياة وفكر المتصوف  رواية ’موت صغير’ 
األندلســـي ابـــن عربـــي، وتبرز بصـــورة فنية 
الفتـــة وَمقدرة لغوية آســـرة نظـــرة ابن عربي 
للحب الروحـــي والدنيوي بأرقـــى صورهما. 
تستحضر الرواية مرحلة تاريخية بصراعاتها 
وحروبهـــا واضطراباتها وكيـــف في قلب هذا 
الخضـــم تتشـــكل وتتطور مســـيرة حياة ابن 

عربي اإلنسان“.
رواية ”موت صغير“ سيرة روائية متخيلة 
لحيـــاة ولّي صوفّي هو محيي الدين بن عربي 
منـــذ والدته فـــي األندلس فـــي منتصف القرن 
الســـادس الهجري حتـــى وفاته في دمشـــق. 
تتناول الرواية ســـيرة حيـــاة زاخرة بالرحيل 
والســـفر من األندلـــس غربا حتـــى أذربيجان 
شرقا، مرورا بالمغرب العربي ومصر والحجاز 
والشام والعراق وتركيا، يعيش خاللها البطل 
تجربته الصوفية العميقة التي يحملها داخل 
روحـــه القلقة ليؤدي رســـالته تحـــت ظل دول 
متخيلة ويمّر بمدن عديدة ويلتقي أشـــخاصا 

كثـــرا ويمّر بأحداث متخيلـــة وحروب طاحنة 
ومشاعر مضطربة.

الالفـــت أن الرواية ال تنقل للقارئ ســـيرة 
ابن عربي متبعة مراحل حياته الحقيقية وفق 
تواريخهـــا وأحداثها المعروفة ســـلفا، إذ هي 
سيرة متخيلة للفيلسوف والمتصوف العربي 

البارز. 
ينطلـــق علـــوان من حـــدث حقيقـــي دون 
تراتبيـــة زمنيـــة ويبني عليه عوالـــم متخيلة، 
عوالـــم ال يســـعى مـــن خاللهـــا الكاتـــب إلى 
إثـــارة التصوف كموضوع في حـــد ذاته بقدر 
ما يســـعى إلـــى إثارة جوانب مـــن حياة رجل 
متصوف، ومن خاللها نكتشف أسرار األماكن 
واألزمنـــة والبيئة التي عـــاش فيها ابن عربي 
ومالمـــح ذلك الزمن، كل ذلك من أجل الكشـــف 

عن الجوهر اإلنساني. 
الســـيرة  هـــذه  خـــالل  وذمـــن 
أيضا نكشـــف الواقـــع االجتماعي 
والسياســـي، واألهـــم مـــن كل ما 
أسلفنا أن الكاتب يستدرج قراءه 
إلـــى عوالم الحـــب التـــي تبقى 
مجهولة وغامضة عند الكثيرين.
للقائمـــة  ترشـــيحه  وبعـــد 
القصيرة، قال علـــوان في فيلم 
العالميـــة  الجائـــزة  أنتجتـــه 
المقرر  ومن  العربيـــة  للرواية 
أن يدرج فـــي موقعها ”أحيانًا 

ُتكتـــب  أن  مســـتغربًا  يبـــدو 
روايـــة عن ابن عربي بتلك األبعاد الطاعنة في 
مشرقيتها بينما أنا مقيم في هذا الجزء البعيد 
البارد مـــن العالم، في كندا. ولكن أفكر أحيانا 
في ذلك فأتهم الحنين أوال بشـــكل مباشـــر ثم 
أجـــد أن التالمـــس مع المختلـــف الغريب هو 
الذي يدفعني باتجاه ذاتـــي وتراثي وثقافتي 

القديمة“.

كاتب هادئ

محمد حســـن علوان الفائـــز بالجائزة هذا 
العـــام ولد في الرياض، عـــام 1979، ويقيم في 
تورونتـــو، كندا. صدرت لـــه أربع روايات قبل 
”مـــوت صغير“ هي ”ســـقف الكفايـــة“ (2002)، 
”صوفيـــا“ (2004)، ”طـــوق الطهـــارة“ (2007)، 
(2011) التـــي وصلت إلى القائمة  و“القندس“ 
القصيـــرة للجائزة العالميـــة للرواية العربية 
عام 2103، وفازت نســـختها الفرنسية بجائزة 
معهـــد العالم العربي في باريس ألفضل رواية 

فرنسية مترجمة من العربية عام 2015.
كما أصـــدر علـــوان كتابًا نظريـــًا بعنوان 
”الرحيـــل: نظرياتـــه والعوامـــل المؤثرة فيه“ 
(2014). عام 2010، تم اختياره ضمن أفضل 39 
كاتبا عربيا تحت ســـن األربعين، وأدرج اسمه 
في أنطولوجيا ”بيروت 39“. كما شارك علوان 
فـــي أول ندوة ”ورشـــة إبداع“ التـــي نظمتها 
الجائزة العالمية للرواية العربية في عام 2009 

وكان مدّربًا على الكتابة في ندوة عام 2016.
كما يقال تســـتمد روايات علوان قوتها من 
ذاتها، حيث يتســـم علوان بالرصانة والهدوء 
وهو مـــا ينعكس بوضوح علـــى كتاباته ذات 
اللغة السلســـة، وخاصة على مستوى تكوين 

شـــخصياته التي تتســـم غالبا بعمق نفســـي 
كاشـــف للمواقـــف والبيئـــات واألفـــكار التي 
يسعى الكاتب إلى إثارتها، كل ذلك دون تشنج 

أو أي انفعال آخر، بل بنظرة مرّكزة.

مراحل الجائزة

وتحدث الكاتب الروائي الســـعودي محمد 
حســـن علوان في الندوة التـــي قدمتها جائزة 
البوكـــر العربيـــة لروائيي القائمـــة القصيرة 
للجائزة في دورتها هذه، في قاعة المؤتمرات 
بجامعة نيويورك أبوظبي، عن األدب مشـــيرا 
إلـــى أنه فـــي فترة من الفتـــرات كان الصخرة 
التي يمتطيها اليســـار تحديدا في أوروبا من 
أجل تحقيق ثورات ثقافية وفكرية معينة وهذه 
حالة مرحلية لها ظروف وســـياقات 
تاريخية معينة، ولكن األدب اكتسب 
هذا الشكل، ولألسف أصبح الكاتب 
أو األديب يتنكر في هذا الزي معتقدا 
أن هذا ما يجـــب أن يظهر فيه، وهذا 
مناف للتلقائية التي من المفترض أن 

يكون عليها باعتباره كاتبا.
وأكد علوان أن الكاتب الذي يحاول 
أن يؤثر ويســـيطر على أفكار قرائه هو 
نـــوع آخر مـــن الســـلطة، وفـــي الكثير 
مـــن الروايات والكتب نجد أنفســـنا في 
صراع مـــع الكاتب الذي يحاول أن يزرع 
في داخلنا فكرة معينة، ولكن حسب مدى 
إيماننـــا بالفكرة التي يحـــاول أن يناكفها أو 
يناقضها نجد أنفســـنا فـــي حالة من الصراع 
والتوتر، ومن ثم نبدأ في استشـــعار محاولة 
هذا الكاتب فرض رؤيته وهي ســـلطة بشـــكل 

أو بآخر.
كانت القائمة القصيرة المكّونة من ســـت 
للروائي  روايـــات قـــد ضمـــت ”الســـبيليات“ 
الكويتي إســـماعيل فهد إســـماعيل، و“زرايب 
العبيـــد“ للروائية الليبية نجوى بن شـــتوان، 
للروائـــي  آدم“  اســـمي   – الغيتـــو  و“أوالد 
بائـــع  و“مقتـــل  خـــوري،  إليـــاس  اللبنانـــي 
للروائي العراقي ســـعد محمد رحيم،  الكتب“ 
للروائـــي المصري  و“فـــي غرفة العنكبـــوت“ 
محمـــد عبدالنبـــي، و“موت صغيـــر“ للروائي 
الســـعودي محمد حســـن علوان. ويحصل كل 
من المرّشـــحين الســـتة إلى القائمة القصيرة 
على 10.000 دوالر أميركي، كما يحصل الفائز 

بالجائزة على 50.000 دوالر أميركي إضافية.
وقـــد ضمـــت لجنـــة التحكيـــم: الروائية 
الفلسطينية سحر خليفة، رئيسًا، مع عضوية 
كل مـــن: المترجـــم الســـوري صالـــح علماني 
والروائية سحر الموجي، والناقدة األكاديمية 
فاطمة ســـالم الحاجـــي، والباحثة البريطانية 

صوفيا فاسالو.

مستوى عالمي 

بدوره قال ياسر ســـليمان، رئيس مجلس 
أمناء الجائزة ”تهدف الجائـــزة إلى الترويج 
للروايـــة العربية علـــى المســـتوى العالمي، 
ومـــن هنـــا تضمن الجائـــزة ترجمـــة األعمال 

الفائـــزة إلـــى اللغـــة اإلنكليزيـــة. وفـــي هذا 
الســـياق صدرت الترجمـــة اإلنكليزية لرواية 
’ســـاق البامبو‘ لســـعود السنعوســـي عن دار 
بلومزبري – مؤسسة قطر للنشر في عام 2015، 
كمـــا ســـتصدر الترجمـــة اإلنكليزيـــة لرواية 
’طـــوق الحمام‘ لرجـــاء عالم عـــن دار دكوورث 
فـــي 2 يونيو مـــن هذا العـــام. أّمـــا الروايات 
الفائـــزة األخرى، فقد صـــدرت ’واحة الغروب‘ 
ليوسف  لبهاء طاهر عن دار سيبتر و‘عزازيل‘ 
زيدان عن دار أتالنتيك، وكل من ’ترمي بشـــرر‘ 
لعبـــده خـــال و‘القـــوس والفراشـــة‘ لمحمـــد 
األشـــعري عن دار بلومزبري – مؤسســـة قطر 

للنشر“.
وأضـــاف ســـليمان أن ”رواية موت صغير 
تسحرك بانسيابيتها وانتظام سردها وهدوء 
حركتهـــا الداخلية، فتجعلك تغوص في عوالم 
بطلهـــا، ابـــن عربي، في حلـــه وترحاله وكأنك 

هو فـــي أزمـــان مضطربـــة تصارع مآســـيها 
بصبـــر يتـــردد. تتدفـــق الروايـــة بيـــن يديك، 
وتجري وراءها بشـــغف أّخاذ وإيقاع متوازن 
يشـــهد لكاتبهـــا محمد حســـن علـــوان بقدرة 
رائعـــة علـــى حياكـــة الســـرد دون تزويق أو 

بهرجة“.
يذكـــر أن 33 مـــن الروايـــات الفائـــزة أو 
المدرجة علـــى القوائم القصيـــرة للجائزة قد 

تمت ترجمتها إلى 24 لغة من لغات العالم.
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◄ انتظم بالعاصمة السودانية 
الخرطوم االجتماع الثاني لممثلي 
الدول العربية لبحث سبل تأسيس 

البوابة اإللكترونية للتراث الثقافي في 
الدول العربية.

◄ كّرمت الكويت مكتبة اإلسكندرية 
بمصر لـ“دورها الرائد في الثقافة 

العربية“. وسلم وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الكويتي والوزير 
المكلف باإلعالم، محمد العبدالله 

الصباح، درع التكريم لخالد عزب، 
رئيس قطاع المشروعات والخدمات 

المركزية بمكتبة اإلسكندرية.

◄ تم إصدار تقرير عن ”البعثة األثرية 
السعودية اإليطالية والفرنسية 

في دومة الجندل“ التي تمت خالل 
الموسم الثاني عام 1432هـ 2011م 

وصدر التقرير في شكل كتاب باللغة 
اإلنكليزية ويتناول أعمال المسح 

والتنقيبات األثرية في موقع واحة 
دومة الجندل في منطقة الجوف.

باختصار
املختلف وتدمير كتبه وذاكرته

} في القرن الخامس قبل الميالد قاضى 
األثينيون الديمقراطيون المتصوف 

بروتاغوراس بتهمة اإللحاد وأحرقوا 
كتابه ”عن اآللهة“ في محرقة عامة. وحسب 

رواية ديوجينس ليريتوس كاتب سيرة 
أفالطون، الذي أوصى بإقصاء الشعراء من 

جمهوريته الفاضلة، وحاول إحراق كتب 
ديموقريطوس ثم قام بحرق قصائده هو 
عندما ِالتقى سقراط. ولم يتردد شخص 

متسامح مثل ديفد هيوم الفيلسوف 
البريطاني في أن يطالب بمنع وحظر جميع 

كتب الميتافيزيقا. وفي سنة 1910 نشر 
المستقبليون بيانا دعوا فيه إلى تدمير 
جميع المكتبات وفنون الماضي وتراث 

األمس.
وفي 1967 أحرق الشعراء الكولومبيون 

من جماعة ناديستا رواية ماريا لجورج 
ايزاك وأعلنوا ضرورة تدمير الماضي 

األدبي لألمة، كيف لشعراء أن يفعلوا ذلك؟ 
كيف لمثقفين أن يصدروا حكم اإلعدام 

على رأي في كتاب وهم يعلمون أن الثقافة 

تراكمية وال توجد من فراغ؟ جوزيف غوبلز 
نعرفه جميعا كارها خطيرا للثقافة والكتب 

وهو الذي نظم في 1933 المحرقة النازية 
الكبرى للكتب في ساحات برلين، وفي 1939 

قام مسؤولو مكتبة سانت لويس العامة 
في الواليات المتحدة بمنع كتاب ”عناقيد 
الغضب“ لجون شتاينبك وأحرقوا نسخه 
عالنية أمام الجماهير(…)، وحتى لحظتنا 
هذه ال يزال التدمير المتعمد للكتب يطغى 
على جميع األحداث الخسيسة في عالمنا. 
وسواء كان الكتاب المدمر ألواحا سومرية 

أو مخطوطات إسالمية أو كتبا ماركسية 
أو كتبا هندوسية فإن المشكلة تكمن في 

الموقف العلني لهؤالء الذين يدمرون الكتب 
ألنها تخالف ثقافتهم، ونعثر على مثالهم 
في جميع الثقافات القديمة والمعاصرة، 

حيث يقسم معظم البشر عالمنا إلى ”نحن“ 
و“هم“، ومن الطبيعي أن نكون ”نحن“ 

األفضل واألجدر بالحياة فنحن من يستحق 
البقاء وسوانا لهم الجحيم. وبتطبيق هذا 

المعيار في إلغاء اآلخر، تمارس الرقابة 
والشوفينية والعنصرية والطائفية اإلنكار 

الدائم لحقوق وثقافات اآلخرين.
عندما مات انتوني كومستوك سنة 1915 
انزاح كابوس الرعب عن الكّتاب وأصحاب 

المكتبات وعشاق الكتب في أميركا، فقد 
عرف كومستوك بكونه الرقيب المروع 

الذي أقام محارق ألطنان من الكتب على 
امتداد الواليات المتحدة حين حكم على 

الكتب والمطبوعات بالحرق من وجهة 
نظر محض أخالقية دينية، وكان لتشدده 
وعدم اعترافه بأي فكر مختلف عما يؤمن 

به مسوغه الوحيد للتدمير، وكان يملك 
يقينا راسخا مفاده أن الشيطان يسيطر 
على عقول األدباء والكتاب وأن رسالته 

الدينية في األرض تنحصر في القضاء على 
هذا الرجس، ولم يثنه شيء عن شن حربه 

الصليبية األخالقية على الكتب والكّتاب 
حتى نهاية عمره.

لطالما احتقر كومستوك كتابات جورج 
برنارد شو الكاتب االشتراكي البريطاني 

وكرهه أكثر عندما صاغ شو مفردة 
”الكومستوكية“ وشاعت في العالم الغربي 

كتعبير عن فظاعة الرقابة المفرطة التي 
سعى كومستوك لفرضها على المطبوعات 

بعمله على استصدار قانون أقره 
الكونغرس سنة 1872 يفرض إرسال نسخة 

إلى البريد من كل كتاب يصدر لمراقبته 
من وجهة نظر أخالقية وتقرر إدارة البريد 

حسب تعليمات كومستوك حظر الكتاب 
أو السماح بتداوله. وكان معروفا عن 
كومستوك تفاخره بعدد األدباء الذين 

دفعهم لالنتحار حتى قيل إن عددهم تجاوز 
االثني عشر كاتبا منتحرا، وظل قانون 

كومستوك ساريا لعقود طويلة واستفادت 
منه الحملة المكارثية إلى أقصى الحدود 
وبموجبه تم منع كتاب ”عناقيد الغضب“ 

لجون شتاينبك وحظر كتاب ”عشيق 
الليدي تشاترلي“ في 1959 من قبل دائرة 

البريد!

 لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

توفي الكاتب األميركي روبرت إم بيرسيج، مؤلف رواية {زين وفن صيانة الدراجات النارية} هذا 

األسبوع عن عمر ناهز 88 عامًا بعد فترة من التداعي الصحي.

من املتوقع أن تباع لوحة للفنان األميركي جان ميشال باسكيات، بأكثر من 60 مليون دوالر في 

مزاد يقام في الـ18 من مايو املقبل.

الجائزة باتت حدثا سنويا ينتظره 

الكتاب والقراء والمتابعون للشأن 

الثقافـــي لمـــا تمثلـــه مـــن واجهة 

أدبية هامة

\

[ رحلة سردية تحكي سيرة ابن عربي من األندلس إلى دمشق  [ الحب في مجابهة المآسي والصراعات
ــــــاب تلتفت أعني القــــــراء والكتاب العرب إلى  ــــــاح معرض أبوظبي الدولي للكت عشــــــية افتت
العاصمــــــة اإلماراتية ملتابعة نتائج أهم جائزة أدبية عربية أال وهي اجلائزة العاملية للرواية 
العربية البوكر، التي باتت تقليدا ومناسبة سنوية ساهمت في خلق حراك كبير في الساحة 
األدبية العربية، فقدمت لقرائها عددا كبيرا من الروائيني العرب أصحاب التجارب املميزة. 

وقد كانت البوكر هذا العام سعودية إذ نالها الكاتب السعودي محمد حسن علوان.

تتويج للرواية السعودية

الرواية تســـتحضر مرحلـــة تاريخية 

بصراعاتهـــا وحروبهـــا وكيـــف في 

قلب هـــذا الخضم تتطور مســـيرة 

حياة ابن عربي اإلنسان

 ◄

روايـــة {موت صغير} ســـيرة روائية 

متخيلة لحياة محيي الدين بن عربي 

منذ والدته في األندلس حتى وفاته 

في دمشق

 ◄

{موت صغير} ملحمد حسن علوان تفوز بجائزة البوكر العربية لعام ٢٠١٧
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حتى لحظتنا هذه ال يزال هناك تدمير 

متعمد للكتب في عاملنا. وسواء كان 

الكتاب املدمر ألواحا سومرية أو 

مخطوطات إسالمية أو كتبا ماركسية 

أو كتبا هندوسية فإن املشكلة 

تكمن في املوقف العلني لهؤالء الذين 

يدمرون الكتب ألنها تخالف ثقافتهم 



محمد ناصر المولهي

} توفـــي االثنيـــن 24 أبريـــل الجـــاري الناقد 
والكاتـــب التونســـي توفيـــق بـــكار عـــن عمر 
تجـــاوز 90 عامـــا، كّرســـها في العطـــاء الغزير 
لألدب التونســـي والعربي خاصة الروائي منه 

والشعري والقصصي.
الحديـــث  التونســـي  األدب  قـــراء  جـــل 
اســـتضاؤوا بآراء وتقديمـــات الكاتب والناقد 
التونســـي توفيق بكار، الذي يعـــّده الكثيرون 
”عـــراب“ األدب التونســـي الحديـــث بـــكل مـــا 
فـــي الكلمة مـــن معنى، عـــراب كناقـــد طليعي 
خـــاض رحلتـــه داخـــل أســـوار الجامعـــة مع 
طلبته وخارجها في الســـاحة األدبية والثقافية 

ككل.
اشـــتهر بـــكار بتقديماتـــه المميـــزة آلثار 
أدبية مختلفة، فقد قدم بدراســـات مســـتفيضة 
للكثير مـــن الكتب التي باتت آثـــارا أدبية مثل 
”حـــدث أبوهريرة قال“ وكتاب ”الســـد“ للكاتب 
التونســـي محمود المســـعدي. كما قـــدم لعدد 
كبير من األدباء، من ذلك تقديمه لرواية ”خاتم“ 
لرجاء عالم و“حجر الضب“ لنورالدين العلوي، 
للكاتب  وحتى لكتابات عربية مثل ”المتشائل“ 
الفلســـطيني إيميل حبيبي وغيرها الكثير من 

الكتب قديمها وحديثها.
قـــراءة بكار للكتابات األدبيـــة التي يقدمها 
للقـــراء رغم تأثرها الواضح بالناقد الفرنســـي 

روالن بـــارث إال أنها كانت تتمتع بميزة خاصة 
ال تتوقف عند جمالية اللغـــة وتأصيل األفكار. 
فكانـــت قراءاته علـــى اختالفها كشـــفا لعوالم 
أدبيـــة مغايرة وجديدة، كشـــفا تميز بالرصانة 
والعمـــق ومكـــن أجيـــاال كثيـــرة مـــن الكتاب 
والنقـــاد وحتى القراء التونســـيين من امتالك 
آليات قراءة جديدة، آليـــات تمتاز بالرصانة ال 
يقودها إال الفكر المســـتنير والـــذوق المنفتح 
على الجماليـــات اللغوية وعلى تقنيات الكتابة 

باختالفها.
أضاء الراحل على الكثيـــر من زوايا األدب 
التونســـي خاصـــة، واضعا إيـــاه تحت مجهر 
النقـــد، نقـــد ال يســـتقدم النظريـــات كالبنيوية 
والتفكيكية كما هي، بل يجعل للنظريات روحا 
قادرة على اإلمساك بالنصوص بخصوصياتها.
لـــم يكن تأثير توفيق بـــكار منحصرا داخل 
أســـوار الجامعة، رغم ما له من إنجاز فيها، في 
تكويـــن الطلبة وفتح أعينهم ومداركهم على كل 

ما هو غير مطروق.

لو سألت أيا ممن قرأوا تقديمات ودراسات 
بـــكار، ســـيتذكر اللغـــة الرشـــيقة التـــي كانت 
للراحل، لغة نادرة الحدوث، بعيدة عن تعقيدات 
النقاد ومناهجهـــم، قريبة من الفهم، بعيدة عن 
التقريريـــة الجافة. هي لغة الضاد في سالســـة 
تركيبية تعطي الفكـــرة رصانتها وجمالياتها، 

حيث معه كانت لألفكار جمالية أيضا.
اهتـــم بـــكار بالتعليـــم وقيمه وكتـــب فيه 
الكثيـــر من الدراســـات، لكـــن اهتمامـــه البارز 
كان أدبيا بمختلف أجناســـه فكتب في الشـــعر 
قديمه وحديثه، واهتم حتى بظواهر من الشعر 
الفلســـطيني فقدم مختارات من قصائد محمود 
درويـــش انتقاهـــا بعنايـــة من منجز الشـــاعر 
الفلسطيني الراحل، ليقدمها في كتاب منفصل 
للقـــارئ التونســـي والعربـــي مـــن خـــالل دار 

الجنوب التي احتضنت أغلب أعماله.
”ليس الشكل في النص األدبي شيئا محايدا 
فيتعاطـــاه الكاتب بأمان“، هنـــا كما يقول بكار 
نفهم رؤية الرجل التي لم تعرف تصّلبا بل كانت 
مرنـــة طّيعة بمرونـــة لغته وأفـــكاره المتجددة 
دون ركون إلـــى طمأنينة، حيث كان يقول ”بين 
الديجور والنور حمرة من شـــك“، شك الطامح 
إلـــى معرفة ال تتوقف، وشـــك الباحث عن الذي 
يرى كل ما حوله مدعاة للعلم وانتشاء الجمال.

كتب بـــكار حتى عن الفن التشـــكيلي حيث 
قدم مثـــال تجربـــة الفنـــان التونســـي الهادي 
السلمي في أعماله النحتية، كما ألف بكار عددا 

مـــن الكتابـــات اإلبداعية في القصـــة والرواية 
نذكر منها ”قصصيات عربية“.

نعى بـــكار العديد من األدباء التونســـيين 
وهو الذي جمع حوله الشـــباب والمخضرمين، 
الذيـــن يرون فيـــه طليعيا وأســـتاذا لن يتوقف 
تأثيـــره العميـــق فـــي قـــراءة األدب وكتابتـــه. 
لذا ســـيخلف رحيله فراغا كبيرا في الســـاحة 

التونسية، فراغا من الصعب تعويضه.

همام طه 

} دفـــع األكاديمـــي والمترجـــم العراقي أحمد 
روايتـــه  المطبعـــة  إلـــى  الشـــعالن  خالـــص 
”بعقوبيـــون“؛ الكتاب األول من عمله الســـردي 
”ثالثيـــة بعقوبة“ الـــذي يأتي ضمن مشـــروع 
أدبي من مجموعتين روائيتين ورواية منفردة 
تنتظر جميعها النشـــر، عكـــف عليه بعد عقود 
من الترجمة والتدريس والنقد األدبي، ســـعيًا 
لتأســـيس إرث ثقافي يـــؤرخ لتحوالت العراق 
ســـردًا، ويغني المكتبـــة العربية بإســـهامات 

إبداعية نوعية في المبنى والمعنى.

احتفاء بالمكان

إلى صنف الرواية  تنتمي ”ثالثية بعقوبة“ 
التاريخية التـــي تمزج الواقـــع بالخيال، هذا 
ما ذهب إليه الشـــعالن، فـــي حديثه لـ“العرب“ 
حول مجمل مشـــروعه المعرفي، وقضايا النقد 
والترجمـــة وقراءتـــه لواقع الثقافـــة العربية، 
موضحـــًا أن الثالثيـــة تســـجيل ألربعة عقود 
من تاريخ مدينـــة بعقوبة العراقية، فهي موئل 

الصبا وحضورها عميق في وجدانه.
 يضيف ”التاريخ أغلبه ظن أما ما تبّقى فهو 
من إمالء الهوى، كما يقول هيغل، وال أحد مّنا 
يحتفظ بذاكرة مثالية، فأحداث الرواية أغلبها 
ظن، وال بـــّد إذن أن يغدو ما تبقى هوى تمليه 
ضـــرورات الفن“، مؤكدًا أن شـــخوص الرواية 
كلهم تقريبـــًا حقيقيـــون بتركيبة ســـيميائية 
سردية، بعضهم ظهر باســـمه وآخرون ُحّرفت 

أسماؤهم احترامًا للخصوصية.
ويدعـــو الكاتـــب العراقي قـــراءه إلى أخذ 
أحـــداث روايتـــه الطويلـــة علـــى أنهـــا ”حلم 
وخيال“، فهذا يضمن لهـــم متعة القراءة التي 
تحتاج -حســـب رأيه- إلى صبر بســـبب حجم 

البنيوي  والتداخل  السرد ومفارقاته 
في الثيمات والشخوص.

”ثالثية بعقوبة“ احتفاء ســـردي 
بالمكان يعكس حنيـــن الكاتب إلى 
مدينتـــه التي غادرهـــا تحت تهديد 
جماعـــة متطرفة رأتـــه مارقًا ألنه 
يـــدّرس اإلنكليزية التـــي تعتبرها 
هـــذه الجماعـــة ”لغـــة الكفـــار“. 
النوســـتالجيا  هـــذه  وتبعـــث 
جماليـــة  برســـالة  اإلنســـانية 
ومعرفيـــة يجترحهـــا الروائـــي 
عبر محاكاة ســـيميائية ورمزية 

األمكنة. يقول الشـــعالن ”في قراءتي 
للســـرد فـــي بـــالد الرافدين خالل عقـــود كنت 
أؤاخـــذ الروائـــي العراقي على عـــدم اهتمامه 
الســـيميائي الكافي بالمـــكان المحلي، إذ يظّن 
بعـــض الكّتـــاب واهميـــن أن عدم االنشـــغال 

بدالالت المـــكان ينقلهم من الخاص إلى العام، 
فـــي حين أن العـــام ال يمكن الوصـــول إليه إال 
بالمزيد من الخاص. لذا فكتب ’ثالثية بعقوبة’ 
إلى ’وللحب قرابين’  جميعها من ’بعقوبيـــون’ 
وحتـــى ’لوعة الصبايا’، التي ســـتصدر تباعًا، 
مخصصة لمدينة البرتقال بعقوبة وفيها سرد 

مستفيض لسيميائية المكان“.
ويقـــارب الشـــعالن فـــي مجمل مشـــروعه 
الســـردي عناصـــر المكان والزمان واإلنســـان 
معتمـــدًا االســـتنطاق األدبـــي المســـتند إلى 
التأويل الســـيميائي وسيل المشاعر، وتحضر 
بعقوبة كمدينة ومعنى وداللة في صلب البنية 
الســـردية ألعمالـــه عبر االســـتعادة التاريخية 
المتحسســـة للجغرافيـــا والتدفـــق الوجداني 
المبثـــوث في ثنايا الســـرد. يعتمد ضيفنا في 
خارجية،  أســـلوبه رؤيـــة ســـردية داخليـــة – 
تتداخل فيها معرفته مع معارف شـــخصياته. 
كما يخوض تجربة تداعـــي الذاكرة في تناول 
ســـيميائية المـــكان عبر اعتمـــاده تقنية ”تيار 
الوعي“ في روايتـــه ”وصدقت جدتي“، الكتاب 
المعّدة  الثاني من سلسلته ”خماسية السخط“ 
للنشـــر، من خالل تعشيق حوار داخلي يوازي 
الســـرد التقليـــدي لتمثيل األفكار المنســـابة، 
فتتداخل المشاعر المتدفقة في النص في شكل 

سيل ذهني وعاطفي. 
ويعتقد ضيفنا أن للســـرد وظيفة تنويرية 
تســـهم فـــي معالجـــة القصـــور المعرفي لدى 
مجتمعات المنطقة، فمثلما توّسع الرواية آفاق 
الخيال لألفراد يساهم الثراء اللغوي في تنمية 

”العقل الثقافي“ للمجتمع.

الجندي المجهول

صـــدر للشـــعالن، عـــالوة علـــى رواياتـــه، 
عـــدد من الترجمـــات منها ترجمـــة كتاب ”علم 
للفيلســـوف األلماني إيمانويل كانط،  الجمال“ 
وكتـــاب ”مقاالت في علـــم الجمال 
واألخالق“. ويشـــير الكاتب إلى أن 
الســـرد، كمـــا الترجمة والتشـــكيل 
والموســـيقى، وســـيلة من وســـائل 
بلـــورة الخبـــرة الجماليـــة للفـــرد. 
ويضيـــف ”ال يمكن اكتســـاب الوعي 
الجمالي من دون التمرين الشـــعوري 
الذي يحتاج إلى تربية جمالية تشارك 
االجتماعية  التنشـــئة  وســـائل  فيهـــا 
كاألسرة والمدرسة، والتنشئة الثقافية 
كالكتـــاب والروايـــة واللوحـــة والنغم 
والمســـرح بحيـــث يبدأ الفرد بفلســـفة 
إحساســـه الجمالي وتحويله إلى ما نســـميه 
تقنيـــًا ’ذائقـــة‘ وهي مـــن مقوالت فلســـفة علم 

الجمال“.  
كمـــا صـــدرت للكاتـــب ترجمـــة ”الجنـــس 
لمؤلفتـــه البريطانية هـــذر ديوبرو،  األدبـــي“ 
وكتاب ”محـــاكاة جديـــدة: شكســـبير وتمّثله 
للواقـــع“، وترجمة روايتين مـــن األدب الكردي 
و“گولســـتان“  للعربية،  ”مريـــم“  المعاصـــر؛ 
لإلنكليزية. ويرى الشعالن أن للترجمة األدبية 
دورا كبيرا وحاســـما في التثاقف الحضاري، 
واصفـــًا المترجمين بأنهم ”جنـــود مجهولون 

بـــادروا منذ فجر التاريخ المـــدّون إلى ترجمة 
اآلداب من لغة إلى أخرى في مسعى لنشر بذور 
التالقح الثقافي بين األمم“، إذ يعتبر الترجمة 
أداة لنقـــل وتوطيـــن المعرفـــة اإلنســـانية في 

العالم وصناعة الهوية الكونية للمجتمعات.
ومثلمـــا يرى نقـــاد أن الروايـــة جاءت من 
التاريخ وحكايات األســـفار والمغامرات يعتقد 
أحمـــد الشـــعالن أن الترجمة وفـــرت حالة من 
التواصـــل الســـردي التاريخـــي والجغرافـــي 
العالمي، متسائًال ”أكان ممكنًا نشوء حضارات 
وسط العراق القديم وشماله لوال ترجمة اإلرث 
الســـومري؟ ذلك اإلرث الذي انتقـــل بالترجمة 
إلـــى اليونان لتنشـــأ الحضـــارة اإلغريقية، ثم 
مّهد لنشوء الحضارتين اإلسالمية واألوروبية؛ 
فترجمة إرث بالد مـــا بين النهرين لغًة وروحًا 
فتحت األبـــواب لمغادرة العالـــم عتمة القرون 

الوسطى“.
وتشترك الترجمة مع السرد في وظيفتهما 
االتصالية؛ نقل المعلومات واألفكار والعواطف 
من مرســـل إلى متلق، كما يرى الشعالن، الذي 
يشـــير إلى أن هناك عالقة عضوية بين السرد 
وحقـــول المعرفـــة، ومنها الترجمـــة، مبّينًا أن 
”ثمة نظريـــة في الخطاب اللغـــوي تقول إن كل 

أدبيـــات العلوم والفنون هي نوع من الســـرد، 
فالتاريخ سرد، والكيمياء واالقتصاد والفلسفة 

سرد، والتشكيل والشعر والموسيقى سرد“.
ويعتبـــر المترجم العراقـــي الترجمة رافدًا 
تاريخيًا لنشـــوء ونمو الفـــن الروائي وتوارث 
نســـبية  أن  موضحـــًا  الســـرديات  وتناقـــل 
الترجمة وقابلية النصوص للتأويل الترجمي 
المتعدد كانتا من أســـباب التنوع في األدبيات 
األســـطورية (الميثولوجيـــا الدينيـــة) لألقوام 
التي نقلـــت عن اللغة الســـومرية. وبفعل هذه 
التعدديـــة الثقافيـــة التـــي أفرزتهـــا الترجمة 
كان المترجـــم، بحســـب الشـــعالن، مـــن حيث 
ال يـــدري يمـــّد المعرفة اإلنســـانية بأســـباب 
التنويع واالبتكار والتطور في الوعي والسرد 

والخطاب والحركة الجدلية.
ترجمـــي  لمشـــروع  الشـــعالن  ويخطـــط 
موســـوعي بالتوازي مع مشـــروعه الســـردي، 
األخـــالق  نظريـــة  ”كالســـيكيات  بعنـــوان 
والسياســـة“، تتويجًا لما بناه خالل مســـيرته 
العلمية والمهنية مـــن ذخيرة وخبرات بحثية 
ولغويـــة، فبين الســـرد والترجمة مشـــتركات 
أدبية ومفاهيمية وأسلوبية، كالهما يهدف إلى 

خلق ذاكرة تشاركية بين الثقافات.
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باختصار

◄ أطلق وزير الثقافة اللبناني 
غطاس الخوري مسابقة ”مينتور“ 

العربية في دورتها األولى ”مسابقة 
األفالم التوعوية القصيرة للشباب“ 

لتسليط الضوء على أهمية الوقاية من 
االنحراف.

◄ يعرُض الخطاُط الجزائريُّ صالح 
المقبض 60 لوحة من أعماله األخيرة، 

في معرض يحتضنه المتحف العمومي 
الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن 

الخط، ويستمر حتى 18 مايو المقبل.

◄ فتحت جوائز سوق عكاظ في 
دورتها الحادية عشرة المجال أمام 
المبدعين لتقديم أعمالهم مستحدثة 

فرعين جديدين هما الكتابة المسرحية 
والقصة.

◄ أعلنت أمانة عّمان الكبرى برنامجها 
الثقافي لالحتفال باختيار عّمان 

عاصمة للثقافة اإلسالمية 2017، والذي 
يتضمن فعاليات في مجاالت الفنون 

والفكر واألدب تستمر على مدار العام.

انطلقت بمؤسســـة ســـلطان العويس الثقافية في إمارة دبي أعمال املعرض الشخصي الثالث 

للفنان التشكيلي سلمان الحجري بعنوان {ضفاف الحلم} ويستمر 8 أيام.

اشـــتكى املترجـــم األملاني هارتمـــوت فيندريش من قلة اهتمـــام دور النشـــر األملانية باألدب 

العربي، واصفًا ذلك بأنه {فصل كئيب}.

زغلوليات

} لم يكن السيد زغلول النجار المشتغل 
على قضايا اإلعجاز العلمي في القرآن 

يعتقد أن محاضراته في المغرب سيكون 
لها صدى مناقض للذي تعود عليه في 

السنوات األخيرة، في أقطار عربية 
تعيش إحدى أسوأ مراحل انحطاطها، 
فالمجتمع المغربي ال يشذ عن القاعدة 

العامة المنجذبة إلى الماضي وإلى 
خطاب الخوارق، ورفض العقالنية 

وما تفترضه من اجتهاد وإعمال للفكر 
والمنطق؛ لهذا مرت محاضرته في كلية 

الشريعة بسالم، لكن حضوره بكلية 
العلوم شهد نقاشا من قبل الجمهور، 
البعض سايره في دعاواه والبعض 
انتقده، والبعض اآلخر وجه أسئلة 

مباشرة بقصد الفهم. لكن السيد زغلول 
النجار بدل أن يجيب عن أسئلة من سعى 

إلى استيعاب طروحاته، اختار التبجح 
بكونه أّلف أكثر من مئة كتاب، وعددا من 

الموسوعات، وأنه بروفيسور في كلية 
العلوم (علما أن الجامعة التي يدّرس 

فيها توجد في األردن وليس في اليابان)، 
وغيرها من الصفات الدالة على الذهنية 
الكمّية، التي تقيس جوهر العلم بحجم 

األوراق والمجلدات، بدل نوعية التحليل، 
وأصالته. 

أن يؤلف باحث في مساره العلمي 
أزيد من مئة كتاب وعددا من الموسوعات 

فذلك حجة ضده ال له، ال يمكن لباحث 
جاد أن ينجز هذا العدد من التصانيف 
إال إذا كان يلفق أي شيء، وينقل دون 
اجتهاد وال بحث وال تحليل. اينشتين 
نفسه لم يؤلف ُعُشر هذا العدد، ال هو 

وال ماري كوري وال باستور…، ولو قدم 
السيد زغلول مثل هذه اإلجابة في جامعة 

غربية ُألخذ كالمه على محمل المزاح أو 
الهذيان.

والظاهر أن ما ال يستوعبه هذا 
الشيخ الجليل ومن هم على شاكلته، أن 

الدعوات التي توجه إليهم ال تصدر عادة 
عن محافل علمية، وإنما عن هيئات دينية 

ودعوية واضحة أو مموهة؛ والدعوة 
التي جاءته من المغرب لم تصدر عن 
”آكاديمية العلوم والتقنيات“ مثال، بل 
جاءته من الرابطة المحمدية للعلماء 

وهي رابطة دينية، كما أن الدعوات التي 
توجه له من فضائيات ال تخفي توجهها 
الدعوي دليل على أن ال عالقة له بعلوم 

الحياة، وإنما بفقه الممات، بل إن مجرد 
وجوده الدائم في تلك الفضائيات كفيل 

بالتشيك في قيمته العلمية، فأرقى 
الجامعات ومعاهد البحث في العالم 

تنفر من األكاديميين الغارقين في 
اإلعالم، تعتبر األمر معارضا لطبيعة 

البحث العلمي.
وفي هذا السياق يجدر التذكير بأن 
عددا كبيرا من الباحثين المرموقين في 
حقول الطب والرياضيات والفيزياء لم 
يتعرف الجمهور على أسمائهم إال بعد 
إعالن فوزهم بإحدى الجوائز الرفيعة، 

ومجدهم ينحصر في الدوائر األكاديمية 
الضيقة، على النقيض من نجومية 

البروفيسور زغلول النجار الذي ال تفوق 
شهرته في أوساط المنجذبين لوصفات 

بول البعير إال شهرة الخليفة أبوبكر 
البغدادي شخصيا. 

شرف الدين ماجدولين

ي و ز

شرف ال
كاتب مغربي [ األكاديمي والمترجم العراقي أحمد خالص الشعالن: المترجمون جنود مجهولون 

السرد يعالج القصور المعرفي

وصول األديب إلى العاملية والكونية يبدأ من حتقيقه لذاته اخلاصة في بيئتها، حيث ينطلق 
من اخلاص إلى العام، وهكذا فعل الكثير من الروائيني العامليني الذين كتبوا بيئاتهم بطرق 
متفردة ساهمت في انتشارها وشهرتها ورواجها بني مختلف قراء العالم حتى من خالل 
الترجمة، فالترجمة واألدب متكامالن بالضرورة. ”العرب“ كان لها هذا احلوار مع الكاتب 
واملترجم العراقي أحمد خالص الشعالن في حديث عن األدب واخلصوصيات والترجمة.

التاريخ أغلبه ظن أما ما تبقى فهو من إمالء الهوى

ناقد موسوعي استثنائي

رحيل توفيق بكار عراب األدب التونسي

الكاتب يقارب في مجمل مشـــروعه 

الســـردي عناصـــر المـــكان والزمان 

االســـتنطاق  معتمـــدا  واإلنســـان 

األدبي والتأويل السيميائي

 ◄

توفيق بكار كاتب وناقد مؤســـس 

أضـــاء علـــى الكثير مـــن النصوص 

األدبيـــة التونســـية والعربية وغير 
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 ◄

ي

ي
ى
د
ه

ا
ة
ي
ة

ّ



األربعاء 2017/04/26 - السنة 39 العدد 1610614

يستعد الفنان محمد منير لطرح أغنية جديدة تناقش قضية الالجئني على مستوى العالم تحت 

عنوان {عالم واحد}، حيث يغني النجم املصري الجزء العربي منها. منوعات
قتل السينما

} كتبت في الماضي القريب، بل وفي 
الماضي البعيد أيضا، وقلت إن النظرة 

الرسمية إلى السينما ال تعتبرها جزءا من 
الثقافة العربية، بل تنظر إليها بنوع من 
الحذر والتشكك وأحيانا النفور، فالفيلم 
هو الفن األكثر ديمقراطية بين الفنون، 

وقد جعلت وسائل االتصال الحديثة الفيلم 
السينمائي متاحا بسهولة أمام الماليين 

في العالم، بعد أن أصبح من السهل اقتناؤه 
وصنعه وتبادله بأيسر السبل وأقلها تكلفة.
ما زالت السينما في مصر مثال تعاني 
من سطوة اآللة البيروقراطية للدولة، فهي 
تتلقى الضربات أكثر من غيرها من الفنون 
والثقافات، فتارة يجعلونها مثل المالهي، 

أي الكباريهات ونوادي التسلية الليلية، 
ويفرضون عليها الضرائب الباهظة، وتارة 

أخرى يفرضون على السينمائي ضرورة 
الحصول على تصريح مسبق من جهاز 
الرقابة على السيناريو، أي عندما يكون 
الفيلم في مرحلة ”الفكر“ و“التفكير“، ثم 

رقابة ثانية على التصوير لكي يتأكد السيد 
الرقيب من أن المخرج يلتزم بالسيناريو 

الذي حصل على الموافقة عليه بعد استبعاد 
ما أمكن استبعاده،. ثم تأتي مرحلة الرقابة 

على الفيلم نفسه بعد اكتماله للتصريح 
بعرضه، وربما تعترض الرقابة هنا وتطالب 

باستبعاد ما تراه من مشاهد ولقطات قد 
ال يفهمها السادة الرقباء، وهم مجموعة 

موظفين ال عالقة لهم أصال بالعملية 
اإلبداعية.

ومن أعراض ”فوبيا السينما“ التي 
تعاني منها السلطات بدرجة خطيرة، 

قيام ما يسمى وزارة الثقافة بإلغاء جميع 
النشاطات السينمائية خالل شهر رمضان، 

كما تقوم الصحف بوقف النشر عن السينما 
والنشاط السينمائي، كما لو كانت السينما 
من المحرمات أو من ”األشياء“ التي تتنافى 

مع تعاليم الشهر الكريم.
وكان من المثير للسخرية أيضا أن 

تقرر وزارة الثقافة المصرية مؤخرا وقف 
النشاط السينمائي داخل مؤسسات الوزارة 
بعد التفجيرات التي وقعت داخل كنيستين 

لألقباط في مصر وما لحق ذلك من إعالن 
حالة الحداد العام في البالد. لكن الوزارة 

أبقت صراحة على ”باقي النشاط الثقافي“ 
وهو ما يعني أنها ال تعتبر السينما 

من األنشطة الثقافية، بل تعتبرها مثل 
”الكباريه“، أي نوعا من العروض المثيرة 

التي تتنافى مع حالة الحداد.
ولست أدري ما العالقة بين الحداد العام 

وبين النشاط الفني واإلبداعي، ولماذا ال 
توقف الحكومة مثال برامج الثرثرة الليلية 
التي تستأثر بوقت المشاهدين كل ليلة في 

موضوعات تافهة الشأن، منها ما يتجه 
أحيانا إلى التحريض المباشر على قتل 

اآلخر المختلف عبر شخصيات تنتمي إلى 
القرون الوسطى، تلتحف برداء الدين وتظهر 
على الشاشات وهي تمارس إرهاب اآلخرين!

ومن أحدث المواقف التي أصبحت 
سابقة خطيرة غير مسبوقة في العالم 

كله على حد علمي ومن متابعتي للشأن 
السينمائي عبر سنوات طويلة، ما وقع 

أخيرا في مهرجان اإلسماعيلية السينمائي 
المتخصص في عرض األفالم التسجيلية 

والقصيرة.
فبعد استعدادات امتدت شهورا داخل 

المركز القومي للسينما التابع لوزارة 
الثقافة التابعة بدورها للحكومة المركزية، 

ثم افتتاح المهرجان من جانب السيد اللواء 
محافظ اإلسماعيلية، وفي اليوم التالي 

فوجئ ضيوف المهرجان من السينمائيين 
الذين قدموا من بالدهم للمشاركة بأفالمهم 
متصورين أنهم ذاهبون إلى دولة يفترض 

أنها بلغت سن الرشد السينمائي منذ 
سنوات بعيدة، بقرار من السيد اللواء 

المحافظ نفسه بإلغاء جزئي للمهرجان، أي 
تقصير مدة انعقاده وتقديم موعد ختامه 

يومين على موعده المقرر سلفا.
والسبب أن هناك داخل دهاليز السلطة 

من اكتشف فجأة أن يوم الختام المحدد 
له 25 أبريل يوافق انعقاد لقاء يقام شهريا 

بين رئيس الجمهورية ومجموعة من 
الشباب في مدينة اإلسماعيلية، كما يوافق 

االحتفال مرور 35 عاما على عودة سيناء 
للسيادة المصرية بموجب اتفاقيات كامب 
ديفيد وبالتالي رأى صاحب القرار أن من 

الضروري في هذه الحالة تقصير مدة 
المهرجان، بما يترتب عنه ذلك من إجراءات 
عاجلة لتغيير جدول العروض، وبتر أطراف 

المسابقات األربع للمهرجان، وتعديل 
مواعيد رحيل الضيوف القادمين من الخارج 

أو نقلهم إلى القاهرة ووضعهم في فنادق 
أخرى وترتيب رحلة سياحية لهم لزيارة 

األهرام، ولتذهب السينما إلى الجحيم!
وهكذا تنتصر البيروقراطية العشوائية 

على السينما وتواصل قتلها بانتظام!

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

سالم الشماع

} ال يقتصـــر حتلـــق النـــاس عصـــر كل يوم 
أحد وخميس حـــول الفنان األردني بكر خليل 
أبوبكر فـــي العاصمة األردنية عّمـــان، عندما 
يغني لألردنيني فقط، بل يتجّمع حوله السياح 
األجانب وعراقيون وســـوريون وســـودانيون 
يقيمـــون فـــي هـــذا البلـــد، فيندمجـــون معه 

ويصفقون له.
التلفزيـــون  إن  لـ“العـــرب“  بكـــر  ويقـــول 
األردني سّجل له بعض األغاني، ولكنه ال يحب 
الظهور في وسائل اإلعالم ويفّضل النزول إلى 
الشـــارع والغناء للجمهور مباشـــرة، وإدخال 
الســـرور إلـــى قلوب النـــاس دون أن يتقاضى 
أجرا، فاملواطن العربي مهموم جدا وســـلطت 
عليه ضغوط كثيرة ال تتحملها أعصاب البشر 
وحمله ثقيل، فوجد أن أبســـط مـــا يقدمه إليه 

هو الترفيه عنه.
فقـــد بكـــر، املنحدر مـــن مدينـــة الفالوجا 
الفلســـطينية، بصـــره ســـنة ١٩٩١ بخطأ طبي 
فـــي أحـــد مستشـــفيات عّمـــان، ولكنـــه تعّلق 
باملوســـيقى والغناء منذ صبـــاه، وحثه أبوه 
الذي كان شـــيوعيا على حب األغاني الوطنية 

واألغاني القدمية.
وبعـــد أن فقد بكر بصره تعـــّرف في عّمان 
على فنان عراقي شـــاب اسمه أحمد عبدالكرمي 
املنصور من مدينـــة الناصرية جنوبي العراق 
وهو خريج املعهد العالي للموســـيقى، وأبوه 

صانع عـــود، فعّلمه عـــزف األغنيـــة العراقية 
”الليلـــة حلـــوة حلـــوة وجميلة“ علـــى العود، 
وحـــزن بكر عندما غـــادر املنصـــور عّمان إلى 
بغـــداد، ولكنـــه اعتمد على نفســـه حتى أتقن 

العزف على العود، وتعّلم املقامات العراقية.
ويقّلـــد بكـــر املغنـــي املصري ســـيد إمام 
ويغني أغنية وضع هو كلماتها انتشـــرت بني 
الناس، يقول فـــي مطلعها ”عوافي ع العوافي 
يا احلضـــن العربـــي الدافـــي.. امبـــارح كان 
بحضنك بـــوش واليوم ترامب علـــى كتافي.. 
احلضن العربي شو حنون.. على أميركا وبني 
صهيون.. نفط العرب صار مرهون والشـــعب 

العربي حافي.. عوافي..“.
وبخصوص مشـــكلة اإلرهاب، يرى بكر أن 
األغنيـــة مبقدورها أن تقـــارع اإلرهاب، ولكنه 
يتســـاءل أيـــن القانـــون الذي يحمـــي املغني 
مـــن اتهامه باإلحلـــاد ومن املوجـــات املضادة 
لألغنيـــة؟ ومـــن يشـــّجع األغنيـــة الناقدة في 

بلداننا؟
ولبكر أغان في النقد االجتماعي تلقى إقباال 
كبيرا من الناس على سماعها وتناقلها، كما أن 
لديه الكثير من األغنيات الوطنية تنتشـــر بني 
املارة عن طريق تصويرهـــا بالهواتف النقالة 

كل يومي أحد وخميس أسبوعيا.
وبني مدة وأخـــرى، يضطر بكر إلى تأليف 
أغان جديـــدة ويلحنها ألنه في مواجهة دائمة 
مع اجلمهور ومع املعجبني به الذين ينتظرون 

منه اجلديد.

طرب األردنيين مجانا كل أحد وخميس
ُ
بكر خليل.. كفيف ي

ــــــس بكر خليل أبوبكر عصــــــر كل يوم أحد وخميس أمام مكتبة فــــــي مركز العاصمة  يجل
األردنية عّمان، الذي يســــــمونه وســــــط البلد، ليعزف على عوده ويغني أغاني عربية قدمية 
عراقية ولبنانية وسورية ومصرية وتونسية وأردنية وفلسطينية، باإلضافة إلى أغان ناقدة 
يضــــــع هو كلماتها وأحلانها، ويصب فيها جام غضبه على أميركا وينتقد ظواهر ســــــلبية 

في املجتمع العربي.

طرحت املطربة العراقية شذى حسون فيديو كليب أغنيتها الجديدة {فرعون}، وهي من ألحان 

املوسيقار طالل وكلمات الشاعر طارش قطن وإخراج عالء األنصاري.

سارة محمد

} ”احملاكمة“ عرض مســـرحي مصري مأخوذ 
للكاتبني املســـرحيني  عن نص ”ميراث الريح“ 
األميركيـــني جيروم لورانـــس وروبرت إدوين 
لـــي، وميثل متردا علـــى التابوهات واألعراف 
احملفـــورة في أذهـــان الكثيرين، خصوصا في 
مـــا يتعلق بصحيح األديـــان، وينتقد أن يكون 
حديـــث رجال الكهنوت مجـــرد ”لوح محفوظ“ 
ال بد من الســـير على دربـــه، وكل هذه املعاني 
تكشفها مشاهد املسرحية بأسلوب غير مباشر 

وبشكل تفاعل معه اجلمهور.
على غرار ما تعّرض له عالم اجليولوجيا، 
تشـــارلز دارويـــن، عندما قـــدم كتابـــه ”أصل 
األنواع“ من هجوم وانتقاد بسبب نقده للكثير 
من املعتقدات الدينية، تنطلق أحداث املسرحية 
من خالل محاكمة شـــعبية ألحد املدرسني، قرأ 
على تالميذه نصا خارجا عن املقرر املدرسي.

النـــص الذي قرأه املدرس مأخوذ من كتاب 
دارويـــن، ويخالف ما ورد بالكتاب املقدس عن 
بـــدء اخلليقة، األمر الذي أغضـــب أهل املدينة 
وجعلهـــم يطالبـــون مبحاكمته بشـــكل عاجل، 

دون أن تأخذهم به شفقة وال رحمة.
بالفعل يدخل املـــدرس إلى قفص احملاكمة 
ويتوّلى شـــخص ملقب بـ“السيد املوقر“ مهمة 
الدفـــاع عنـــه، ويجســـد دوره الفنان ســـامي 
عبداحلليـــم، في حني يظهر شـــخص آخر، هو 
الفنان أشـــرف عبدالغفور، ويقـــوم مبهاجمة 
وانتقـــاد املدرس منحازا إلى صف أهل املدينة 

الذين يلقبونه بـ“احملامي الفاضل“.
وتقوم فكرة العرض األساســـية باألساس 
علـــى الرغبة في دحـــض األفـــكار واملعتقدات 
الراســـخة، غيـــر أن األهـــم هو فكـــرة التضاد 
والتناقض التي مت اللعب عليها بشـــكل جيد، 
من خالل شخصيتي الســـيد املوقر واحملامي 
الفاضـــل، ومعهمـــا أيضـــا رجل الديـــن الذي 

يشجع على ضرورة محاكمة املدرس.
التناقـــض الواضـــح عبر  متـــت ترجمـــة 
مالبس الشـــخصيتني، فالســـيد املوقر يتشح 
باملالبس الســـوداء، ما يدل على مترده وقوته 

واحترافيته في الدفاع عن موكله، أما احملامي 
الفاضـــل الذي يرتـــدي ”بدلة بيضـــاء“، مثله 
مثل الشـــيخ الذي يظهر أيضا مرتديا جلبابا 
أبيـــض، فقد أريد منهما إظهـــار رغبتيهما في 

االستحواذ على إعجاب اآلخرين.
مـــا يؤكد ذلك املعنـــى أن احملامي الفاضل 
يظـــل يقوم طـــوال العـــرض بالتقـــاط الصور 
الدعائيـــة لنفســـه، ويحـــرص علـــى أن ينـــال 
التصفيق اجلماهيري هو والشـــيخ في إشارة 

خفية إلى االدعاءات الوهمية بالبطولة.
الســـيد املوقـــر، لديه الكثير مـــن البراهني 
واألدلة التي يحاول بها إقناع القاضي ببراءة 
موكلـــه، ورغم أن محاوالته في البداية تفشـــل 
في إقنـــاع القضـــاة مبوقف املتهـــم، فإنه في 

نهاية األمر ينجح في تبرئته.
ويبقـــى النجاح األعظم متمثال في كشـــف 
حقيقة زيـــف احملامي الفاضـــل وجهله، ليس 
باحلجـــج اإلنشـــائية الكالمية، بـــل من خالل 
صحيح الدين نفسه الوارد في الكتاب املقدس، 
ما يكشف عن ضعف موقفه وحجته، وهنا تبدأ 
جموع الناس في التراجع عن االلتفاف حوله.

بني شـــخصيتي احملامي الفاضل والسيد 
املوقـــر، يقف رجـــل الدين الـــذي يظهر مرتديا 
جلبابا أبيض، ويغطي يديه باألكمام البيضاء 
التي تخفـــي جميع أصابعه، مـــع حتريك آلي 
”ميكانيكـــي“ لليديـــن في إشـــارة إلى ســـيره 
األعمـــى على نهـــج األســـالف دون القيام بأي 
دراســـة أو فهم ملا يقرأه أو يحفظه. ويستكمل 

املشـــهد بظهور مشهد مسجل على ”مونيتور“ 
في خلفية املســـرح لرجل الديـــن وهو جالس 
علـــى أريكته يعظ أتباعه، في داللة موحية بأن 

ما يردده مجرد أحاديث محفوظة ومسجلة.
املفارقـــة أن ابنة رجل الدين ترتبط عاطفيا 
بزميلهـــا املـــدرس املتهم، ويظهـــر طوال وقت 
العرض خوفها الشديد على حبيبها من بطش 
أبيهـــا، والفتاة ترتـــدي غطاء الـــرأس (لعلها 
إشارة إلى احلجاب)، لكنها في نهاية العرض 
تقرر خلعه ليظهر شعرها عندما تقرر الرحيل 
عن بلدتهـــا واالبتعاد عن أفـــكار والدها التي 
جعلتهـــا تفقد قدرتها علـــى التفكير والنقاش، 
وكأن موقفهـــا وحبيبهـــا ميثالن ثـــورة قادمة 

للشباب على األعراف املعتادة.
فـــي خلفية احملاكمة يقـــدم العرض جموع 
الشـــعب ما بني شـــحاذين وبلطجية ومعاقني 
وفتاة ليل وضابط شرطة، وجميعهم في حالة 
اجتماعية مزرية باستثناء رجل الشرطة الذي 
بدا موفـــور الصحة والعافيـــة، وظهرت عليه 
عالمات القوة والنفوذ التي يستخدمها بعنف 
في التعامل مع الشعب، بينما فتاة الليل نراها 
وقد حتســـنت أحوالها عندما بـــدأت حتترف 

البغاء في داللة ال تخلو من معنى.
وجـــود جموع الشـــعب وإظهـــار أحوالهم 
االجتماعية املزرية فـــي خلفية احملاكمة، كانا 
األكثر تعبيرا عن التأثير احلقيقي الذي يتركه 
على الناس هؤالء املُّدعون الذين يزعمون أنهم 
ميتلكون احلقيقة الكاملـــة، (احملامي الفاضل 

ورجل الدين)، حيث ال يشغلهم تصحيح مسار 
املجتمع بقدر انشغالهم باملنع والتحرمي.

ورغـــم أن وجـــود هذه اجلموع اســـتهدف 
خدمة طبيعة األحداث في هذا العرض، فإن ما 
تؤاخذ عليه هو كثرة احلركة والضوضاء على 
خشبة املسرح ما أفسد أحيانا متعة املشاهدة، 
خصوصا أن العرض يحتـــوي على مجادالت 
فلســـفية محملـــة بالكلمات املؤثرة في ســـير 
احملاكمة لدى كل من احملامي الفاضل والسيد 

املوقر، ما يستدعي التركيز على ما يقوالن.
وكانـــت اللوحة اخلتاميـــة للعرض موفقة 
وكشـــفت بالضبط مدى معانـــاة الناس الذين 
راحـــوا يصرخون على خشـــبة املســـرح بتلك 
العبـــارة املوحية ”َفّتة.. حلمـــة.. فراخ بانية.. 

مش هناكل.. وال إيه؟“.
جنح مخـــرج العمل، طـــارق الدويري، في 
كشـــف القبح املترتب على ســـعي البعض من 
رجـــال الديـــن املزعومـــني إلى حترمي أشـــياء 
ال معنـــى لهـــا واإليغال في إغـــراق الناس في 
قضايـــا عبثية، بينما جموع الشـــعب تتضور 

جوعا فتطلب اللحم والفّتة والدجاج.
رســـالة العـــرض قدمها املخـــرج الدويري 
بوضـــوح في نهايته عندما قدم الســـيد املوقر 
صاعـــدا إلى أعلى الســـلم، بينمـــا وقف رجل 
الدين في أسفله، وهي دعوة صريحة لضرورة 
انتصار العقل في النهاية واخلروج من دائرة 
احملرمـــات والكـــف عـــن اخلوف مـــن اقتحام 

املوروث الذي قد يكون معرقال للمجتمعات. 

األسئلة المسكوت عنها تشعل {المحاكمة}

”كل مــــــا ورثته عن أبي هو خير لي وكفاية“، 
جملة تبدو عادية، لكنها ليســــــت كذلك، بل 
تفند باختصــــــار مدى اجلهل املترتب على 
الثبات واجلمــــــود عند إرث األجداد، وهي 
ــــــة تظل حاضرة الذكــــــر طوال أحداث  جمل
ــــــذي  ال العــــــرض املســــــرحي ”احملاكمــــــة“ 
يعرض حاليا على خشبة املسرح القومي 

بالقاهرة.

[ مسرحية مصرية تكشف أفعال المتالعبين بعقول البسطاء

صراع الفكر والبديهيات

من الشعب وإليه

املخـــرج نجـــح فـــي كشـــف القبـــح 

املترتـــب علـــى ســـعي البعض من 

رجـــال الدين املزعومني إلى تحريم 

أشياء ال معنى لها

◄



} شنغهاي (الصني) – تقترب فعاليات معرض 
شنغهاي الدولي للسيارات في دورته الحالية 
من النهاية الجمعة المقبل، بعد أن تســـابقت 
كبـــرى الشـــركات العالميـــة لعـــرض أحـــدث 
الموديـــالت التي تتالءم مع المســـتقبل طيلة 

أسبوع كامل.
وفي مقدمـــة عمالقـــة صناعة الســـيارات 
شـــركات أودي ومرســـيدس وفولكـــس فاغن 
األلمانيـــة وماكالريـــن البريطانية ونيكســـت 
وســـتروين  الصينيتـــان  وجيلـــي  إي.فـــي 
الفرنسية وتويوتا ونيســـان اليابانيتان، إلى 

جانب العديد من المصنعين.
ومن أشهر العالمات التجارية التي يقدمها 
المعرض هذا العام بي.إم.دبليو حيث عرضت 
الشركة األلمانية نسخة جديدة من موديل إم 4 
كوبيه الرياضية التي تظهر بشكل يتوسط إم 

4 وإم 4 جي.تي.أس.
وأطلقـــت أودي ســـيارة أودي إي-تـــرون 
ســـبورتباك االختبارية الجديدة، وهي من فئة 
الكروس أوفر كوبيه ومزودة بأربعة أبواب مع 

سقف منحن.
ويقـــول خبراء صناعة الســـيارات إن هذه 
الســـيارة إذا مـــا تـــم تحويلهـــا إلـــى اإلنتاج 
ســـتكون من حيث التصميم منافســـة لسيارة 
بي.إم.دبليـــو اكس 6 ومرســـيدس-بنز جي.أل 
إي كوبيه، لكنها من الناحية التقنية ســـتكون 

مزودة بمحركات كهربائية.
وال تشـــبه هـــذه الســـيارة االختبارية أّيا 
مـــن ســـيارات الشـــركة الحالية حيـــث تتميز 
بكميـــة مصابيـــح الليـــد الهائلـــة الموجودة 
عليهـــا وبأقواس العجالت الرياضية الشـــكل 

والعريضة وبخطوط تصميمها.
وأطلقت شركة مرسيدس الموديل الجديد 
من ســـيارتها الفاخرة من الفئـــة أس بالمزيد 
من المحركات االقتصاديـــة والوظائف الذكية 

وتجهيزات الراحة.

وأوضحت الشـــركة األلمانية أن سيارتها 
الجديدة تزخر بالعديد من األنظمة المساعدة 
الذكية، التي تدفعها خطوة نحو نظام القيادة 

اآللية.
ومن المقرر طرح سيارة مرسيدس الجديدة 
في األسواق خالل شـــهر يونيو القادم، بسعر 

لم يتم الكشف عنه حتى اآلن.
ومن داخل المعرض، كشفت شركة فولكس 
فاغن عن نموذج إي.دي كروس الجديد والذي 
يعـــد إضافة مميـــزة بالنســـبة إلـــى النماذج 
الكهربائيـــة األخـــرى التي تصنعها الشـــركة 

األلمانية من عائلة إي.دي.
ومازالت شركة السيارات التشيكية سكودا 
تتوســـع في تشـــكيلة ســـياراتها إلـــى جانب 
اســـتمرارها بإطـــالق الســـيارات االختبارية 
فـــي  أطلقـــت  حيـــث  أيضـــا  االســـتطالعية 
المعرض سيارة سكودا فيغين إي االختيارية 

الكهربائية.
وتعـــد هـــذه الســـيارة مـــن فئة ســـيارات 
الكروس أوفر المستقبلية العصرية التصميم 
مـــع عجالت رياضيـــة ضخمة وغطـــاء محرك 

رياضي وسقف بانورامي ومصابيح ليد.

وفـــي الداخـــل توجد مقصـــورة مؤلفة من 
مقاعد منفـــردة حيث يتمتـــع كل راكب بنظام 

المعلوماتية والترفيه الخاص به.
وكشـــفت شـــركة ماكالرين البريطانية عن 
أحد موديالتها التي استلهمت تصميماتها من 
أسماك القرش األبيض، وتكمن أبرز مميزاتها 

في التصميم الذي تفتح أبوابه نحو األعلى.
وانضمت شـــركة كينيتيك غروب التي يقع 
مقرها في هونـــغ كونغ إلى المعرض الصيني 
حيث جاءت بسياراتها التي ابتكرت بتصميم 

يشبه فيراري 458 سبايدر.
وتتميز السيارة الكهربائية بخاصية الدفع 
الرباعـــي ويمكن أن ُتقاد لنطاق ألف كيلومتر، 
ومن المتوقع طرحها للبيع في األســـواق عام 

.2019
وعرضت شركة نيكســـت إي.في الصينية 
ســـيارة نيو إي.بي 9 التي تعتبر أسرع سيارة 
كهربائية في العالم وتصل ســـرعتها القصوى 

إلى 256 كيلومترا في الساعة.
ودخلت شركة لينك الصينية التي ربما لم 
يســـمع عنها أحد حتى اآلن بباكورة إنتاجها 
قشـــقاي 01 التي ستكون موديال متوسطا بين 

ســـيارات الركوب التي تنتجها شـــركة جيلي 
أوتوموتيـــف وبين الموديـــالت الفاخرة التي 

تنتجها شريكتها فولفو.
وتتميـــز هـــذه الســـيارة رباعيـــة الدفـــع 
باتصالها باإلنترنت، وتنوي الشـــركة الشروع 

في طرحها للبيع بنهاية العام الجاري.
وتعتزم ســـتروين الفرنســـية اقتحام فئة 
األغـــراض  متعـــددة  الرياضيـــة  الموديـــالت 
أس.يو.في بعد أن كشفت النقاب عن سيارتها 
كروس ســـي 5 المخصصة لألراضي الوعرة. 
وتهدف الشركة منافسة الموديالت الرياضية، 

مثل أيقونة فولكس فاغن تيغان.
واستغلت شركة تويوتا اليابانية العمالقة 
معرض شـــنغهاي للكشف عن ســـيارتها ذات 
الدفـــع الرباعي الجديدة لكـــزس إن إكس 300 
والتـــي أدخلت عليها العديد من التحســـينات 

في نظام التعليق لقيادة أكثر مرونة.
أمـــا منافســـتها المحلية شـــركة نيســـان 
العمالقة، فعرضت شـــاحنتها الصغيرة نافارا 
ذات المحـــرك األعلـــى كفـــاءة مـــن نظيراتها 
باإلضافـــة إلى تحســـينات فـــي ديناميكيتها 

الهوائية.
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سيارات صديقة للبيئة تستحوذ على معرض شنغهاي 2017
[ نماذج فولكس فاغن وأودي وسكودا التشيكية ونيكست إي.في الصينية تخطف األضواء في المعرض

طورت شركة هوندا سيارة إكورد بنوعني مختلفني إذ يضم املوديالن الكثير من تفاصيل تصميم سيارة سيفيك 
الجديدة من خالل املصابيح األمامية النحيفة والخلفية ذات السقف املنحدر.

انقالب جذري في صناعة السيارات

منح معرض شــــــنغهاي الدولي للسيارات 
ــــــار مصنعي الســــــيارات فرصة  ٢٠١٧، كب
ــــــالت املتنوعة  ثمينة لعــــــرض أحدث املودي
من حيث التصميم واالبتكار والتجهيزات 
التكنولوجية واحملــــــركات الكهربائية التي 
تزخر بها ســــــياراتهم والتي يتم الكشــــــف 
عنها للمرة األولى في أكبر سوق للسيارات 

في العالم.

جديد السيارات

} نشرت شركة أوبل الصور األولى لسيارتها 
تعتـــزم  والتـــي  الجديـــدة  إكـــس  غراندالنـــد 
عرضها خـــالل فعاليات معـــرض فرانكفورت 
الدولي للســـيارات في سبتمبر القادم، لتشعل 
المنافسة مع فولكس فاغن تيغان، غير أنها لم 

تفصح بعد عن أسعارها المتوقعة.
وأوضحت الشـــركة األلمانية أن سيارتها، 
التـــي تعـــد الموديـــل الثالث بيـــن موديالتها 
الرياضية متعددة األغراض أس.يو.في، تعتمد 

في تصميمها على السيارة بيجو 3008.
وتزخـــر المقصـــورة الداخليـــة للســـيارة 
بأجهزة تناظرية وشاشـــة لمســـية، كما تقدم 
الســـيارة مركـــز االتصـــاالت عبـــر اإلنترنـــت 
أون ســـتار. وستتوفر للســـيارة مجموعة من 
محـــركات الديزل تغطي نطاق قـــوة يمتد بين 
120 و180 حصانـــا، ومحـــركات بنزين تغطي 

نطاق قوة يمتد بين 130 و165 حصانا.

} أجرت شـــركة إم.كي.بي األلمانية تعديالت 
تقنية على ســـيارة مرســـيدس أيه.أم.جي سي 
63 التـــي تنتمي إلى فئة موديالت الكوبيه، من 

أجل زيادة قوتها إلى 612 حصانا.
وأوضحـــت الشـــركة أنها قامـــت بإجراء 
تعديـــالت على نظام التحكم بمحرك الســـيارة 
مـــزدوج التربو ســـعة 4 لتـــرات، والمكون من 
ثماني أسطوانات، من أجل زيادة قوة المحرك.
وبفضل قوتها تنطلق الســـيارة من الثبات 
إلى ســـرعة 100 كلم/س فـــي غضون 3.8 ثانية 

فقط.
وعلى صعيد الجوانب التصميمية لم تطرأ 
أي تغييرات على الســـيارة، لكن شركة إم.كي.

بي أشـــارت إلى أنها ســـتوفر جنوطا جديدة 
قياس 19 و20 بوصة بداية من يونيو القادم.

} قالت شـــركة نوفيتيك الروسية إنها أدخلت 
تعديـــالت تقنيـــة وتصميميـــة علـــى ســـيارة 

مازيراتي ليفينتي، زادت معها قوة السيارة.
وأوضحـــت الشـــركة أنهـــا تقـــدم برنامج 
تعديالتهـــا لمجموعة محركات مازيراتي التي 
تتألف مـــن محركي ديزل وآخـــر يعمل بوقود 

البنزين سداسية األسطوانات سعة 3 لترات.
وأسفرت التعديالت التي أدخلت على نظام 
التحكم بمحرك البنزين التربو عن زيادة قوته 
من 430 إلى 494 حصانا، لتتسارع السيارة من 
الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س في غضون 4.8 

ثانية.
وبالنســـبة إلى محركات الديزل، زادت قوة 
محرك الموديل المنطلق بقوة 250 حصانا إلى 
301 حصـــان، في حين زادت قـــوة موديل 275 

حصانا إلى 322 حصانا.

} وضعـــت شـــركة ديفوتيـــك بالتعـــاون مع 
شـــركة باور بالس إنجينيرينغ تعديالت تقنية 
وتصميميـــة على ســـيارة بي.إم.دبليـــو أم 4، 
لزيـــادة مالمحها الرياضيـــة وقوتها لتجعلها 

واحدة من أقوى سيارات أم 4 في العالم.
وقالـــت الشـــركة الفرنســـية إن التعديالت 
التـــي أدخلت على محرك الســـيارة سداســـي 
األسطوانات سعة 3 لترات، ساعدت على زيادة 

قوته من 431 إلى 692 حصانا.
الديناميكيـــة فـــي اجتياز  وللمزيـــد مـــن 
الســـيارة  ديفوتيـــك  جهـــزت  المنعطفـــات، 
بمجموعـــة تعليـــق كي.دبيلـــو الملولبة، كما 
تتميز النســـخة المعدلة عبر الجنوط المطلية 
باللون األسود قياس 19 بوصة ومقاعد ريكارو 

المخصصة لموديالت السباقات.

شركة ستروين تقتحم فئة 
الموديالت الرياضية بسيارة 

كروس سي 5 المخصصة 
لألراضي الوعرة

التجهيـــزات  بـــدأت   – (أملانيــا)  ميونيــخ   {
اإللكترونية في كتابة فصـــل الختام للمفاتيح 
واألزرار في السيارات، حيث دخل المصنعون 
في ســـباق محموم إلدخـــال التكنولوجيا في 

كافة أجزاء المركبات.
ويســـود اتجاه واضح منذ عدة ســـنوات 
نحـــو تقليـــص وجـــود الحلـــول الميكانيكية 
في الســـيارة من خـــالل اســـتبدالها بوحدات 
إلكترونيـــة تجلـــب معهـــا المزيد مـــن الراحة 

والرحابة.

ورغم المكاســـب التي حققها هذا االتجاه 
على صعيدي الراحة واألمان للسائقين، إال أنه 

قد يجلب معه بعض المخاطر.
ويقول هايكو فولفرام، من نادي السيارات 
اليـــد  األلمانـــي، إن مكبـــح  أيه.دي.أيه.ســـي 
الكالســـيكي ذا المقبـــض أصبح مـــن األنماط 
التـــي عفـــا عليهـــا الزمـــن حيث يقـــوم بهذه 

الوظيفة نفسها اآلن مكبح كهربائي.
وُيقصـــد بهـــذا عناصـــر التشـــغيل التي 
تقـــوم بتحويل التيـــار الكهربائـــي إلى حركة 

ميكانيكية. وكل ما يتعين على قائد الســـيارة 
فعله هو النقر على مفتاح قالب في الكونسول 
األوســـط لتتم فـــي هذه اللحظة ممارســـة قوة 

الكبح على عجالت السيارة كهربائيا.
ومكبـــح اليد مـــا هو إال مثـــال على تحرك 
المزيد والمزيد من المكونات اإللكترونية نحو 

مقصورة القيادة.
وحلـــت لوحـــة العـــرض الرقميـــة محـــل 
العـــدادات الكالســـيكية، كمـــا أن دمج مكيف 
الهواء بنظام الترفيه جعل من عناصر التحكم 

في التدفئة زائدة عن الحاجة. وبدال من تدوير 
مفتاح اإلشعال، أصبحت العديد من السيارات 
تعتمـــد علـــى زر يتم فقط الضغـــط عليه لتبدأ 

السيارة في التشغيل.
ويـــرى ألكســـاندر كلوتـــس، مـــن شـــركة 
مكونـــات  لصناعـــة  األلمانيـــة  كونتيننتـــال 
فـــي  اإللكترونيـــة  العناصـــر  أن  الســـيارات 
مقصـــورة القيـــادة تهـــدف إلى توفير ســـبل 

الراحة واألمان.
ويترتـــب علـــى اســـتقالل كل وظيفـــة في 
الســـيارة بمفتـــاح ووحدة تحكـــم خاص بها 
احتياج الســـيارة إلـــى المئات مـــن المفاتيح 
المختلفة. وفي العديد من الســـيارات الحديثة 
تصبح الشاشـــة المركزية مصدرا للمعلومات، 
وكل ما على قائد الســـيارة فعلـــه هو اختيار 

نطاق الضبط الذي يرغب في تعديله.
وتشير نينا فان، من نادي أيه.دي.أيه.سي، 
إلى أنه على الرغم من جميع مكاســـب الراحة 
التـــي توفرهـــا هـــذه األنظمة، فإن اســـتخدام 
شاشـــات العرض مثال قد يحـــول دون متابعة 

القائد للطريق لفترة طويلة.
وتؤكـــد أنه نظـــرا ألن 90 بالمئة من حركة 
المرور تتم متابعتهـــا بالعين، فإنه من المهم 

أن تكون شاشات العرض في مجال الرؤية.
وساعدت طفرة الهواتف الذكية على تنامي 
االتجاه إلى استخدام التجهيزات اإللكترونية 

في السيارات.
ويقول ماركوس شافرين من رابطة اقتصاد 
اإلنترنـــت إنه من الطبيعي أن ترغب شـــركات 
الســـيارات في جلـــب وظائف إلى الســـيارة، 
يعرفها الزبائن من الهواتف الجوالة والمنزل. 
ويـــرى شـــافرين أن ذلك قد ينطـــوي على 
مخاطر شـــديدة، فقد يؤدي عدم تأمين أنظمة 

السيارة بالشكل الكافي إلى اختراقها.
ولمواجهة هذه التهديدات، تتخذ شـــركات 
السيارات تدابير خاصة أثناء عمليات التطوير 

تفاديا ألي مشكالت محتملة في المستقبل.
وعلى ســـبيل المثال تقوم شركات صناعة 
الوظائـــف المتعلقة  الســـيارات بالفصل بين 
بالســـالمة عن وظائـــف الترفيـــه والراحة في 

هندسة اإللكترونيات.

التجهيزات اإللكترونية في السيارات تقضي على األزرار واملفاتيح

مكابح بمواصفات عصرية

طور
الج



} برلــني - قـــررت صحيفـــة بيلـــد األملانيـــة 
مقاطعة بطولة كأس القارات املقرر أن تقام في 
روسيا منتصف العام احلالي، بسبب محاولة 
روســـيا فرض رقابة على الصحافيني األجانب 

املشاركني في تغطية أحداث البطولة.
وذكـــرت الصحيفة وهي أوســـع الصحف 
انتشـــارا بأملانيا، أنها لن ترسل أي صحافيني 
إلـــى روســـيا ”طاملا ظلـــت هذه الرقابـــة التي 
تطبقها روســـيا“، وذلك رغم مشاركة املنتخب 
األملاني، بطـــل العالم، في هذه البطولة املقررة 
بروسيا خالل الفترة من 17 يونيو إلى الثاني 
مـــن يوليو املقبلـــني. وأضافـــت الصحيفة أن 
الصحافيـــني املتقدمـــني بطلبـــات احلصـــول 

على تأشـــيرة خاصة لتغطية أحداث البطولة 
مضطـــرون للموافقة على شـــرط املنظمني بأن 
تكـــون تقاريرهم قاصرة علـــى البطولة وعلى 
”املـــدن املضيفة واملواقـــع الثقافيـــة املتاخمة 

لها“.
وأوضحـــت أن هـــذا يعنـــي عـــدم قـــدرة 
الصحافيني على اإلشـــارة فـــي تقاريرهم إلى 
أي أوجـــه قصور محتملة أو احتجاجات حول 
البطولة. وأشـــارت إلـــى أن االحتـــاد الدولي 
رضخ لهـــذه القيود و“أذعن“  للعبـــة الـ“فيفا“ 

للرئيس الروسي فالدميير بوتني.
ونقلـــت الصحيفـــة عن راينهـــارد غريندل 
رئيس االحتاد األملاني للعبة قوله إنه ســـيرفع 

هذه القضية إلى مجلـــس الفيفا في اجتماعه 
املقرر في التاسع من مايو املقبل.

وقـــال غرينـــدل ”ســـتكون مؤشـــرا مهما 
بالنســـبة إلـــى كأس العالـــم 2018 إذا أعلنـــت 
اللجنة املنظمة في روســـيا عـــدم وجود قيود 

على حرية الصحافة“.
مـــن جهته أكد االحتـــاد الدولي لكرة القدم 
”فيفـــا“ الثالثـــاء، أن وســـائل اإلعـــالم التـــي 
ستغطي أحداث بطولة كأس القارات 2017 في 
روســـيا ســـتكون قادرة على العمل بحرية في 

مواقع إقامة املباريات.
وأصدر الفيفا واللجنة املنظمة للبطولة في 
روسيا بيانا مشـــتركا أكدا فيه عدم وجود أي 

قيود على وسائل اإلعالم التي ستغطي أحداث 
البطولة. وأوضح البيان أن مندوبي وســـائل 
اإلعـــالم املعتمديـــن لتغطية احلـــدث ”ميكنهم 
العمـــل بحرية فـــي مواقع البطولـــة واملناطق 
احمليطـــة دون أي قيود“. وذكـــر البيان ”حرية 
الصحافـــة تأتي فـــي مقدمة أولويـــات الفيفا. 
ولهذا، وفي كل البطوالت التي ننظمها، نكافح 
دائمـــا لتوفيـــر أفضل الظـــروف حلرية العمل 

ملندوبي وسائل اإلعالم“.
وطبقا للقانون الروسي، ميكن للصحافيني 
الذيـــن يرغبـــون فـــي تغطية أحـــداث في مدن 
أخرى بخالف مدن اســـتضافة البطولة التقّدم 

بطلبات للحصول على التأشيرة االعتيادية.

} لنــدن - تثيـــر العالقـــة بني األدبـــاء وعالم 
الصحافة فضـــوال للمتابعني واملهتمني، الذين 
يدركون أن ما ميكن أن يكون ممتعا للقارئ، قد 
يكـــون غير مرض لألديب الذي اضطر للتحّول 
إلـــى الصحافـــة ألســـباب بعيدة عـــن القناعة 
والرغبة الشخصية بالدخول في متاهات مهنة 

املتاعب.
ويعتبر اخليـــار األكثر مقاربـــة للواقع أن 
األديب يلجـــأ إلى عالم الصحافة لالســـتفادة 
من ســـهولة الوصول إلى اجلمهور والتواصل 
معه، إال أنه يجد نفسه أمام معضلة ”االنزالق“ 
إلـــى لغـــة صحافيـــة تغلـــب عليها البســـاطة 
والسالســـة، وعـــدم التكلف في اســــتعراض 
”العضـــالت اللغوية“، ممـــا يجـــّره بعيدا عن 

شغفه األصلي ”عالم األدب“.
بدورهـــا واجهـــت الصحافـــة مشـــكلة في 
التعامل مع أدباء اخترقوا أروقتها، ومارسوا 
العمـــل الصحافـــي بطريقة األديـــب والكاتب، 
األمـــر الـــذي جعلهـــم يهملـــون احلساســـية 
الصحافيـــة، وتضخـــم األمـــر إلـــى حـــد لغاء 
املسافة بني الصحافي والكاتب حد االلتباس، 
وبعدها حتّولت الصحافـــة إلى فضاء مفتوح 
أمام اجلمهور وظهـــر املواطن الصحافي، ولم 
يعد ثّمة مســـافة بني الصحافي واملتطفل على 

الصحافة.
ورغم ذلك، تبقى طريقة معاجلة املوضوعات 
هي الفـــرق اجلوهري بني الصحافي واألديب، 
إذ ال يصـــدر األديـــب معاجلـــات للقضية عبر 
روايته على لســـان أبطالها، والتي تتشكل في 
بعـض األحيان لترســـم رمزا، يلـمح من خالله 
األديب إلى مغزى يرمي إليه، ويحّرض القارئ 
علـــى إعمـــال الذهـــن والتنقيب عـــن احللول، 
بعكـــس الصحافـــي، الـــذي يطرح املشـــكالت 
بشـــكل مباشـــر ويناقشـــها ويضع مقترحات 
حلـــول لرؤيتـــه. وســـبق للروائـــي اإلماراتي 

علي أبوالريـــش، أن تطرق إلى هذا املوضوع، 
وقـــال إن الصحافـــة مهنـــة مشـــاغبة، ودائما 
تتعارض مع مباغتـــة اإلبداع، والذين يعملون 
فـي الصحافـــة يواجهون يوميا من يحاول أن 
يجهض عملياتهم اإلبداعية، ويقمع أصواتهم 

ويطفئ لهيبها.
ويـــرى أبوالريـــش أن الصحافة هي مهنة 
املتاعب بالنســـبة إلى الصحافـــي غير املبدع، 
فالصحافـــة مهنـــة العمـــل اليومـــي واحلدث 
املتالحـــق. أما اإلبداع فهو مســـألة يبرز فيها 
البعد اإلنساني والنظر إلى ما أبعد عن سطح 
األرض، إلـــى عوالـــم أخـــرى مغلفة بالســـحر 

واملشاعر املتدفقة.
وفـــي ظـــل اضطـــرار األدباء، من شـــعراء 
وروائيـــني ونقاد أدب إلى العمل في الصحافة 
اليومية تأمينا للقمة العيش كان من البديهي 
أن يضطـــرب مفهوما الصحافـــي والصحافة 
على حد سواء انطالقا من االرتباك الذي أصاب 
وظيفتهما األساســـية التي ميكن اختزالها في 
متابعة األخبار وتقّصي الوصول إلى ما خفي 
من الوقائع بحثا عـــن احلقيقة وهي الوظيفة 

التي اخترعت من أجلها الصحافة.
غير أن النتائج التي الحظها املتخصصون، 
تؤكـــد أن أولئـــك األدبـــاء لم ينجحـــوا في أن 
يكونـــوا صحافيـــني محترفـــني، ال لشـــيء إال 
ألنهـــم ال يرغبـــون فـــي أن يكونـــوا كذلك، أو 
لشعورهم بأن االنغماس في العمل الصحافي 
واالســـتجابة لشـــروطه سيؤثران ســـلبا على 
مواهبهـــم اإلبداعية في مجـــال اختصاصهم 
األدبي، بالرغم مـــن أن بعضهم احتل مناصب 
رفيعـــة ومتقدمة في عالـــم الصحافة، كما هو 
حال الشـــاعر الراحل أنسي احلاج الذي احتل 
لزمـــن طويـــل منصب رئيس حتريـــر صحيفة 

النهار البيروتية.
وانعكس إخفاق األديب غير املقصود لذاته، 
سلبا على الصحافة بشـــكل بديهي، من خالل 
تراجعهـــا عن أداء وظيفتها األصلية بالطريقة 
التي جتعلها منســـجمة مع وجودها اخلدمي، 
اجتماعيا وسياســـيا وثقافيا. إذ أن الصحف 
العربيـــة التـــي ظلـــت مخلصة ملهنـــة البحث 
عـــن املتاعـــب ظلت نـــادرة من جهـــة اإلصرار 
على الكشـــف عن احلقائق وإماطـــة اللثام عن 

األســـرار. وهو ما أدى بالضرورة إلى تهميش 
الصحافة فـــي مجال الدور الطليعي والريادي 
في الكشف عن مواقع اخلطأ وأسباب األزمات 

التي يعاني منها املجتمع.
وفي مثال الصحف العربية فهي في أفضل 
حاالتهـــا، إذ كانت تنجح فـــي أداء دورها في 
تســـلية القارئ من أجـــل أن ميأل أوقات فراغه 
في مطالعتها. األمر الذي جعل بعض الصحف 
واملجـــالت متيل إلى البســـاطة والســـطحية 
وتبســـيط املعلومات. فكانت النتيجة صحافة 

سهلة لقارئ سهل.
وتتجنب الصحف البريطانية واألميركية، 
عـــادة تعيـــني أدبـــاء وشـــعراء وقصاصـــني، 
محررين في الصفحات الثقافية ألنهم يفتقرون 
إلـــى املوضوعيـــة ويتجـــاوزون احلساســـية 

الصحافية حلساب ذائقتهم األدبية.

وهذا ما لم تتداركه الصحف العربية التي 
اســـتعانت ببعـــض األدباء فـــي إدارة عدد من 
أقســـامها وباألخص ما يتعلـــق بالثقافة بكل 
فروعها، وهو ما دفع بها إلى أن تكون منحازة 
إلـــى منط بعينه من التفكيـــر. ذلك النمط الذي 
يؤمن به مســـؤول الصفحة من غير الســـماح 

ألمناط التفكير األخرى بالظهور.
وتســـببت تلـــك االنحيـــازات الضيقة في 
جعل الصحافة تنشـــر موضوعات ال صلة لها 
باهتمامات القراء وثقافتهم وطبيعة املشكالت 
التـــي يودون لـــو أنها ُطرحـــت علنا من خالل 
مرايا الصحافة املتعددة. غالبا ما كان الصوت 
األدبي في الصحافة العربية أعلى من الصوت 
الصحافي وهـــو ما أدى إلى انحســـار املهنة 
وقلـــة عـــدد الصحافيني امللتزمـــني بأصولها. 
فبغض النظر عن عدد السنوات التي يقضيها 

األديب فـــي العمل الصحافي فإنه ال يفضل أن 
ُيشار إليه باعتباره صحافيا.

ويبـــدو األديـــب عازفا عن القبـــول بالربط 
املباشر بينه وبني الصحافة، كما لو أنه يشعر 
بأن قيمة الصحافي أقل شـــأنا من القيمة التي 
ميكن أن يحوز عليها مـــن خالل إصراره على 
البقاء في موقعه، من غير أن ينخرط في قضايا 
قـــد ال تنفعـــه أدبيا، إال أن هـــذه الرؤية تعتبر 
قاصـــرة بعض الشـــيء، فهناك عـــدد من كبار 
أدبـــاء العالم قد عملوا صحافيني ومراســـلني 
محترفني مثل إرنست همنغواي الذي لم يؤثر 
عمله الصحافي على مستواه األدبي بل خدمه. 
كما أن عـــددا من األدباء جلأوا إلـــى التقارير 
الصحافيـــة لتكون مصدرا الســـتلهام أحداث 
رواياتهم، حيث اعتمـــدت رائعة فلوبير ”مدام 
بوفاري“ على خبر منشور في إحدى الصحف.

األربعاء 2017/04/26 - السنة 39 العدد 1810614

أدباء وشعراء في أروقة الصحافة: تراجع الحساسية لحساب الذائقة

اضطــــــر أدباء وشــــــعراء وروائيون إلى العمل في الصحافة اليومية ألســــــباب متعددة، إال 
أن هذا العمل لم يخُل من االنعكاســــــات الســــــلبية، إذ لم ينجح أولئك األدباء في أن يكونوا 
صحافيني محترفني، األمر الذي خلق ارتباكا في وظيفة الصحافة األساســــــية املتمثلة في 

متابعة األخبار وتقصي الوصول إلى ما خفي من الوقائع.

«هنـــاك فارق كبير بني اإلعـــالم املنضبط واإلعالم غيـــر املنضبط، فالصحافـــة التقليدية لها ميديا

رئيس تحرير ورقابة ذاتية، بينما األمور في وسائل التواصل بال رقيب وال حسيب}.

محمد الصقر
رئيس مجلس العالقات العربية

«قدرة الدولة على السيطرة على اإلعالم بدأت تتأثر منذ بدء عهد الفضائيات املفتوحة، لذلك 

من الخطورة اآلن استمرار التعامل مع اإلعالم بمنطق الستينات}.

عماد جاد
رئيس قناة ”تن“ املصرية

اإلبداع ال يمكنه االلتزام بالوقت

الصحافـــة واجهـــت مشـــكلة في 

التعامل مع أدباء وشعراء اخترقوا 

أروقتها ومارسوا العمل الصحافي 

بطريقة األديب

◄

«بيلد» األلمانية تقاطع كأس القارات احتجاجا على تقييد الصحافيين

} الكويــت - حـــذر وزيـــر اإلعـــالم البحريني 
علـــي بن محمـــد الرميحـــي، من وجـــود أكثر 
مـــن مئة قنـــاة دينية ومذهبيـــة، بعضها يثير 
الفتنة والكراهيـــة الدينية والطائفية واألفكار 

املنحرفة في املجتمع.
وأضـــاف الرميحي في كلمته خالل امللتقى 
اإلعالمـــي العربي في الكويـــت، أن العديد من 
القنوات اإلخبارية، منهـــا قنوات مناطقية أو 
أجنبية موجهة إلى املنطقة، تســـتهدف زعزعة 
أمنهـــا واســـتقرارها ووحدتهـــا وســـالمتها 
وهويتها، وطمس دولة املواطنة، وإثارة حرب 
نفســـية ودعائيـــة مضادة، من بينهـــا 40 قناة 
فضائية إيرانيـــة أو تابعة إليـــران وأحزابها 

الطائفية في املنطقة.
ودعا الرميحي وســـائل اإلعالم اخلليجية 
والعربيـــة إلى حتّمل مســـؤولياتها في تعزيز 
متاسك اجلبهة الداخلية اخلليجية، واحلفاظ 
علـــى الهويـــة الثقافية واحلضاريـــة، في ظل 
هذه املخاطر والتحديات. وأشـــار إلى التقرير 
األخيـــر الحتاد إذاعـــات الـــدول العربية الذي 
حتّدث عن فوضـــى وحتديات مهنية في األداء 
اإلعالمي في ظل وجـــود 1300 قناة تلفزيونية 
تتحدث العربية و156 مليون مســـتخدم نشـــط 

للشبكات االجتماعية.
وميثل الشـــباب 64 باملئة من املستخدمني، 
ويتـــم بث أكثر مـــن 3 ماليني تغريـــدة يومًيا، 

وســـط مشـــهد إعالمي غير متوازن ومتشرذم 
ما بني تنافس سياســـي أيديولوجي وانفالت 
عقائـــدي وطائفي ومناطقي، وســـعي محموم 
نحو الربح التجاري على حســـاب أمن ووحدة 
األوطان العربية والقيـــم الوطنية واألخالقية 
والهوية العربية واحلضارية، وتهميش الدور 

التنموي والتثقيفي لإلعالم وفًقا للتقرير.

وأكـــد الرميحـــي أهميـــة تطوير وســـائل 
اإلعـــالم التقليديـــة مـــن إذاعـــة وتليفزيـــون 
وصحافـــة ومطبوعـــات، ومواكبتهـــا للطفرة 
الهائلـــة التي يشـــهدها اإلعـــالم الرقمي، في 
حتول اإلعالم إلى صناعة عاملية ضخمة تنمو 
مبعـــدل 5 باملئة ســـنوًيا، وتوقعـــات بارتفاع 
اإلنفاق اإلعالمي العاملي من 1.6 تريليون دوالر 

أميركي عام 2014 إلى أكثر من تريليوني دوالر 
عام 2019. ميثل اإلعالم الرقمي نســـبة تتجاوز 
41 باملئة و50.3 باملئة خالل العامني املذكورين 

على التوالي، بحسب الدراسات العاملية.
وشـــارك في الدورة الـ14 للملتقى اإلعالمي 
العربـــي الـــذي عقد حتـــت شـــعار ”اإلعالم.. 
حياة“، عدد من وزراء اإلعالم وكبار املسؤولني 
والشخصيات الصحافية واإلعالمية والفكرية 

واألكادميية اخلليجية والعربية.
ثون في اجللسات اخلتامية  د املتحدِّ وشـــدَّ
مســـاحة  تعزيـــز  ضـــرورة  علـــى  للملتقـــى 
الدميقراطية، مع وضع إجراءات ملنع الفوضى 
واالنفالت، مشـــيرين إلى أن الفـــرق كبير بني 

احلرية املسؤولة والفوضى.
وقال وزير اإلعالم الليبي الســـابق محمود 
شـــمام إن التطور التكنولوجي ُيستغل حاليًا 
للتدميـــر وليـــس للبنـــاء، وال بـــد مـــن وعـــي 
باستخدام وســـائل التكنولوجيا احلديثة، وال 
نقـــول هنا رقابـــة، وإمنا انظباط أكثـــر، الفتًا 
إلى أنه ليست لدينا في الدول العربية قوانني 
حتمي اخلصوصية لألشخاص، وهذه مشكلة.
وأضـــاف شـــمام أن اإلعـــالم اآلن تطـــور 
ليصبح لدينا ما يســـمى بإعالم املواطن، وهو 
االنتصـــار علـــى الرقابة والقمـــع، لكن اجلزء 
الســـلبي فيه هو أننا ال نحمـــل ثقافة الرقابة 

الذاتية.

وزير اإلعالم البحريني يحذر من قنوات دينية تبث سمومها في المنطقة

دعوة للحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية

[ األدباء يدخلون عالم الصحافة رافضين االمتثال لشروطها  [ إخفاق األديب أن يكون صحافيا انعكس سلبا على الصحافة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تستعد بي بي سي لبث النسخة 
األولى من برنامج إخباري جديد 

باللغة الصومالية على مدى خمسة 
أيام في األسبوع. مدته ربع ساعة، 

ويتناول البرنامج أخبارا دولية 
وإقليمية وقضايا اقتصادية ورياضية 

وتكنولوجية وترفيهية، إضافة إلى 
تحليالت سياسية وغيرها.

◄ قالت دراسة إعالمية حديثة صادرة 
عن جامعة بورنماوث، فى بريطانيا، إن 
عبارة ”األخبار الكاذبة“، هي عبارة ذات 

تعبيرات متعددة من شأنها أن تهدم 
دور وسائل اإلعالم. واقترحت الدراسة 

عددا من العناصر لمكافحة بيئة ما بعد 
الحقيقة، وهي الفترة التي تظهر فيها 

األخبار المزيفة.

◄ انطلقت فعاليات منتدى اإلسكندرية 
لإلعالم، في دورته الخامسة، بعنوان 

”اإلعالم واالبتكار“، الثالثاء، ويتضمن 
المنتدى عددًا من ورش العمل في مجال 

اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات بهدف 
تنمية وتطوير مجتمع األعمال وتطوير 

المشروعات والمبادرات اإلعالمية.

◄ رحب االتحاد الدولي للصحافيين 
بتأسيس مجلس صحافة مستقل في 
تونس للمساعدة في وقف االنحدار 
في مستوى حرية اإلعالم في البلد. 

وقد لعبت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين، دورا مركزيا في جهود 

تأسيس مجلس الصحافة، والذي 
يهدف إلى المساعدة في نشر الصحافة 

النوعية وتعزيزها.

◄ تنظم ”مراسلون بال حدود“، مؤتمًرا 
صحافًيا لعرض التنصيف العالمي 

لحرية الصحافة 2017، األربعاء. 
وستقدم التصنيف ياسمين كاشا 

مسؤولة مكتب شمال إفريقيا.

باختصار



} لنــدن - تواجـــه قطر انتقـــادات الذعة على 
الشـــبكات االجتماعية من املغردين اخلليجيني 
الذيـــن وصفوها بأنها داعمـــة لإلرهاب ضمن 

هاشتاغ #قطر_راعية_اإلرهاب.
وحاصر املغردون قطر بأسئلة نارية ضمن 
هاشـــتاع #ملاذا_ياقطر الذي تصـــدر الثالثاء 
مركزا متقدما ضمن الهاشتاغات األكثر تداوال 
خليجيا. وكان الســـؤال األبرز ضمن الهاشتاغ 
”ملاذا يا قطر تتحالفني مع الشـــيطان“؟ وأجابت 

معلقة ”تتحالف مع الشيطان لهدم الدول“.
ياتـــي ذلـــك بعـــد التصريحـــات األميركية 
املتصاعـــدة واحملذرة من دعـــم قطر للمنظمات 

اإلرهابية في املنطقة.
وكانت مجلـــة ”فوربس“ األميركية قالت إن 
وزيـــر الدفـــاع األميركي جيمـــس ماتيس وّجه 
حتذيرا شـــديد اللهجـــة إلى أمير قطـــر، وذلك 

بسبب دعم الدوحة للجماعات اإلرهابية.
ويتهـــم مغـــردون قطـــر بدعـــم اجلماعات 
اإلرهابيـــة بدءا من القاعـــدة وصوال إلى حزب 
الله وجماعة اإلخوان املسلمني وتنظيم داعش. 
ويؤكـــدون تورطها فـــي تنفيذ أجنـــدات إيران 
في املنطقة عبر الســـعي إلى تقســـيم ســـوريا 

واملنطقة العربية.
وتســـاءل مغرد ”#ملاذا_ياقطر ماذا جنيت 
مـــن دعم القاعدة واإلخـــوان والنصرة؟ ضاعت 
األمـــوال بني أيـــاد ملطخة بالدمـــاء وتبعثرت 

الشعوب بسبب احلرب والدمار“.
ويقول مغرد إن ”قطر دفعت املاليني جلبهة 
النصـــرة بصفقـــه تبادل أســـرى لبنانيني ومن 

بينهم زوجه أبوبكر البغدادي واليوم 
دفعت مليار دوالر إليران لتهجير 

أهل الزبداني ومضايا“.
وأكد معلقـــون أن العديد 
التـــي  املفاوضـــات  مـــن 
عنوان  حتـــت  جتـــري  كانت 
”تبادل األســـرى الســـوريني 
واملصاحلـــات  األجانـــب  أو 

وإخـــالء بلدات بل مـــدن قبل 
يشـــترك  القطريني،  اختطـــاف 

فيهـــا وســـطاء مـــن املخابـــرات 
القطرية أو من اجلماعات املتشـــددة 

التـــي تدعمها الدوحة وكانت تتم إما في 
الدوحة وإما في تركيا.وقالوا إن النتيجة كانت 
تســـليم جبهات بأكملها للميليشيات الشيعية 

مقابل انســـحاب أهالي املناطـــق املتاخمة لها 
مـــن أهل الســـنة إلـــى مناطق ســـيطرة داعش 
وجبهة النصـــرة اإلرهابيتـــني وبالتالي وضع 
مصير هـــؤالء وأرواحهم حتت رحمة العناصر 

اإلرهابية التي نكلت بهم.
وتساءل متفاعل مع الهاشتاغ 
”قطر وإيران ما الذي يجمعهما 
حتى تنشرا اإلرهاب ومتوالنه 

وتدعمانه بكل امليادين“.
معلقـــون  وتـــداول 
رئيس  قالـــه  مـــا  بســـخرية 
الســـابق،  القطري  الـــوزراء 
الشـــيخ حمـــد بن جاســـم آل 
ثاني، فـــي محاضرة في الدوحة 
مـــن أن إيران هي ”أكبر مســـتفيد“ 
من ثـــورات ”الربيـــع العربـــي“. وتهكم 
مغـــردون ”ملـــاذا إذن دعمتم هـــذه الثورات إن 
كانت تصب فـــي مصلحة إيران وتســـببت في 
دمار األوطان؟“. وقال معلق آخر ”دعمتم الدمار 

في مصر وســـوريا وليبيا اين سيذهب الشعب 
القطـــري مـــن التاريخ وقتل الشـــعوب العربية 

بأمواله؟“.
وقال ناشط إماراتي يدعى يعقوب الريسي 
”ال نعلـــم ملاذا تصـــّر قطر وقنـــاة اجلزيرة على 
دعـــم اجلماعات اإلرهابيـــة وإبرازها على أنها 

كتل سياسية! لكم في ربيعكم املشؤوم عبرة“.
وغرد مدير عـــام مجلس أبوظبـــي للتعليم 
علي النعيمي على حســـابه علـــى تويتر ”كلمة 
قطـــر في القمـــة العربية دفاعا عـــن اجلماعات 
اإلرهابيـــة وتبرير أن خالفنـــا معها هو خالف 
سياسي يؤكد الدور القطري في رعاية اإلرهاب 

#ملاذا_ياقطر“.
فـــي نفس الســـياق غرد حســـاب ”فرســـان 
اإلمـــارات“ علـــى تويتـــر مستشـــهدا مبقطـــع 
فيديو من كلمة الشـــيخ متيم في القمة العربية 
”بصريـــح العبـــارة؛ أميـــر قطـــر همـــه الوحيد 
الدفاع عن اجلماعات اإلرهابية #ملاذا_ياقطر“.
وقال الكاتب هزاع بن بنان ”باتت قطر ال تلتزم 

باملبـــادىء التي تصنـــع الوحدة واالســـتقرار 
األمني في الوطن العربي وســـمحت لإلرهابني 

في زعزعة الصفوف العربية، فلماذا يا قطر؟“.
وقالـــت وزارة اخلزانـــة األميركيـــة إن قطر 
أظهرت افتقارا لإلرادة السياسية من أجل إنفاذ 

قوانني مكافحة متويل اإلرهاب.
وال متـــّول قطر االرهاب بـــل حتمي وتأوي 
االشـــرار الهاربني من القضاء في بلدانهم على 
غرار الداعيتني املصريني وجدي غنيم ويوسف 
القرضـــاوي األب الروحـــي جلماعـــة اإلخوان 
املسلمني. وذّكر مغردون بآراء املتشددين الذين 
تأويهـــم قطـــر. وكان القرضـــاوي أفتى بجواز 
العمليات االنتحارية على شاشة اجلزيرة. وقال 
معلقون إن التفجيرات التي نفذها متشـــددون 
يعتنقون فكر القرضاوي وراح ضحيتها اآلالف 

من األبرياء يتحمل القرضاوي مسؤوليتها.
وفي سياق آخر، قال مغردون إن قطر حتمل 
حقدا دفينا ضد الدول اخلليجية. ووفق فيديو 
نشـــره الناشـــط محمد درويش البلوشي ملذيع 

اجلزيرة أحمد منصور فقـــد ”حاولت قطر بكل 
الســـبل إلصاق التهـــم بدولة اإلمـــارات عندما 
قصفت إســـرائيل غزة“، متسائال ”ملاذا؟ ما هذا 

احلقد الذي حتملونه على االمارات؟“.
كمـــا تـــداول مغـــردون فيديـــو لـ“مهندس 
أجنـــدات قطـــر“ عزمـــي بشـــارة يتهجـــم على 
البحرين علـــى قناة اجلزيـــرة واملذيع يقول له 
”بيضت وجه القناة“. وتساءل مغرد ”ماذا تريد 

قطر من وراء الهجوم على دول اخلليج؟“.
واعتبـــر مغـــرد ”مبـــا أن قطـــر تســـتخدم 
اإلســـرائيلي عزمي بشـــارة في تنفيذ أجندتها 

فهي بطبيعة احلال تكون داعمة لإلرهاب،“.
وتفاعـــل آخر ”قطـــر تتآمر مع إيـــران على 

زعزعة أمن واستقرار دول اخلليج“.
ملجـــأ  القطريـــة  األراضـــي  وأصبحـــت 
الســـعودية  يهاجمـــون  الذيـــن  لألشـــخاص 
واإلمارات. يذكر أنه في عام ٢٠١٤ قامت الرياض 
وأبوظبي واملنامة بسحب سفرائها من الدوحة 

بسبب ”سلوك الدوحة املعادي لها“.
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@alarabonline
ــــــى تويتر في  انشــــــغل خليجيون وعرب عل
اليومني املاضيني بالتغريد ضمن هاشتاغ 
#ملاذا_ياقطــــــر بعــــــد التواطؤ املكشــــــوف 
ــــــني قطر وحزب الله وإيران في ســــــوريا.  ب
ــــــة واإليرانية  ــــــدة القطري وأصبحــــــت األجن
لتقسيم املنطقة متشابهة في خدمة بعضها 

البعض.

} بغــداد - اجتاحـــت صـــور تظهـــر ”تقنية“ 
جديدة ملعاجلة الكســـور في العراق الشبكات 

االجتماعية.
والتقنية اجلديدة تتمثل في استبدال أثقال 
الكســـور بأحجار أو قوارير ماء ومشـــروبات 
غازية، ما مثل وفـــق عراقيني ”فضيحة صحة 
وأخالقية في عهد #عديلة_حمود_وزيرة_

املوت (وزيرة الصحة العراقية).
وسخر مغرد:

 
وكان عراقيـــون قـــادوا حملة ضـــد وزيرة 
الصحة العراقية عديلة حمود ضمن هاشـــتاغ 
بســـبب  عديلة_حمود_وزيرة_املوت، #
شبهات فساد، وبسبب استيراد الوزارة لنعال 
طبية بقيمـــة ٩٠٠ مليون دوالر في وقت تعاني 

فيه املستشفيات من نقص حاد في األدوية.
وكتبت مغردة:

وتهكم مغرد

أثيـــر  الناشـــط  كتـــب  فيســـبوك  وعلـــى 
الرحماني:

وأضاف:

يذكر أن مجلس النواب العراقي جدد الثقة 
في عديلة حمود مؤكدا قناعته بأجوبة الوزيرة 
عن ٢٦ سؤاال تقدم بها النائب عن كتلة األحرار 
عواد العوادي بشأن ملفات فساد في الوزارة. 

وقال معلق:

#لماذا_ياقطر: هاشتاغ يحاصر سياسات الدوحة في المنطقة

اختطاف القطريين في العراق لم يتعلق بالمال وحده

تحدث ممثلو فيسبوك عن تكنولوجيا جديدة، من شأنها أن تجمع الناس الذين وقعوا في حاالت صعبة. وهذه التكنولوجيا عبارة عن طائرة 

 ،{Tether-tenna technology} دون طيار، من شأنها توفير اتصال باإلنترنت في المناطق المنكوبة. وأطلقوا على المشروع اسم

وهو عبارة عن طائرة صغيرة دون طيار توفر اإلنترنت لألشخاص الذين انقطع عنهم االتصال في حاالت الكوارث الطبيعية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
{تقنية} مبهرة لعالج الكسور في عراق سليماني

مغردون خليجيون 

حاصروا قطر بأسئلة 

نارية ضمن هاشتاع 

#لماذا_ياقطر

[ تغريدات مدعومة بفيديوهات ووثائق تثبت تورط قطر في دعم اإلرهاب  [ إيران وقطر وجهان ألجندة واحدة
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أنا أرفض أن أراقب أفكاري 
كي تتناسب مع جهلك..

علموا أوالدكم ان هناك مقدسات 
ال يجب اإلساءة إليها، علموهم أن 

األرض عرض، علموهم احترام بلدهم 
وأن يقفوا انتباها لعلمها، علموهم 

ينتموا إليها وأن ال بديل لها.

أن تطالب الكهنوت {الديني} 
بتولي مهمة اإلصالح {الديني} عبث

#اإلصالح_الفكري ال يتطلب 
إال اطالق حرية تداول األفكار 

وحمايتها.

املشاعر السلبية واالحتقان الدائم 
والنقمة املستمرة عوامل تنزع من 
البشر إمكانية النجاح في أي عمل 
ألنها مشاعر قاتلة للروح والطموح 

واإلرادة..

األيام تدين لك بالكثير من الضحكات 
فال تتوقف عن مطالبتها بها.

لو أن النفاق االجتماعي 
يختفي ألصبح العالم أجمل
أكره أن أقول "صباح اخلير"

وأنا أقصد "فلتذهب إلى اجلحيم"
لهذا كثيرا ما التزم الصمت والوحدة.

تربية الولد على احترام البنت 
وعدم التحرش بها أولى من حبس 

البنت بحجة اخلوف عليها.. 
"معاجلة السبب أهم من تفادي 

النتيجة".

كثر احلديث عن ظاهرة التنمر 
اإللكتروني، والتحذير منها والدعوة 

إلى جترميها، حقيقة مؤخرا أصبحت 
أميل لقناعة بأن التنمر جزء من 

الطبيعة البشرية.

ال تفكر في إثارة الفوضى في بالدك 
بحجة املطالبة باحلقوق

فالفوضى ال توّلد إال اخلراب، 
فكر بنشر الوعي بطريق هادئ 

العلم والوعي قوة تهزم التخلف.

 "زوجوه لكي يعقل"... 
من أسوأ مناذج اإلساءة للمرأة!

منظمة اليونيسف.

لقد كبرنا يا أمي 
ورئيس فرنسا سيكون أصغر منا.

تتتابعوا

@yousefalawnah
عاجل منظمة الصحــــــة العاملية تثني على 
حكومة قاسم سليماني في العراق بسبب 
التطور الطبي العجيب.. هيهات منا الذلة.

@sajakasjo
فقط في العراق، ملفات فســــــاد ُمَتهمة بها 
ــــــرة الصحة في صفقات شــــــراء نعال  وزي
ــــــة، ثمــــــن الواحــــــد ٢٧ دوالرا لكنهم ال  طبي
ميلكون املال لشــــــراء أثقال للكســــــور بـ٥ 

دوالرات للواحد!

@jijiop

صفقــــــة وزارة الصحــــــة تشــــــوبها ملفات 
الفساد بعد أن تخطى سعر النعل الواحد 
٢٧ دوالرًا في حني ســــــعر تصدير برميل 

النفط أقل من سعره النعال تقريبًا.

Atheer Al Rammahi

مع تصويت برملان الكتل البائس على جتديد 
الثقــــــة بـ#عديلة_حمود_وزيرة_املــــــوت 
أرجو أن يشــــــعر املدافعــــــون عنها بالرضى 
ــــــوا بعــــــد اآلن عــــــن عــــــدم وجود  وأال يتحدث
أدوية او غالء أســــــعارها وعدم وجود مخدر 
للعمليات أو اضطرارهم للسفر للعالج فقد 
قبلتم بالذل ملجرد أن من اســــــتجوبها ليس 
ــــــت، لعنة مرضى  من توجهكم احلزبي املقي

السرطان دون عالج ستالحقكم إلى األبد.

م

Atheer Al Rammahi

ــــــم يكن لديك طفل بعمر الـ١٠ ســــــنوات  اذا ل
مصــــــاب بالســــــرطان فاحمد الله واشــــــكره 
واخجل من دفاعــــــك عن#عديلة_حمود_
ــــــون  املصاب فاألطفــــــال  وزيرة_املــــــوت 
بالسرطان ال يجدون عالجات وذووهم باعوا 
كل ما ميلكون .. اخجل من نفسك#عديلة_

حمود_وزيرة_املوت.

ا

• أبو فراس احلمداني

وقوف الكتل واملكونات البرملانية إلى جانبها 
وإنقاذها من اإلدانة بالفشل والفساد وخرق 
القانون وخروجها بأمان من شــــــرنقة التهم 
ــــــة واملوثقة في اســــــتجوابها حتت قبة  القوي

البرملان جعلها أقوى شكيمة.

و



مركـــز  يعالـــج   - (اجلزائــر)  قســنطينة   {
مدمنـــي  اجلزائـــر  شـــرق  فـــي  بقســـنطينة 
اإلنترنت الذيـــن يرتفع عددهـــم أمام صعوبة 
التحكـــم في الفضـــاء االفتراضـــي، إذ حولت 
الشـــبكة العنكبوتية وخاصـــة الفضاء األزرق 

”الفيسبوك“ حياتهم جحيما.
يســـتذكر فيصل طبيب األشـــعة في شرق 
اجلزائر ”إدمانه وســـقوطه في غياهب“ العالم 
االفتراضي مؤكدا أن ”اإلنترنت، شـــبكة تشـــل 

حركتك إن لم تكن حذرا“.
ويعالج فيصل وهذا ليس اسمه احلقيقي، 
مـــن أجل اإلقالع عن اإلنترنـــت في مركز عالج 
من اإلدمان في قسنطينة الواقعة على بعد 450 

كيلومترا شرق اجلزائر.
ويروي فيصل (48 ســـنة) بحســـرة كبيرة 
قصته مع ”مخدر العصور احلديثة الذي أفقر 

عائلته“.
في هـــذا املركز املفتـــوح منذ العـــام 2012 
ملعاجلة إدمـــان املخدرات والكحول والتدخني، 
يعالـــج مرضى تتراوح أعمارهم بني 13 ســـنة 
و63 منـــذ العـــام املاضي من إدمـــان اإلنترنت 
وفيســـبوك وإنســـتغرام وتويتر، ملســـاعدتهم 

على العودة إلى احلياة العادية.
يتواجـــد باجلزائـــر نحـــو 20 مليون خط 
لإلنترنـــت اجلـــوال بتقنيـــة اجليـــل الثالث، 
يضاف إليها أكثر مـــن مليوني خط لإلنترنت 
الثابت اململوك للمشـــغل احلكومي ”اتصاالت 
اجلزائـــر“. كما مت إحصاء 15 مليون حســـاب 
على شـــبكة التواصـــل االجتماعي فيســـبوك 
حســـب  يونيـــو 2016،  غايـــة  إلـــى  بالبـــالد، 
إحصاءات نشـــرها موقـــع ”إنترنيـــت وورلد 
ســـتاتس“، املتخصص في تتبع مســـتخدمي 
هـــذه الشـــبكة بالعالم، ما ميثـــل 37 باملئة من 
العـــدد اإلجمالي للســـكان، البالـــغ حوالي 40 

مليون نسمة.

اشـــترى فيصـــل، املتـــزوج واألب لطفلني، 
هاتفا ذكيا متطـــورا في نهاية العقد األول من 
األلفية، وراح هذا الرجل شـــيئا فشيئا ينقطع 
عـــن عائلته ويعجـــز عن القيام بعمله بســـبب 

التعب املستمر.
ويوضـــح قائال ”في البداية كنت أخفي عن 
زوجتي أنـــي أذهب إلى مقهـــى اإلنترنت بني 
الســـاعة الرابعة والثامنة مساء، ثم أعود إلى 
البيت وأغلق الباب على نفسي في غرفتي إلى 
اخلامســـة صباحا. لم أعد قـــادرا على فحص 

املرضى“.
ويضيـــف ”كنت أعاني مـــن آالم في الرأس 
كمـــا فقـــد الشـــهية  فيمـــا تراجـــع بصـــري“ 
للطعـــام ولم تعد له أي مشـــاركات في احلياة 

االجتماعية.
ويؤكد ”كنـــت أحتاج إلى شاشـــة أمامي. 
كنـــت متصـــال باإلنترنـــت ملدة 9 ســـاعات في 
اليـــوم. كان ذلك مخدرا ولم يكن باســـتطاعتي 
التخلص منه وحـــدي فقد كنت أعيش في بعد 

آخر“.
وحـــدث التحـــول معـــه عندمـــا توجه إلى 
صيدلية إلحضار دواء لوالدته املريضة فدخل 
مقهى إنترنت قبل الوصـــول إليها ولم يخرج 

إال بعد أربع ساعات.
وفـــي حادث آخر نســـي أن يحضـــر ابنته 
على الساعة التاسعة مســـاء بعد نهاية درس 
خصوصـــي. ويقـــول ”عندها طلبـــت زوجتي 
الطـــالق فـــكان علـــي أن أختـــار بـــني عائلتي 

واإلنترنت“.
وبدأ فيصل العـــالج في نهاية العام 2016. 
ويـــروي ”كان األمـــر صعبا.. وجـــدت العديد 
من املدمنني خالل العـــالج اجلماعي وتبادلنا 
التجـــارب. إنـــه طوق النجـــاة“، مشـــيرا إلى 
ضرورة مســـاعدة املختصني من أجل التوقف 

عن هذا اإلدمان. 

واآلن بعـــد حصـــص العالج، بـــات فيصل 
ميضي خمس ســـاعات في اليوم أمام الشاشة 
وال يتردد على مقاهي اإلنترنت، كما أن وضعه 
االجتماعي واملهني حتسن، لكنه مازال يعاني 

من آالم في الرأس.
ويدعو فيصل اجلميع إلى احلذر ”فال أحد 
محصنا، إنني إنســـان بالغ وسقطت في الفخ. 

يجب التنبيه إلى هذه الظاهرة“.

اضطراب 

أصيبـــت مـــرمي (42 عامـــا) وهـــي مديرة 
مؤسسة تعمل في الصناعة الغذائية، بانهيار 
عصبي بعـــد وفاة زوجها. فأصبـــح اإلنترنت 

الوسيلة الوحيدة مللء الفراغ في حياتها.
تقول مرمي ”أهملت عائلتي وفقدت الشهية 
للطعـــام، ولم يعد يهمني ســـوى أن أكون أمام 
شاشـــة“، وانقطعـــت عن احليـــاة االجتماعية 

وأصبحت تعيش في عالم افتراضي.
تعالج مرمي منذ يناير في املركز وقد باتت 
تخلـــد إلى النوم عند منتصف الليل. ويشـــهد 
وضعها حتسنا لكنها تأسف لغياب جمعيات 

تهتم بإدمان كهذا.
ويفيـــد أطبـــاء مختصـــون فـــي املركز أن 
مظاهر اضطراب كبير تبدو على املدمن مبجرد 

عدم متكنه من االتصال باإلنترنت .
ويوضحون أن االتصـــال باإلنترنت ألكثر 
من 38 ساعة في األســـبوع خارج إطار العمل، 

يعد إدمانا.
تقـــول املعاجلة النفســـية ســـهام حمادنة 
إن ”80 باملئـــة من مؤشـــرات إدمـــان اإلنترنت 

واملخدرات متشابهة“.
ليلـــى بوعـــالم أخصائية فـــي مركز عالج 
اإلدمان على اإلنترنـــت تقول، معاجلة اإلدمان 
تتم عـــن طريـــق دمـــج املدمنني مـــع بعضهم 
ميارســـون الرياضـــة واملطالعة ويتناقشـــون 
حتى يكتشـــفون العالم الواقعي الذي يختلف 

عن العالم االفتراضي الذي يعيشونه.
كانـــت املراهقـــة صافية البالغـــة 16 عاما، 
متضي تســـع ســـاعات يوميا أمام الكمبيوتر، 
وبعـــد تراجـــع نتائجها الدراســـية جـــاء بها 
والداهـــا إلـــى املركـــز للعـــالج بعدمـــا الحظا 

مؤشرات االضطراب عليها. 

عبداملالك ح. موظف بشـــركة في الصحراء 
اجلزائريـــة يعمل مهندســـا، يبلغ من العمر 46 
سنة، متزوج وأب لثالثة أطفال، التحق باملركز 
فـــي يوليو املاضي، وشـــفي مـــن اإلدمان على 
اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي، فضل 
عدم نشـــر لقبه واالكتفـــاء بحرف ”احلاء“ ألنه 

يريد البقاء بعيدا عن األضواء.
يقول عبداملالك إنه عانى كثيرا من اإلدمان 
على اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي، 
فـــي العمل واملنـــزل وحتى في أوقـــات فراغه 
خصوصـــا بعد إطـــالق خدمة اجليـــل الثالث 

للهاتف اجلوال في اجلزائر نهاية 2013.
وذكر محدثنا أن اإلدمان وصل به إلى ركن 
سيارته على جنبات الطريق وتصفح اإلنترنت 
وشـــبكات التواصـــل االجتماعي فـــي الهاتف 
الذكـــي، وحتى ســـاعات النوم صـــارت قليلة 
ملكوثـــه مطوال ولســـاعات متأخرة مـــن الليل 

يتصفح اإلنترنت.
وعـــن التحاقـــه باملركز قـــال عبداملالك إنه 
سمع به عبر وسائل اإلعالم ومن طرف أصدقاء 
كانوا مدمنني أيضا علـــى اإلنترنت، وذكر في 
هذا اإلطار ”توجهت مباشـــرة إلى املركز طالبا 

الشفاء من هذا املرض“.
وفـــور التحاقه باملركز يقول عبد املالك ”مت 
عرضي على مختصة نفســـانية باملركز؛ حيث 
طرحت علّي أســـئلة، وخصصـــت لي حصصا 

للتوعية والتحسيس فردية وجماعية“.
وأضاف، ”مت إرشـــادي لبعـــض التقنيات 
حتى أشـــغل بها نفســـي كاملطالعة والرياضة 
وجلســـات للنقـــاش اجلماعـــي بـــني املدمنني 

واملختصني“.
وأردف قائال ”في املركز كان العمل منصبا 
علـــى إقناعي بـــأن القضية قضيـــة إرادة و50 

باملئة من النجاح يعتمد علّي أنا“.
بعد شـــهرين من املتابعـــة والعالج مبعدل 
حصتـــني في األســـبوع، يؤكـــد عبداملالك، أنه 
صار يتصرف ويتحكم في اســـتعماله اليومي 

لإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي.
وحتـــدث عبداملالـــك، بكثير مـــن االرتياح 
والتفـــاؤل بخصوص وضعه اآلن وقال ”اليوم 
صـــرت أتصفـــح األمـــور الضروريـــة فقط في 
النهـــار وفي الليـــل أطلع على األحـــداث وما 

يجري عموما وال أجتاوز نصف ساعة“.
وختم حديثه ”مازالـــت لي مواعيد ملتابعة 
حالتـــي فـــي املركـــز، وصراحة صـــرت أحس 
باسترخاء كبير اآلن.. زال عني الضغط واألرق 

وقلة النوم“.

إقبال ضعيف

في مركز العالج من اإلدمان في قسنطينة، 
يشـــرف فريق متعدد االختصاصات من أطباء 
عامني ونفســـانيني ومختصني فـــي األمراض 
العقليـــة ومعاجلـــني طبيعيـــني ومســـاعدين 
اجتماعيني، على عالج مرضى من كل األعمار، 
فثمة أطفال يدمنون العـــاب الفيديو وبالغون 
يدمنون مواقـــع التواصل االجتماعي وخاصة 

الفيسبوك.
ويأسف املختصون لغياب الدراسات حول 
هـــذا اإلدمـــان خصوصـــا وأن منظمة الصحة 
العامليـــة ال تعترف بإدمـــان اإلنترنت كمرض، 

وهم يلجأون إلى العالج السلوكي.
ويأمـــل مدير املركـــز وصاحب فكـــرة هذا 
العالج رؤوف بوغفة، أن تصبح مؤسسته بنك 

معلومات يساعد الباحثني.
وتابع ”إن الفكرة تبلورت أكثر بعد حادثة 
انقطاع كابل اإلنترنت البحري بعنابة شـــرقي 
البـــالد، والذي يربط اجلزائـــر بأوروبا، وذلك 
في أكتوبر 2015، حيـــث أصيبت البالد بحالة 
هيجان وهستيريا غير مسبوقة جراء انقطاع 

اإلنترنت لعدة أيام“.
هـــذا الوضـــع دفع بـــرؤوف بوغفـــة، إلى 
التفكيـــر فـــي حـــل لهـــذا اإلدمـــان األعمـــى 
لدى شـــريحة مـــن اجلزائريني علـــى اإلنترنت 
وشـــبكات التواصل االجتماعي وخاصة موقع 

فيسبوك.

ويســـرد بوغفـــة، كيـــف اجتمع مـــع عمال 
املصحـــة ومت الناقش والبحث بشـــأن الفكرة 
حيث ”اقترحت إضافة إدمان اإلنترنت لقائمة 
اآلفـــات التي يتـــم عالجهـــا في املركـــز منها 
املخدرات والكحول وتعاطي حبوب الهلوســـة 

والتدخني“.
وذكـــر صاحب املبـــادرة، أن الفكـــرة لقيت 
ترحابا في املصحة، فتم تعيني طبيبة رئيسية 
ومختصني في األمـــراض العقلية، وأخصائية 
في علـــم النفـــس، وأخـــرى تعمل كمســـاعدة 

اجتماعية، ومت تكوين خلية إصغاء وعالج.

وأفـــاد املتحـــدث بـــأن ”العالج يتـــم عبر 
جلســـات جماعية تضم املختصـــني واملدمنني 
علـــى اإلنترنت في آن واحـــد، وتخصص لهم 
جلســـات فردية وألعاب فكريـــة ورياضية في 
قاعـــات مخصصة للغرض، كمـــا يتوفر املركز 
على مكتبـــة غنية بالكتـــب واملراجع باللغتني 
العربيـــة والفرنســـية ولغات أخـــرى وضعت 

حتت تصرف املركز واملدمنني“.
ويشـــرح صاحب املبـــادرة أن الغالبية من 
مســـتخدمي اإلنترنـــت في مدينة قســـنطينة، 
على األقل مازالوا غير مقتنعني باألخطار التي 
يسببها اإلدمان الكبير على اإلنترنت ومواقع 

التواصل االجتماعي على األفراد.
وتسبب هذا االعتقاد السائد وفق املتحدث 
إلـــى جعل اإلقبال على مركـــز مكافحة اإلدمان 
على اإلنترنت وشـــبكات التواصل االجتماعي 

ضعيفا.
ويـــروي مديـــر املصحـــة كيـــف أن والدة 
طفـــل ال يتعدى عمـــره 14 ســـنة، اتصلت بهم 
بحثـــا عن شـــفاء لولدهـــا الذي صـــار مدمنا 
على املواقـــع اإلباحية، حيث وبعد قطع خدمة 
اإلنترنـــت عن البيت صـــار يتوجه إلى مقاهي 
اإلنترنت لتصفح املواقـــع اإلباحية رغم صغر 

سنه.
ومت إحلاق الفتى باملركز من طرف والدته، 
وهـــو اآلن يتلقـــى متابعة من طـــرف األطباء 

واملختصني النفسانيني.
رؤوف بوغفـــة يقـــول إن ”الصدى إيجابي 
جدا ومنظمات املجتمـــع املدني اعتبرت األمر 

مهما جدا“.
وتابـــع ”املجتمع املدني صار واعيا بدوره 
وبضرورة التجنيد من أجل التوعية باملخاطر 
وبـــدور املركزأيضا.. حتى التنـــاول اإلعالمي 
للمركز بـــدأ يتضاعف من يوم إلى آخر بل لقد 

وصل حتى خارج حدود الوطن“.
وتبقى التوعية والوقاية برأي األخصائيني 
أهـــم عاملـــني ملكافحة هـــذه الظاهـــرة. إال أن 
املهمة تبـــدو صعبة خصوصا فـــي بلد يفتقد
إلى وســـائل التســـلية وال ســـيما في املناطق 

املعزولة. 
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مركز العالج من اإلدمان في قسنطينة يعالج مرضى تتراوح أعمارهم بني 13 و63 سنة من إدمان 

الفيسبوك وإنستغرام وتويتر، ومساعدتهم على العودة إلى الحياة العادية.

مظاهر اضطراب كبير تبدو على املدمن بمجرد عدم تمكنه من االتصال باإلنترنت، واستعمال 

وسائل التواصل ألكثر من 38 ساعة في األسبوع خارج إطار العمل، يعد إدمانا. تحقيق

من ســــــأل نفســــــه يوما هل كان مدمنا على مواقع التواصل االجتماعي؟ ال أحد يســــــتطيع 
أن يجابه احلقيقة في حني أنه يقضي ســــــاعات طويلة بني الفيسبوك والتويتر واإلنستغرام 
وغيرها من املواقع، بل أغلب الشباب العربي وحتى الكهول يتناسون واجباتهم في العمل 
أو الدراسة من أجل أن يظلوا موصولني باإلنترنت وذلك ليس بغاية البحث واملعرفة، بل من 
أجل التســــــلية في الفضاء األزرق ومتابعة ما ينشره اآلخرون. ومن اقتنع بأنه مدمن رقمي 

فهل سيتجرأ على الذهاب إلى العالج.

عالج اإلدمان الرقمي بادرة أمل ليتخلص الجزائريون من السحر األزرق
[ مؤشرات إدمان اإلنترنت والمخدرات متشابهة  [ نصف العالج بيد المدمن وإرادته

مخدرات العصر تبدأ بالتسلية وتنتهي باإلدمان

الوعي باإلدمان بادرة العالج

ليلى بوعالم:

معالجـــة اإلدمان تتم عـــن طريق 

دمـــج املدمنني مـــع بعضهم حتى 

الذي  الواقعي  العالم  يكتشـــفون 

يختلف عن  االفتراضي  



نهى الصراف

} إن األبـــوة واألمومة عمالن مرهقان بالفعل، 
وهمـــا شـــعور ال يعـــرف كنهه إال مـــن جربه 
وخاض فـــي جلة تفاصيلـــه اليومية. ال ميكن 
أن يصبح املرء أبا أو أما بالبســـاطة التي قد 
نعتقدهـــا، إنه طريق طويل ومتعب وهناك من 
يقضي الطريق بالشـــكوى والتذمر وهناك من 
يقطعه مبشـــّقة وتعب كبيريـــن، فيما ميضي 
بعـــض الناس فيه بسالســـة ويســـر وكأنهـم 
يشـــاركون في نزهة حقيقية. فما الذي يجعل 
من األبـــوة أمرا شـــاقا مع البعـــض أو نزهة 

جميلة لدى البـعض اآلخر؟
أكدت معظم الدراســـات الســـابقة في هذا 
اإلطـــار علـــى أن للتربية التي حصـــل عليها 
اآلبـــاء في منـــزل طفولتهـــم والرعايـــة التي 
أغدقهـــا عليهـــم آباؤهـــم، تعـــد عونـــا كبيرا 
ومرجعـــا حقيقيـــا للطريقة التـــي يرّبون بها 
أبناءهم؛ فأمناط التربية فـــي مرحلة الطفولة 
تؤســـس ملبادئ مهمة قد يســـتعني بها األبناء 
في املستقبل لتنشـــئة أبنائهم، إضافة إلى أن 
نصائح األجداد تشكل مخرجا مهما في بعض 
األحيان للعديد مـــن التحديات التي يواجهها 

األهل.
إال أن دراســـة حديثة قدمـــت فكرة مغايرة 
لذلك متاما، مشـــيرة إلـــى أن األبوة واألمومة 
غريـــزة وســـمة طبيعيـــة تولد مـــع صاحبها 
ويحملها فـــي جيناته، مثـــل أي صفة وراثية 
باخلبـــرة  تتعلـــق  ال  مهـــارة  وهـــي  أخـــرى 

بالضرورة. 
وأشارت الدراســـة ملجموعة من الباحثني 
فـــي جامعة هارفارد األميركيـــة إلى أن بعض 
الناس يحملون جينات ”رعاية“ خاصة بكيفية 
رعاية وتربيـــة األبناء ليكونـــوا آباء جيدين، 

وهي الدراســـة األولى من نوعهـــا التي تثبت 
أن الصفات األبوية هي صفات جينية وليست 

مكتسبة.
وكان العلمـــاء فـــي الســـابق يعتقدون أن 
أســـاليب التربية ُتدرك من خالل الكيفية التي 
ينشـــأ عليها األبـــوان، حيث أن اآلبـــاء الذين 
يربون أبناءهم على االهتمام والرعاية الدائمة 
ويغدقـــون عليهـــم حنانا وحبـــا متواصلني، 
يكسبون هذه الصفات ألبنائهم بعد أن يصبح 

هؤالء األبناء أنفسهم آباء. 
وقام الباحثون في جامعة هارفارد بإجراء 
جتاربهم على نوعني من الفئران؛ فئران احلقل 
وفئران ”الغزال“، الذكور منها واإلناث، لتتبع 
ســـلوكها في التعامل مـــع صغارها وملالحظة 
مدى مطابقة سلوكها لسلوك آبائها من ناحية 
طريقتها في رعاية صغارها وبناء األعشـــاش 

ولعق الصغار ووضعها في أماكن مناسبة.
ووجـــدت نتائج التجربـــة أن األمهات من 
كال الفصيلتـــني أجـــادت في التعامـــل بحنو 
مـــع صغارها وتقدمي العنايـــة الالزمة لها، إال 
أن األمـــر اختلـــف قليال في مـــا يتعلق باآلباء 
الذكور؛ حيـــث أظهر اآلباء مـــن فئران احلقل 
ميـــوال واضحـــة فـــي مســـاعدة األم للعنايـــة 
بالصغار، لكن األمر لم يكن كذلك في ما يتعلق 

باآلباء من فصيلة فئران ”الغزال“. 
وللتحقق مـــن نتائج هذه النتيجة األولية، 
أجـــرى الفريق جتربـــة أخـــرى ملبادلة صغار 
الفصيلتـــني مع اآلباء؛ فتم وضع صغار فئران 
احلقـــل برعايـــة أبوين مـــن فئـــران ”الغزال“ 
والعكس بالعكس، كما أن سلوك الفريقني متت 
مراقبته بعد مرور فترة زمنية قصيرة (نتيجة 
لقصـــر دورة حياة الفئـــران)، وبعد أن أصبح 

الصغار آباء.
 وهكـــذا توصـــل الباحثـــون إلـــى نتائج 
هوبـــي  الدكتـــور  تأكيـــد  بحســـب  متنوعـــة 
هوكسترا من جامعة هارفارد، الذي أشار إلى 
أنه ليس هناك أي تأثير ملموس للطريقة التي 
تربت بها صغار الفئران من كال النوعني، على 
طريقـــة تربيتها الالحقـــة لصغارها، إذ أن كل 
شيء كان متعلقا بالوراثة أما النتيجة املثيرة 
لالهتمـــام فتتمثل بكون الوراثـــة تترك تأثيرا 

واضحـــا فـــي جزء كبيـــر جدا على الســـمات 
الســـلوكية لرعاية وتربية األبناء، حيث وجد 
أن الفئـــران تتـــوارث طريقـــة لعـــق صغارها 
واحتضانهـــا وتوفير احلماية لهـــا، بينما لم 

تتعلم من آبائها سوى طريقة بناء العش.
وعمـــد الباحثـــون إلـــى محاولـــة حتديد 
اجلينات الوراثية التي مـــن املتوقع أن تكون 
مســـؤولة عن الســـلوك األبوي، فاســـتطلعوا 
منطقة ما حتت املهاد في الدماغ، وهي املنطقة 
املعروفة عادة بأهميتها في صياغة الســـلوك 
االجتماعي، كما ســـيتم التركيـــز في األبحاث 
املقبلة على بعـــض اجلينات احملتملة، إضافة 
إلى الدوائر العصبية املسؤولة عن هذا النوع 
مـــن الســـلوك االجتماعـــي حيـــث ميكنهم من 

استهداف ورصد جينات محددة لدراستها.
ومـــن جانـــب آخـــر، أظهـــرت الدراســـات 
السابقة أن أفضل شيء ميكن أن يقوم به املرء 

هو حتقيق ذاته وتطوير قدراته الشـــخصية، 
ليقـــوم بـــدوره كأب أو أم علـــى أفضـــل وجه، 
فعندما يتعلق األمر باألبـــوة واألمومة، علينا 
أن ننظر إلى دواخلنا ونحاول معرفة أنفســـنا 

أوال.
وتـــرى الدكتـــورة ليـــزا فريســـتون؛ وهي 
أســـتاذة فـــي علم النفـــس الســـريري وكاتبة 
غلينـــدون  جمعيـــة  فـــي  األبحـــاث  ومديـــرة 
األميركيـــة، أن أطفالنا فـــي الغالب يأخذوننا 
إلـــى تلك املناطق الســـّرية في نفوســـنا حيث 
املاضي وطفولتنـــا وجتاربنا فيها، وحتى لو 
تســـبب ذلك في اســـتدعاء املاضي إلى دائرة 
وعينـــا بكل ما فيه من خـــوف وجتارب مؤملة، 
فـــإن جتنبنا ملشـــاعرنا القدميـــة ومحاوالتنا 
املســـتمرة لقطع الصلة مع املاضي قد يهددان 
الرباط العاطفي الذي يصلنا بأطفالنا ويسيء 

ملشاعرهم ومعاناتهم، من دون أن نعي ذلك.

ويشـــدد متخصصـــون على أهميـــة ربط 
معرفتنا لذواتنا مع عواطفنا املوجهة ألبنائنا، 
فال ميكننا التخلص من مشـــاعرنا التي قمعت 
في مرحلـــة الطفولة رمبـــا من قبـــل والدينا، 
إال مبواجهتهـــا والتعامـــل معهـــا بلغة القلب 
واملشـــاعر ذاتها، التي تربطنا بأطفالنا، وفي 
هذه احلالـــة ميكننا أن نكون آباء أكثر فاعلية 
في لعب أدوارنا، وميكننا بعد كل هذا أن مننح 

أطفالنا الطمأنينة التي افتقدناها.

} القاهــرة – ازداد اهتمام النســـاء بتفســـير 
األحـــالم خـــالل الســـنوات األخيـــرة ليتحول 
إلى هوس يصيب أغلبهـــن، وأصبحت مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي تزخـــر بالكثيـــر مـــن 
الدجالني الذيـــن يدعون قدرتهم على تفســـير 

األحالم.
وفي دراسة أجراها املركز القومي للبحوث 
االجتماعيـــة واجلنائية في العاصمة املصرية 
القاهرة، وجد أن النســـاء أكثر هوسا بتفسير 
الرؤى واألحالم من الرجال، وقد يقودهن األمر 
إلى حـــد ارتكاب اجلرمية ونشـــوب اخلالفات 
مـــع األفـــراد احمليطني بهن، والشـــك حتى في 
أقـــرب األشـــخاص إليهن، وهو مـــا يؤثر على 
مســـار حياتهن ويـــؤدي إلى تفـــكك العالقات 

األسرية.
وكشف استطالع رأي سعودي أن 70 باملئة 
مـــن املواطنني يهتمون بالبحث وراء تفســـير 
األحـــالم والـــرؤى من خالل مواقـــع التواصل 
االجتماعي، وأن 43 باملئة مهووســـون بتفسير 

األحـــالم، و27 باملئـــة يبحثون عن أشـــخاص 
لتفســـير أحالمهـــم خاصة إذا كان بها شـــيء 
مخيف، فيما وجد أن 30 باملئة ال يهتمون مبثل 
هذه األعمال وال تشـــغل حيزا في حياتهم، في 
الوقـــت الذي رأى فيه رجال الدين أن تفســـير 
األحـــالم حق لكل فرد لكن ال ميكن اســـتخدامه 

للتجارة والتربح من ورائه.
أشـــخاص  عـــن  بالبحـــث  ونصحـــوا 
متخصصني لتفســـير األحالم وعدم االجنراف 
القنـــوات  علـــى  املنتشـــرة  اإلعالنـــات  وراء 
الفضائية ومواقع التواصل االجتماعي، والتي 
تهـــدف إلى النصـــب على هؤالء األشـــخاص 

املهووسني بتفسير الرؤى.
وحول أســـباب اجنراف املرأة وراء تفسير 
األحـــالم تقـــول الدكتـــورة نعمة عـــوض الله، 
والعالقات  االجتماعية  السلوكيات  استشارية 
األســـرية في مصر ”غالبية النساء يعتقدن أن 
مستقبلهن مرتبط بشـــكل كبير مبا تتم رؤيته 
في املنام، لذلك ينجرفن وراء تفسير أحالمهن 

ملعرفـــة مـــاذا ســـيحدث لهـــن في املســـتقبل، 
وهو األمـــر الذي يجعلهن فريســـة للعديد من 
املشـــكالت النفســـية واالجتماعيـــة وتهديـــد 

حياتهن األسرية“.
وأشـــارت إلى أن تفســـير الرؤى واألحالم 
كان مسارا للجدل خالل السنوات األخيرة بني 
املتخصصـــني ما بني مؤيد ومعارض بســـبب 
وجـــود دخـــالء في تفســـير األحـــالم من أجل 
التحايل، والضحية في النهاية يكون صاحب 
احللـــم واملنجـــرف وراء تفســـيره، ال ســـيما 
النســـاء والفتيـــات، على الرغم مـــن أن أغلب 

األحالم التي يراها اإلنســـان أثناء فترة النوم 
ال تتعـــدى كونها نتيجـــة العالقة املرتبطة بني 
العقل اإلنســـاني والبيئة احمليطة به، ونتيجة 
اكتســـابه العديد من اخلبرات مـــع التقدم في 
العمر، فتكـــون إصابته بأي حالـــة من التوتر 
والقلق واالكتئاب ومقابلته ألشخاص جدد أو 
أشخاص أثروا بشكل ما في حياته من شأنهم 
أن يؤثـــروا على أحالمه ألنها ال تعني شـــيئا 

محددا بالنسبة إليه.
ويوضح الدكتور جمال فرويز استشـــاري 
الطـــب النفســـي أن الهوس بتفســـير األحالم 
يرجـــع إلى هوس اإلنســـان ملعرفـــة كل ما في 
املستقبل، مؤكدا أن األحالم ال تعني املستقبل 
ألنها تتحـــدث عن كل األشـــياء املاضية، فهي 
تعبـــر عن احلالة النفســـية لصاحبها ســـواء 
أكان توترا أو قلقا أو حتى شـــعورا بالسعادة 
والفـــرح؛ فاحللم ال يتعدى كونه حالة نفســـية 
تخـــرج في صورة أحالم ولكنها ال تشـــير إلى 

املستقبل.
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حـــذر باحثـــون في مستشـــفى {ناتيونويد} لألطفال بالواليـــات املتحدة من أن الســـيدات الحوامل الالتي يتناولـــن األغذية عالية 
الدهون املشبعة، أكثر عرضة لوالدة أطفال يعانون من أمراض الكبد في املستقبل.

ــــــدرك، إال أن الغاية التي ال تدرك حقا  ــــــر تداوال يقول إن رضا الناس غاية ال ت ــــــل األكث املث
ــــــوم؛ هل نحن أبوان  هي رضانا عن أنفســــــنا والســــــؤال الذي نحاصر ضمائرنا به كل ي
ــــــا إياها احلياة، وهل يحبنا أبناؤنا  صاحلان، وهل نعمل على قدر املســــــؤولية التي منحتن

بقدر ما نحبهم؟

[ أنماط التربية في الطفولة يستعين بها األبناء في المستقبل  [ الوراثة تؤثر في جزء كبير على السمات السلوكية لرعاية األبناء
الصفات األبوية جينية وليست مكتسبة

يجب ربط معرفتنا لذواتنا مع عواطفنا الموجهة ألبنائنا

جمالتفسير األحالم هوس يصيب أغلب النساء

عصارة الصبار تقوي 
آليات حماية البشرة 

صبـــار  مســـتخلصات  أن  يفتـــرض   {
األلوفيـــرا تقـــوي آليات حماية البشـــرة 
وحتســـن توازن الرطوبة وتؤكد الكثير 
من مســـتحضرات التجميـــل على وجود 

عصارته بني مكوناتها. 
غير أنه غالبا ال يقال للمســـتهلك ما 
إذا كان الكرمي أو املرطب (لوشـــن) الذي 
ابتاعه يحتوي على عصارة أو مسحوق 

أعيد تشكيله أو عصارة مركزة.
ونـــادرا ما يذكـــر املصنعـــون أيضا 
نســـبة الصبار في منتجاتهم، حســـبما 
وجد مركز معلومات املستهلك في دراسة 
مســـحية ضمـــت 21 صيدليـــة ومنتجا 
جتميليـــا. كما وجـــد حتليـــل املركز أن 
الكثير من الكرميات وغسول االستحمام 
ومرطـــب اجللـــد حتتـــوي على نســـبة 

صغيرة للغاية من هذا املكون.
ليســـوا  املصنعـــني  أن  واحلقيقـــة 
ملزمـــني على اإلطالق بالكشـــف عن هذه 
املعلومـــات. وعلى عكس املواد الغذائية، 
ال حتتاج الصيدليات ومنتجات التجميل 
حتديـــد نســـبة كل مكون مـــن مكوناتها 
حتـــى إذا كانـــت مثـــل هـــذه املكونـــات 

مصورة ومكتوبة على الغالف.

أسرة

أفضل شيء يمكن أن يقوم به املرء 
هو تحقيـــق ذاته وتطويـــر قدراته 
الشخصية، ليقوم بدوره كأب أو أم 

على أفضل وجه

◄

النساء أكثر هوسا بتفسير األحالم 
من الرجال، وقـــد يقودهن األمر إلى  
ارتكاب الجريمة ونشـــوب الخالفات 

مع املحيطني بهن

◄

األبـــوة واألمومـــة غريـــزة ولـــدت مع 
صاحبها ويحملهـــا في جيناته، مثل 
أي صفـــة وراثية أخرى وهي مهارة ال 

تتعلق بالخبرة

◄

} كانت تحدثني عن ذلك التشابه الرهيب 
بينها وبينه.. ولكنها استدركْت فجأة 
لتقول بعصبية ”ولكن لماذا نختلف 

إلى هذا الحد؟“.. فُاجيبها بأنني لست 
طبيبة نفسية أو عالمة اجتماع ُالسهب 
في تحليل أسباب اإلختالف والتوافق 
ما بينهما.. ولن أزعم معرفتي بقراءة 

الطالع أو أدعي أنني ضليعة باألبراج 
ومدى توافقها واختالفها بينهما.. لكنني 

أعلم شيئا واحدا بسيطا قد يفسر ما 
يجري دون شرح كثير.. وهو أنه ال يوجد 

في هذه الدنيا اثنان متشابهان تماما.. 
فكما أن ال بصمة إبهام تشبه سواها فال 

شخص يشبه سواه حتى وإن كانا توأمين 
متماثلين.. فكيف برجل وامرأة يلتقيان 

عرضا ذات حب أو ذات صداقة؟

نحن في الواقع نبحث عن تشابهات 
تجذبنا أو تقربنا من اآلخر لنفهمه أو 

ليفهمنا.. ونسعى دائما إلى تقريب وجهات 
النظر بدافع الحب.. أو من أجل تبرير 
الحب ربما.. فالعاطفة وحدها ال تكفي 

لتبني عالقة سوية متوازنة بين اثنين.. 
ألنها قد تخلص ألن تكون رغبة عابرة 

ال عالقة لها بمستوى التفكير وأسلوب 
الحياة.. وقد تنتهي عند أول خالف في 

وجهات النظر..
ويحدث أحيانا أن يكون اإلحساس 

بالتطابق هائال حين يجمع اثنين بعيدا 
عن دائرة المجتمع والناس.. وما إن يظهرا 

معا في األماكن العامة أو يجمعهما لقاء 
بآخرين.. حتى تظهر االختالفات على 

السطح.. وتبدأ الهوة بينهما تكشر عن 
أنياب اتساعها بطريقة قد تفاجئ الطرفين 

معا..
ولذلك السبب أيضا نجد الكثير من 

العالقات في عالمنا العربي تبقى جميلة 

متألقة ال تشوبها المعكرات حتى يحين 
أوان االرتباط الرسمي.. وعندئذ تبدأ 

الصدمات والمفاجآت لتربك العالقة.. وقد 
يذهب البعض إلى تفسير األمر على أنه 

خرج من إطار السرية المثيرة ليدخل في 
إطار العلن الممل.. لكن ذلك لن يكون بحال 

هو السبب األهم في بروز الخالفات.. وإنما 
اضطرار الشريكين إلى الخوض في غمار 
الواقع والتعامل اليومي بعيدا عن سلطة 

العاطفة المحض وبعيدا عن تفاصيل 
الحب والرومانسية.. فتبدو ردود األفعال 
والتصرفات وطبيعة التعامل مع األحداث 

اليومية بشكل مغاير ربما عن التوقع.. 
فكال العاشقان يرسم صورة لنفسه ولآلخر 

بطريقته الخاصة.. ومهما كان الحديث 
بينهما فضفاضا تفصيليا لن يعكس 

صورة الواقع الحقيقية لحياة كل منهما..
وهنا نستطيع أن ندرج أيضا فشل 

الكثير من العالقات التي نمت وتشّكلْت 
عبر شبكات التواصل.. فذلك العالم يبقى 

افتراضيا مهما بدت واقعيته ناصعة 
واضحة.. ونحن إزاءه أيضا نفترض أشياء 
ال وجود لها في اآلخر الذي نتمنى أن يكون 

شبيها لنا في آرائه وتصرفاته وأسلوب 
حياته والبيئة التي عاش وتربى فيها.. 

وننسى دائما أو نتناسى أنه مهما كانت 
المشتركات دامغة واالهتمامات متوافقة 

ومهما كان أسلوب التعامل واحدا إال 
أننا في النهاية مختلفون.. وال يمكننا أن 

نفترض في اآلخر أو أن نفرض عليه ما 
نشاء.. فاآلخر هو ”آخر“ وهو ليس ”نحن“ 

بحال!
بيد أن الفكرة األحلى هي أن مفهوم 

االختالف بحد ذاته قد يشكل أحيانا عامال 
مهما في إذكاء العاطفة وكسر قوالب 

الملل الجاهزة وكليشيهات التوقع! وقد 
يكون السبب األهم في نجاح العالقة 

التي يدعمها طرفان يحرصان على إيجاد 
المنطقة المحايدة التي تجمع األضداد..

صباحكم اختالف لذيذ..

كم يشبهني!.. وكم نختلف!
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر
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أفريقيا تترقب قرعة دوري األبطال والكونفيدرالية

[ األندية العربية تتطلع إلى استعادة بريقها مرة أخرى داخل المالعب األفريقية

اجليـــش  نـــادي  إدارة  منحـــت   - الربــاط   {
امللكي املغربـــي مميزات إضافية للمدرب عزيز 
العامـــري في تعاقده اجلديد من الفريق. وكان 
العامـــري تولى تدريب اجليـــش نهاية أكتوبر 
املاضي خلفا لعبداملالـــك العزيز، وقاد الفريق 
لتحقيـــق نتائج طيبـــة، حيث يتبـــوأ الفريق 
املرتبة اخلامســـة بـ40 نقطة بـــني ترتيب فرق 

الدوري.
وجددت اإلدارة عقـــد العامري ليبقى على 
رأس اإلدارة الفنيـــة للفريـــق املوســـم املقبل. 
ورفعـــت اإلدارة راتـــب العامري إلـــى 20 ألف 
دوالر بـــدال من 15 ألفا، باإلضافـــة إلى العديد 
مـــن املكافـــآت املرتبطة باحتـــالل مركز متقدم 
بالـــدوري، أو الفوز ببطولتي الدوري املغربي، 

والكأس. 
العقـــد  مبوجـــب  العامـــري،  وســـيحصل 
اجلديد، على 100 ألـــف دوالر مقابل احلصول 
علـــى أي لقب للنادي الذي يعـــود آخر لقب له 
إلـــى 2010 عندمـــا تـــوج بلقب الـــكأس، ولقب 

الدوري قبله بعامني.
وطلب من عزيز العامري في سنته الثانية 
مع اجليش امللكـــي التنافس من أجل نيل لقب 
البطولة الوطنيـــة االحترافية، أو لقب الكأس، 
بعد أن تعهدت إدارة الفريق العسكري بتعزيز 
صفـــوف الفريق وفق االحتياجـــات التي عبر 

عنها املدرب. 
وتتجـــه إدارة اجليش امللكـــي ملنح املدرب 
عزيز العامـــري مهمة املشـــرف العام من أجل 
توحيد أسلوب اللعب لدى جميع فئات الفريق 
العســـكري، حيث ســـيكرر جتربتـــه مع فريق 
املغرب التطواني حني متكن في ثالث سنوات 

من الفوز بلقبني للبطولة الوطنية.
من ناحية أخرى كشفت تقارير إعالمية أن 
فريق اجليش امللكي يرغب في انتداب الدولي 
املصري الســـابق عمـــاد متعب جنـــم األهلي، 
بعدما ساءت عالقته مع املدرب حسام البدري 

الذي ال ميانع في التخلي عن خدماته. 
وحســـب موقع الفجر املصـــري فقد تلقى 
متعب عرضني عبر وســـطاء من ناديي االحتاد 
الليبي واجليـــش امللكي لالنتقال إلى أحدهما 
بنهاية املوســـم الكروي احلالي. وسبق ملتعب 
خـــوض جتربـــة احترافية خـــارج مصر كانت 

رفقة احتاد جدة السعودي.

مميزات إضافية للعامري 

مع الجيش الملكي
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«طوينـــا صفحة مباراة التعاون، والعمل قائم على تصحيح األخطاء من خالل االســـتعداد والذي رياضة

يبدي من خالله الفريق جاهزيته البدنية والفنية والذهنية بتكامل صفوف الفريق}.

علي السبع 
مدير فريق اخلليج السعودي

«الخطأ ممنوع في املواجهات املتبقية وحظوظ الفريق في البقاء قوية لكننا نطمح في تحقيق 

ما هو أفضل وهو احتالل مرتبة مشرفة بالدوري االحترافي}.

عزالدين أيت جودي 
مدرب فريق أوملبيك خريبكة املغربي

} لنــدن - يعود أندي مـــوراي املصنف األول 
عامليا هذا األســـبوع إلى املالعـــب الرملية في 
برشـــلونة التي شـــهدت بداية مســـيرته حيث 
يضاعـــف الالعـــب البريطاني مجهـــوده قبل 

انطالق فرنسا املفتوحة للتنس. 
واتخذ مـــوراي، الـــذي لعب وخســـر أول 
مبـــاراة احترافية لـــه وهو في ســـن الـ17 في 
بطولة برشـــلونة 2005، قـــرارا متأخرا باللعب 
في برشلونة بعد خروجه املفاجئ من دور الـ16 
في مونت كارلو أمام اإلسباني ألبرت راموس.

وســـتمنح هذه املباريات الالعب البالغ من 
العمـــر 29 عاما الفرصة لتعزيـــز وجوده على 

قمة تنس الرجال. 

وحصـــد مـــوراي الكثير من النقـــاط التي 
خدمته في التصنيف خالل سلســـلة البطوالت 
على املالعب الرملية املوسم املاضي حيث فاز 
بروما لألســـاتذة وبلغ نهائي فرنسا املفتوحة 

حيث خسر أمام نوفاك ديوكوفيتش. 
ومع الضغوط املفروضـــة عليه للدفاع عن 
هذه النقاط ومعاناته من آثار إصابة في املرفق 
يعرف موراي مدى صعوبة احلفاظ على املركز 

األول في التصنيف الذي حققه في نوفمبر. 
ونقل عن مـــوراي قوله ”أرغـــب في البقاء 
على قمة تنس الرجال لفتـــرة طويلة لكنه أمر 
بالغ الصعوبة“. وأضـــاف موراي الذي قضى 
عامني في أكادميية للتنس في برشـــلونة وهو 

العب ناشـــئ ”اســـتغرق األمـــر 12 عاما لبلوغ 
القمة. املجهود البدني والنفســـي الذي بذلته 
العام املاضي كان هائـــال. الوصول إلى القمة 
ليـــس صعبـــا لكـــن احلفـــاظ عليها أمـــر بالغ 
الصعوبـــة. من الصعب احلفـــاظ على صدارة 
التصنيف. هناك الكثير من الشـــبان الواعدين 
الذين يتحسن مستواهم يوما بعد آخر ولذلك 

تصبح املنافسة قوية“.
لكن املفاجأة أن موراي لم يحصل على لقبه 
األول على املالعب الرملية ســـوى في 2015 في 
ميونيخ. وتبع ذلك ســـريعا بالفـــوز على ملك 
املالعب الرملية رفائيل نادال في نهائي بطولة 

مدريد. 
والعام املاضي حتســـن األمـــر كثيرا حيث 
فاز في 18 من 21 مباراة خالل موسم البطوالت 
املقامـــة على مالعـــب رملية فـــي أوروبا. لكن 
التحول مـــن املالعب الصلبة إلـــى الرملية قد 
يشـــكل صعوبة حتـــى على العـــب أصبح من 
البارزين على مثل هذه األراضي. وقال موراي 
”أفضل طريقة للتأقلم على األرضيات اجلديدة 
هـــي اللعب أمام أفضل الالعبـــني في العالم“. 
وسيتقابل املصنف األول مع األسترالي برنارد 

توميتش األربعاء.
وشعر املصنف األول باحلنني إلى املاضي 
في ظل اســـتعداده لبطولة برشلونة املفتوحة. 
وخالل فترة املراهقة تدرب موراي بالقرب من 
العاصمـــة الكاتالونية برشـــلونة ملدة عامني، 
وتعلـــم اللعب على املالعـــب الرملية من خالل 
األكادميية التـــي يديرها الالعبان الســـابقان 

إمييليو سانشيز وسيرخيو كاسالس. 
ويتبقى شـــهر واحـــد على بلـــوغ موراي 
عامه الثالثني، لكنه سيتوجه إلى امللعب وسط 
منافســـة شرســـة خاصة من جانب اإلسباني 
رافائيل نـــادال الذي يبحث عن لقبه العاشـــر 
في برشلونة، في رقم قياسي، وبعد أيام قليلة 
مـــن تتويجه بلقب بطولة مونـــت كارلو للمرة 

العاشرة. مستعد لنجاحات أخرى

موراي: أرغب في البقاء على قمة تنس الرجال

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ توقف الثالثاء التصويت للمرشحين 
لجوائز دوري الخليج العربي لموسم 
2016-2017، والذي كان قد انطلق في 

18 أبريل الحالي، وامتد على مدار 
أسبوع عبر الموقع الرسمي للجائزة، 

وبمشاركة األندية واإلعالم والجماهير.

◄ واصل شريف إكرامي حارس مرمى 
فريق األهلي المصري مسلسل تألقه 

مع الفريق األحمر هذا الموسم وحافظ 
على نظافة شباكه للمباراة التاسعة 

على التوالي في مسابقة الدوري 
الممتاز.

◄ بدأ أحمد موسى ”كابوريا“ صانع 
ألعاب فريق المصري البورسعيدي 
لكرة القدم الضغط بقوة على إدارة 

ناديه للموافقة على رحيله إلى الزمالك، 
الذي دخل في مفاوضات جادة من أجل 

التعاقد معه في الموسم المقبل.

◄ هدد فريق الهالل بتصعيد قضية 

الالعب عوض خميس إلى مركز 
التحكيم الرياضي السعودي ما لم 

تحكم لجنة االحتراف بالمسببات التي 
رفعها حول تغيير الالعب لموقفه بعد 

توقيعه للفريق األزرق.

◄ دعا عبداإلله الحتاش رئيس شباب 
الحسيمة المغربي الجميع بالنادي 

إلى مساندة الفريق للخروج من أزمة 
النتائج السيئة التي يحققها الفريق 
خالل الفترة األخيرة. ويحتل الفريق 

المرتبة الـ13 (الرابعة من األسفل) 
بالدوري المغربي.

◄ أعلنت األمانة العامة باالتحاد 
السعودي لكرة القدم إغالق فترة طلب 

األندية لطواقم حكام أجانب لقيادة 
مباريات الجولتين األخيرتين من بطولة 

دوري المحترفين التي سيسدل عليها 
الستار في الرابع من مايو المقبل.

باختصار

◄ دعت بوال رادكليف حاملة الرقم 
القياسي العاملي في ماراثون السيدات 
العداء جوش غريفيتس، الذي أصبح 

أسرع بريطاني في ماراثون لندن األخير، 
إلى عدم التسرع في البحث عن مدرب. 

وتفوق غريفيتس، الذي علم نفسه بنفسه، 
على متسابقني بارزين ليصبح أسرع 
رجل بريطاني يكمل سباقا 
للماراثون بعدما سجل 
ساعتني و14 دقيقة و49 

ثانية األحد وسيتم اختياره 
ضمن الفريق البريطاني 
لبطولة العالم أللعاب 
القوى. وقالت 

رادكليف، إنه 
يتعني على 
غريفيتس 

أن يأخذ الوقت 
الكافي من التفكير قبل 

التعاقد مع مدرب.

متفرقات
◄ أكد  الدولي املصري رمضان صبحي، 

جنم فريق ستوك سيتي اإلنكليزي، أنه 
ال يفكر في العودة إلى الدوري املصري 

حاليا، مضيفا أنه درس أسباب فشل 
بعض جتارب االحتراف في اخلارج 

وال يفكر سوى في إثبات نفسه 
في الدوري اإلنكليزي. وأشار 

إلى أن عالقته ستظل 
قوية بجماهير األهلي 
ألنه مشجع للفريق 

منذ الصغر وسبق 
أن ذهب إلى 
احملافظات 

لتشجيع الفريق. 
ولفت صبحي إلى أن 

الزمالك رفض التعاقد معه 
بعد خضوعه لالختبار في 

قطاع الناشئني.

◄ تألق األملاني الدولي دينيس شرودر 
في الشوط الثاني ليقود فريقه أتالنتا 
هوكس إلى فوز كبير وثمني 101-111 

على ضيفه واشنطن ويزاردز في املباراة 
الرابعة ضمن املواجهة بني 
الفريقني في الدور الفاصل 
للمناطق بدوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني. 
وانتزع هوكس، بهذا 

الفوز، التعادل مع 
ويزاردز 2-2 بعد 

أربع مباريات 
انتظارا لنتيجة 

املباراة اخلامسة 
بينهما مساء 

األربعاء على ملعب 
ويزاردز. 

جهة بني
الفاصل

السلة  ة
ني. 
ذا

رجل بريطاني
للماراثون ب
4ساعتني و4
ثانية األحد
ضمن الفري
لبطولة ا
الق

أن
الكافي
التعاقد مع

بعض جتارب االح
وال يفكر سوى ف
في الدوري اإلن
إلى أن عال
قوية ب
ألنه
من
أ

ولفت ص
الزمالك ر
بعد خضو
قطاع الناش

} القاهرة - يترقب عشاق الساحرة املستديرة 
فـــي القارة الســـمراء قرعة دور الــــ16 (مرحلة 
املجموعـــات) لبطولتي دوري أبطـــال أفريقيا 
األفريقيـــة)  (الكونفيدراليـــة  االحتـــاد  وكأس 
التي ستقام مبقر االحتاد األفريقي لكرة القدم 

(كاف) بالعاصمة املصرية القاهرة األربعاء. 
وتعد هذه النسخة األولى للبطولتني التي 
تقام خاللها مرحلة املجموعات من دور الستة 
عشـــر، بعدما كانت جترى في الســـابق بدور 
الثمانيـــة، بناء على التعديـــالت التي أجراها 
كاف على نظام املســـابقتني في العام املاضي. 
وتتطلع األندية العربية إلى اســـتعادة بريقها 
مرة أخرى داخل املالعب األفريقية، واستعادة 

لقبي املسابقتني من جديد.
وســـيتم تقســـيم الفرق الـ16 املتأهلة لهذا 
الـــدور إلـــى أربع مجموعـــات، بواقـــع أربعة 
فـــرق في كل مجموعة، حيـــث يصعد أصحاب 
املركزيـــن األول والثاني فـــي كل منها إلى دور 
الثمانية الذي ســـيجرى بنظام خروج املهزوم 
بعد مباراتي ذهاب وإياب، حيث يســـتمر هذا 
النظام حتى الدور النهائي في كلتا البطولتني. 
ومت تصنيف الفرق املتأهلة ملرحلة املجموعات 
بدوري األبطال إلى أربعة مستويات بناء على 
نتائجها في آخر خمس ســـنوات في بطوالت 
كاف، وعن طريق القرعة تتشـــكل كل مجموعة 
مـــن املجموعات األربع باختيـــار فريق من كل 

مستوى.
ووضعت أندية األهلي والزمالك املصريني 
والنجـــم الســـاحلي التونســـي وصـــن داونز 
اجلنـــوب أفريقي (حامل اللقـــب) على رؤوس 
املجموعـــات األربع، فيما جـــاءت فرق الهالل 
املغربـــي  البيضـــاوي  والـــوداد  الســـوداني 
والترجي التونسي واحتاد اجلزائر اجلزائري 
في املســـتوى الثاني. وضم املســـتوى الثالث 
فرق املريخ الســـوداني والقطـــن الكاميروني 
وفيتـــا كلوب الكونغولـــي الدميقراطي وأهلي 
طرابلس الليبي، وفي املســـتوى الرابع أندية 
زاناكـــو الزامبـــي وســـان جـــورج اإلثيوبـــي 

وفيروفيـــارو املوزمبيقـــي وكابـــس يونايتـــد 
الزميبابوي.

الفائـــز بلقـــب دوري األبطال ســـوف ميثل 
الكرة األفريقية في بطولة كأس العالم لألندية 
التي ستقام باإلمارات في شهر ديسمبر املقبل، 
كما ســـيخوض مباراة كأس السوبر األفريقي 
مبلعبـــه أمام بطـــل الكونفيدرالية مطلع العام 
القادم. نظـــام جديد لدوري أبطال أفريقيا هذا 
املوسم؛ حيث يبدأ مرحلة املجموعات في دور 
الـ16 وليس ربع النهائي على عكس كل النسخ 
الســـابقة. مع املالحظ أن هناك سيطرة عربية 

في دور املجموعات بتواجد 9 فرق عربية.
فـــي املقابل، تشـــارك ســـتة أنديـــة عربية 
فـــي بطولـــة الكونفيدراليـــة هـــي األفريقـــي 
والصفاقســـي التونسيان وســـموحة املصري 
ومولودية اجلزائـــر اجلزائري وهالل األبيض 

السوداني والفتح الرباطي املغربي. 
وســـتواجه تلـــك الفرق منافســـة ليســـت 
بالســـهلة مـــن أنديـــة مازميبـــي الكونغولي 

الدميقراطي (حامل اللقب) وإمبابان ســـوالوز 
الســـوازيالندي وكمبـــاال ســـيتي األوغنـــدي 
وريكرياتيفـــو دو ليبولو األنغولي وزيســـكو 
يونايتـــد الزامبي وحوريا كوناكـــري الغيني 
وريفرز يونايتد النيجيري ومونانا اجلابوني 
وســـوبر ســـبورت يونايتد وبالتينيوم ستارز 

من جنوب أفريقيا. 
ويلتقي فـــي دور الثمانية لكلتا البطولتني 
متصـــدر املجموعة األولى مع وصيف الثانية، 
ومتصـــدر الثانية مـــع وصيف األولـــى، فيما 
يواجـــه متصـــدر املجموعـــة الثالثـــة وصيف 
املجموعة الرابعة، ومتصدر املجموعة الرابعة 

وصيف املجموعة الثالثة. 
بكلتـــا  املجموعـــات  مرحلـــة  وتنطلـــق 
املســـابقتني فـــي 12 مايـــو املقبـــل، وتختتـــم 
فعالياتهـــا في التاســـع من يوليـــو، فيما تقام 
مباريات الذهـــاب بدور الثمانيـــة أحد أيام 8 
و9 و10 سبتمبر القادم، وجترى لقاءات اإلياب 

بعدها بأسبوع.

ومن املقرر أن تقام مباراتا الذهاب بالدور 
قبل النهائي أحد أيام 29 و30 ســـبتمبر واألول 
مـــن أكتوبر القادم، بينما يجـــرى لقاءا اإلياب 

بعدها بأسبوعني. 
األبطـــال  دوري  بلقـــب  الفائـــز  أن  يذكـــر 
ســـوف ميثل الكرة األفريقيـــة في بطولة كأس 
العالـــم لألنديـــة التي ســـتقام باإلمـــارات في 
شهر ديســـمبر املقبل، كما ســـيخوض مباراة 
كأس الســـوبر األفريقـــي مبلعبـــه أمـــام بطل 
الكونفيدرالية مطلع العـــام القادم. وكان كاف 
قـــرر رفع اجلوائز املالية لـــكل البطوالت التي 
يقـــوم بتنظيمها بدءا من العـــام احلالي، ومن 
بينها مسابقتا دوري األبطال والكونفيدرالية. 

وينال الفريق املتوج بدوري األبطال هذا 
العـــام جائزة مالية قدرهـــا مليونا ونصف 
املليون دوالر بزيادة مليون دوالر عن العام 

املاضي، فيمـــا يحصل بطـــل الكونفيدرالية 
علـــى مليون وربع املليـــون دوالر بدال من 660 

ألف دوالر. 

ســــــتعيش قارة أفريقيا على وقع ســــــحب 
ــــــدوري أبطال  ــــــة املجموعات ب قرعة مرحل
ــــــة، ومن املتوقع أن  ــــــا والكونفيدرالي أفريقي
تســــــفر هذه القرعة عــــــن مواجهات عربية 

قوية.

كالسيكو تونسي بنكهة أفريقية متوقع

أندية األهلـــي والزمالك املصريني 

التونســـي وصن  والنجم الســـاحلي 

داونز الجنـــوب أفريقي وضعت على 

رؤوس املجموعات

◄

عليـــه  املفروضـــة  الضغـــوط  مـــع 

ومعاناتـــه من آثـــار اإلصابـــة يعرف 

مـــوراي مـــدى صعوبة الحفـــاظ على 

املركز األول

◄



جوســـيب  اإلســـباني  اســـم  كان   - لنــدن   {
غوارديـــوال، املدير الفني ملانشســـتر ســـيتي، 
يتردد بـــني جنبات ملعب وميبلي، وذلك عندما 
كان فريقـــه متقدما بهدف نظيف، حتى الدقيقة 
71 من مبـــاراة فريقه أمام أرســـنال في مباراة 

قبل نهائي بطولة كأس االحتاد اإلنكليزي. 
”غوارديوال من الرائع أن نحظى بك“، هكذا 
صدحت جماهير مانشســـتر سيتي خالل تلك 
املبـــاراة، إال أن الهزمية التـــي جترعها الفريق 
خـــالل الوقت اإلضافي للمبـــاراة أعلنت نهاية 
موسم املدرب اإلسباني نظريا دون حتقيق أي 

ألقاب للمرة األولى خالل مسيرته. 
ويحتاج غوارديوال إلى انتفاضة إعجازية 
لفريقه في الـــدوري اإلنكليزي لتفادي اخلروج 

من املوسم اجلاري خاوي الوفاض.
وبعد أن خرج من دور الســـتة عشر لبطولة 
دوري أبطـــال أوروبا ومـــن بطولة كأس رابطة 
األنديـــة اإلنكليزية ومـــن الدور قبـــل النهائي 
لبطولـــة كأس االحتـــاد اإلنكليـــزي، لـــم يتبق 
ملانشســـتر ســـيتي ســـوى الصـــراع على لقب 
الدوري، ولكن موقفه ليس باجليد على اإلطالق، 
حيـــث تفرقـــه 11 نقطة عن املتصدر تشيلســـي 
قبل ســـت مراحل على نهاية املســـابقة. وقالت 
صحيفـــة ”ديلي ميـــل“ البريطانية ”غوارديوال 

دون ألقاب يرسب في االختبار اإلنكليزي“.
أســـلوبا  فيما اتبعـــت صحيفة ”ذي صن“ 
أكثـــر ســـخرية وتهكمـــا فـــي حديثهـــا عـــن 
غوارديـــوال، وقالت ”متى كانـــت املرة األخيرة 
التي خســـر فيها فريق كبير أمام أرســـنال في 

نهاية املوسم؟“. 
وترك غوارديـــوال بايرن ميونيـــخ األملاني 
في املوســـم املاضي لتدريب مانشســـتر سيتي 
حامال معه ســـيرة ذاتية رائعة، فقد فاز املدرب 
اإلسباني مع برشلونة في الفترة (2008 و2012) 

وبايرن ميونخ (2013 و2016) بـ21 لقبا. 
وبعـــد أن فاز مببارياته العشـــر األولى مع 
مانشســـتر ســـيتي، اعتبر الكثيرون هذا األمر 
إشـــارة إلـــى بداية حقبـــة جديـــدة لتألق هذا 
الفريق. ولكن بعد السقوط أمام أرسنال بقيادة 

املدرب الفرنســـي أرســـني فينغر، لم يتبق لهذا 
الفريـــق، الذي تبلـــغ اســـتثماراته املاليني من 
الدوالرات، ســـوى الشـــعور باإلحبـــاط. وقال 
غوارديـــوال في مـــارس املاضـــي ”إذا لـــم أفز 
باأللقاب فلن أبقى هنـــا لوقت طويل“. وجاءت 
تصريحات غوارديوال تلك في الوقت الذي كان 
يعاني فيه من صعوبات في الدوري اإلنكليزي 
ولكنـــه كان ال يزال ينافس فـــي بطولتي دوري 
أبطال أوروبا وكأس االحتاد. وبعد أن تالشت 
كل حظوظـــه تقريبـــا في حتقيـــق أي لقب هذا 
املوسم، عدل غوارديوال عن رأيه القدمي وطالب 
باملزيـــد من الوقت للعمل مع الفريق، حيث قال 
”سنحســـن من أداء الفريق ألجل املوسم املقبل، 

سوف نكون أكثر قوة“.

ثورة تغيير

يســـعى غوارديـــوال إلـــى إحـــداث ثـــورة 
ميركاتو خالل فترة االنتقـــاالت املقبلة لتدعيم 
فريقه مانشســـتر ســـيتي رغبة فـــي تعويض 
موســـمه احلالـــي ”غيـــر الناجـــح“ واملخيـــب 
لآلمال. التقارير الصحافية القادمة من إنكلترا 
تؤكـــد أن الفيلســـوف اإلســـباني لديـــه قائمة 
مختصـــرة ومحددة تضم 4 العبـــني يرغب في 
أن تصـــل إدارة ناديه إلى اتفاق معهم من أجل 
اســـتقدامهم فـــي الصيف املقبل.هـــذه القائمة 
ســـتكلف 250 مليون جنيه إسترليني، وتضم: 
الشـــيلي أليكسيس سانشـــيز مهاجم أرسنال، 
واإلنكليـــزي كايل والكـــر العـــب توتنهام (26 
عامـــا)، واملدافـــع الهولندي فيرجيـــل فان ديك 

العب ساوثهامبتون.
باإلضافة إلى هؤالء الثالثة يفكر غوارديوال 
فـــي ضم واحـــد من العبـــي الـــرواق؛ بنيامني 
مندي من موناكو أو لوك شـــو العب مانشستر 
يونايتـــد، مع هدف يبدو بعيـــد التحقيق وهو 
العب الوســـط الدفاعي كورنتني توليسو جنم 
ليـــون الفرنســـي. بالطبـــع الهـــدف األكبر هو 
سانشـــيز.. عن ذلك يعلق غوارديوال ”لنفترض 
أن العبـــا كبيرا مثل دي بروين يقترب عقده من 
االنتهاء، حينها ســـتجد الكثير من اإلشاعات، 
هذا ما يحدث حول سانشيز“. وأضاف ”جميع 
األنديـــة حتاول تدعيم صفوفهـــا في امليركاتو 
الصيفـــي، وذلـــك يتـــم باســـتقدام الالعبـــني 
املميزيـــن، وسانشـــيز هو واحد مـــن أهمهم“. 
وأكمل ”سانشـــيز العب رائع، وأنا ســـعيد ألنه 

يتألق بهذا الشكل في فريقه احلالي“.

ويتطلع املدرب اإلسباني في الوقت الراهن 
إلـــى احليلولة دون وقوع كارثـــة كبيرة لفريقه 
وهـــي اخلروج مـــن املربـــع الذهبـــي للدوري 
اإلنكليـــزي ومن ثم عدم التأهـــل لبطولة دوري 
أبطال أوروبا في املوســـم املقبل. وعندما أنهى 
الشـــيلي مانويـــل بيلغريني، املدرب الســـابق 
ملانشستر ســـيتي، املوســـم املاضي في املركز 
الرابع بالدوري اإلنكليـــزي، أكد مالكو النادي 
أن هـــذا الـــذي حتقـــق هـــو احلـــد األدنى مما 
ميكن املطالبـــة به. وهذا يعنـــي أن غوارديوال 
بات مجبرا على حصـــد إحدى بطاقات التأهل 
لدوري األبطال في املوســـم املقبل. ويستضيف 
مانشستر ســـيتي على ملعبه جاره مانشستر 
البرتغالـــي جوزيه  يونايتـــد، بقيادة املـــدرب 
مورينيو، الذي لم يخسر خالل املباريات الـ23 

األخيرة في الدوري اإلنكليزي، اخلميس.
وإذا حقـــق مانشســـتر يونايتـــد الفوز في 
تلك املباراة املرتقبة فإنه ســـيتخطى منافســـه 
في جـــدول الترتيـــب. ويتربع تشيلســـي على 
صـــدارة الـــدوري اإلنكليزي برصيـــد 75 نقطة 
يليه توتنهام في املركز الثاني برصيد 71 نقطة 
ثم ليفربول ثالثا برصيد 66 نقطة ومانشســـتر 

سيتي رابعا برصيد 64 نقطة وأخيرا مانشستر 
يونايتد في املركـــز اخلامس برصيد 63 نقطة. 
وخاضت جميع الفرق املذكورة 32 مباراة حتى 
اآلن في الـــدوري اإلنكليزي، عدا ليفربول الذي 

خاض 34 مباراة.

مواصلة الضغط

مـــن جانبه يتطلع توتنهـــام صاحب املركز 
الثاني في جدول املسابقة إلى التخلص سريعا 
من آثار الهزمية 2-4 أمام تشيلســـي الســـبت 
املاضـــي فـــي املربـــع الذهبي لـــكأس االحتاد 
اإلنكليـــزي. ويســـعى توتنهـــام وماوريســـيو 
بوكيتينو إلى مواصلة الضغط على تشيلسي 
الذي يقـــوده اإليطالـــي أنطونيـــو كونتي في 
الدوري من خالل الفـــوز األربعاء على مضيفه 
كريســـتال باالس في مباراة مؤجلة من املرحلة 

الثامنة والعشرين.
وحقق توتنهام الفوز في املباريات الســـبع 
األخيرة التي خاضها بالدوري اإلنكليزي لكنه 
يواجه كريستال باالس الذي استعاد اتزانه في 
املســـابقة خالل الفترة املاضية وكان انتصاره 

2-1 علـــى ليفربـــول مطلـــع هذا األســـبوع هو 
الســـادس له فـــي املباريات الثمانـــي األخيرة 
التي خاضها ليبتعـــد الفريق بذلك عن منطقة 
املهددين بالهبوط. وقال ســـام أالرديس املدير 
الفني لكريستال باالس ”لم يتوقع أحد النتائج 
التي حققناها في اآلونـــة األخيرة. رمبا كانت 
الصدمة الغريبة بالنسبة إليهم هي فوزنا على 
تشيلســـي وليفربول في عقر دارهما وأرسنال 
علـــى ملعبنـــا“. وأوضح أالرديس ”مســـتوانا 

احلالي رائع“.
ويســـعى أرســـنال صاحب املركز الســـابع 
برصيـــد 57 نقطـــة إلـــى احلفـــاظ علـــى أمـــل 
إنهاء املوســـم في أحد املراكـــز األربعة األولى 
عندما يســـتضيف ليســـتر ســـيتي في مباراة 
أحـــرى مؤجلة من املرحلة الثامنة والعشـــرين 
للمســـابقة. ومـــا يضاعـــف آمال أرســـنال أنه 
خـــاض 31 مبـــاراة فقـــط حتـــى اآلن مقابل 32 
مباراة لـــكل من قطبي مانشســـتر. ورغم هذا، 
يواجـــه املدفعجيـــة اختبـــارا صعبـــا في ظل 
املســـتوى اجليد الذي ظهر به ليستر بعد إقالة 
املـــدرب اإليطالـــي كالوديو رانييـــري وتعيني 

املدرب كرايغ شكسبير خلفا له.

غوارديوال يستعد للخروج دون ألقاب هذا الموسم
 [ فينغر يريد الحفاظ على أمل حجز بطاقة دوري أبطال أوروبا  [ بوكيتينو يأمل في مواصلة الضغط على كونتي

يواجه املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال قائد كتيبة مانشستر سيتي اإلنكليزي، خطر 
إنهاء املوســــــم اجلاري دون ألقاب، للمرة األولى في مســــــيرته التدريبية، وال ســــــيما بعد 

خروجه من مسابقة كأس االحتاد وتأزم موقفه في سباق الدوري اإلنكليزي.

رياضة
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{سوف ألعب لفترة طويلة، طالما أشعر أنني في حالة جيدة. نحن مازلنا نتنافس على الجبهات 

الثالث، ولدينا فريق كبير، لذلك سنبذل كل ما لدينا لكسب جميع البطوالت}.

أندريا بارزالي 
مدافع فريق يوفنتوس اإليطالي

{في الوقت الحالي أفضل العب إنكليزي هو ديلي ألي، وهو يتماشى مع طريقة لعب غوارديوال، 

من المؤكد أنه لن يكون من السهل رحيله عن توتنهام، ولكن سيتي سيقدم عرضا مغريا}.

تشافي هيرنانديز 
أسطورة نادي برشلونة اإلسباني

} برشــلونة (إســبانيا) - أقنعـــت إدارة نـــادي 
برشلونة، حارس املرمى، األملاني مارك أندريه 
تيـــر شـــتيغن، بتجديـــد تعاقـــده، ليبقى بني 

صفوف الفريق حتى 2022. 
ويرتبط تير شـــتيغن، 25 عامـــا، بعقد مع 
الفريـــق الكاتالوني، حتى يونيـــو 2019. ومت 
االتفاق بني برشـــلونة، والدولي األملاني، قبل 
مباراة الكالســـيكو أمام ريـــال مدريد، والتي 
لعـــب فيهـــا احلـــارس دورا حاســـما لصالح 

البارسا، وقاده إلى الفوز (2-3).

ومـــن املنتظر أن يتم اإلعالن الرســـمي عن 
التجديد، خالل الفترة املقبلة. 

ويقدم تير شـــتيغن، موســـما ممتـــازا مع 
األول  احلـــارس  أصبـــح  بعدمـــا  برشـــلونة، 
بالفريـــق بعـــد رحيـــل كالوديـــو برافـــو، إلى 
مانشســـتر ســـيتي، الصيف املاضي. ويتربع 
برشـــلونة، على قمة ترتيب الدوري اإلسباني 
لكرة القدم، بـ75 نقطة، بفارق األهداف فقط عن 
الوصيـــف ريال مدريد، الذي تبقـــى له مباراة 

مؤجلة، أمام سيلتا فيغو.

برشلونة يتمسك بمجهودات شتيغن

} مدريد - توصل نادي ريال مدريد، إلى اتفاق 
مع إيسكو أالركون، على جتديد تعاقده، لينهي 
كل التكهنات، التي دارت حول مستقبله، طوال 

الفترة املاضية. 
وارتبط إيســـكو، 25 عامـــا، باالنتقال إلى 
العديـــد من األندية، وعلى رأســـها برشـــلونة، 
بعدمـــا تأجلت مفاوضات جتديـــد عقده، الذي 

ينتهي، في صيف 2018. 
إن  إســـبانية،  إعـــالم  وســـائل  وقالـــت 
املفاوضات بـــني إدارة ريال مدريد، وإيســـكو 

متت بنجاح، وسيجدد الالعب عقده مع النادي 
امللكي، حتى 2022.

في األسبوع املاضي، كان هناك اجتماع بني 
والد الالعـــب، وإدارة امليرنغي، حيث توصال 

إلى اتفاق على جتديد العقد لـ5 سنوات. 
وســـتتم مضاعفـــة راتـــب الالعـــب؛ حيث 
ســـيحصل على 6 ماليـــني يورو في املوســـم، 
ليأتـــي بعـــد كل مـــن رونالدو، وغاريـــث بيل، 
ورامـــوس، وكـــروس، ومودريتـــش، وبنزمية، 

بقائمة أغلى الرواتب في مدريد.

إيسكو يجدد تعاقده مع ريال مدريد

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعى نادي مانشستر سيتي 
اإلنكليزي إلى القيام بسوق انتقاالت 

صيفية كبيرة وذلك من أجل تدعيم 
صفوف الفريق تحت قيادة المدرب 
اإلسباني بيب غوارديوال الذي فشل 

في الفوز بأي بطولة في موسمه 
األول.

◄ أكد بيتر تشيك، حارس مرمى 
أرسنال، أن لديه شعورا مختلفا 

حينما يقابل تشيلسي في نهائي كأس 
االتحاد اإلنكليزي، مشيرا إلى أنه 

قضى سنوات رائعة حقق فيها عدة 
بطوالت.

◄ أكد الدولي البلجيكي إيدين 
هازارد، نجم فريق تشيلسي 

اإلنكليزي، أنه يحاول أن يكون أكثر 
أنانية في طريقة لعبه، من أجل 

تسجيل العديد من األهداف، ليرتفع 
مستواه خالل الفترة المقبلة.

◄ سجل سيرجيو راموس، قائد ريال 
مدريد، رقما سلبيا في تاريخ الدوري 
اإلسباني، بعد طرده أمام برشلونة. 
وكان هذا الطرد هو الخامس له في 

الكالسيكو، وهو رقم قياسي، لم 
يسبق ألحد أن حصل عليه في تاريخ 

مباريات الفريقين.

◄ قال خافيير تيباس رئيس رابطة 
الدوري اإلسباني لكرة القدم، أن 
ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة 
أفضل العب في العالم، نظرا لما 

يقدمه من أداء رائع خالل المباريات 
التي لعبها.

◄ سيفتقد نادي بوماس المكسيكي 
لمجهودات العبين اثنين من أفضل 
العبيه باإلضافة إلى مدرب الفريق 

خالل مباراتيه األخيرتين في الدور 
األول من مسابقة الدوري المكسيكي 

لكرة القدم بسبب اإليقاف.

باختصار

أوضاعنا ستتحسن

شكرا على مجهوداتكم

} لنــدن - متكـــن املـــدرب اإلســـباني رافائيل 
بينيتيـــز مـــن حتقيـــق رهانـــه وأعـــاد فريقه 
نيوكاســـل إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة 
القدم عقب الفوز على بريستون 4-1 في املرحلة 
الرابعـــة واألربعني مـــن دوري الدرجة األولى. 
وضمـــن نيوكاســـل إنهاء املوســـم فـــي املركز 
الثانـــي بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة بفارق 
9 نقـــاط أمام ريدينغ الثالـــث قبل مرحلتني من 
نهاية املوســـم. وكان مدرب ليفربول وتشلسي 
وريال مدريد اإلســـباني السابق قد قرر البقاء 
علـــى رأس اإلدارة الفنية للفريق عقب هبوطه 
إلى الدرجة األولى املوسم املاضي، ووقع معه 

عقدا ملدة 3 أعوام.
وكان بينيتيز قد اســـتلم تدريب نيوكاسل 
فـــي مـــارس 2016 فـــي آخـــر 10 مباريـــات في 
الدوري وعلى الرغم من عدم خسارته في ست 
مباريات على التوالي لم يتمكن في النهاية من 

إنقاذه من شبح الهبوط. 
وقـــال بينيتيـــز وقتها ”أنا ســـعيد للغاية 
للبقـــاء مدربـــا لنيوكاســـل“، مضيفـــا ”أظهر 
أنصار النادي شـــغفا كبيرا وهـــذا األمر لعب 
دورا محوريا في قـــراري بالبقاء هنا“. وتابع 
”نيوكاســـل ناد عريق جدا وأريد أن أكون جزءا 

من مستقبل هذا النادي العظيم“. 
املتصـــدر  ببرايتـــون  نيوكاســـل  وحلـــق 
والـــذي كان أول الصاعدين في منتصف أبريل 
احلالـــي. ويتأهل األول والثاني مباشـــرة إلى 
الدوري املمتـــاز، وتخوض الفـــرق من الثالث 
إلى الســـادس ملحقا خاصـــا لتحديد الفريق 
الثالـــث. وتهبـــط فـــي املقابل ثالثـــة فرق في 
االجتاه املعاكس. وحتتل فرق سوانزي سيتي 
(31 نقطـــة) وميدلزبره (24) وســـندرالند (21) 

املراكز الثالثة األخيرة على التوالي في ترتيب 
الـــدوري املمتاز، قبل ســـت مراحـــل من نهاية 

البطولة.

بداية المسيرة 

أشـــرف بينيتيز (55 عاما) في بداياته على 
الفريق الرديـــف لريـــال (1993-1995)، قبل أن 
يعـــرف جناحات كبيـــرة مع فالنســـيا (2001-
وعـــرف   .(2010-2004) ليفربـــول  ثـــم   ،(2004

بينيتيز موسما مضطربا مع نابولي اإليطالي 
(2013-2015) إذ عجـــز عن قيادتـــه إلى التأهل 

لدوري أبطال أوروبا.
وبعـــد أن أشـــرف على بلد الوليـــد (1996) 
-1997) وإكســـترميادورا   (1996) وأوساسونا 
بينيتيـــز  أحـــرز   ،(2001) وتينيريفـــي   (1999
مع فالنســـيا لقب الدوري اإلســـباني في 2002 
و2004، وكأس االحتـــاد األوروبـــي 2004، ومع 
ليفربـــول دوري أبطـــال أوروبـــا 2005 وكأس 
إنكلترا 2006 وكأس الســـوبر األوروبية 2005، 

ومع إنتر ميالن اإليطالـــي (2010-2011) كأس 
العالم لألندية 2010، ومع تشيلســـي اإلنكليزي 
(مدرب مؤقت في 2012-2013) الدوري األوروبي 
”يوروبا ليـــغ“ 2013، ومع نابولي كأس إيطاليا 

وكأس السوبر اإليطالية 2014.

ميزانية التعاقدات

مـــن ناحية أخـــرى طالب بينيتيـــز، إدارة 
النادي بوضع مسودة عمل، لتمكينه من إجناز 
تعاقـــدات مع العبني جدد، بعـــد قيادة الفريق 
إلى الدوري املمتاز. ودعا بينيتيز إدارة النادي 
إلى تخصيـــص ميزانية مالية للدوري املمتاز، 
وقال ”حان الوقت للعمل لتأســـيس فريق قوي 

يحافظ على موقعه“.
ورأى املـــدرب اإلســـباني ”أن اجلميع اآلن 
مشـــغولون باالحتفـــاالت بالصعـــود، وهـــذا 
أمـــر بديهي. وســـأعطي الالعبـــني فترة راحة 
متتـــد أياما لهذه الغاية. لكـــن ال بد من العمل 

للمستقبل“.
وذكر مالك النادي مايك كونلي بأن الصعود 
إلـــى الدوري املمتاز هو بداية الطريق، وبداية 
فعلية ملهمتـــه مع الفريق، بعد موســـم صعب 
في الدرجة األولى، ودعاه إلى االســـتثمار في 

الفريق وبناء تشكيلة قوية.
ووجه بينيتيز الشكر لالعبني على تفانيهم 
وجهودهم مشـــيرا إلى أنه يفتخر بهم. وأردف 
قائال ”فـــي البداية قال البعـــض إنني ال أملك 
خبرة الدرجة األولى اإلنكليزية وهذا صحيح. 
والعمـــل  وتعاونهـــم  الالعبـــني  إرادة  أن  إال 
الشاق الذي بذلناه جميعا، باإلضافة إلى دور 

املشجعني، جعلنا ننجز مهمتنا“. 

بينيتيز: حان الوقت لتأسيس فريق قوي يحافظ على موقعه

غوارديـــوال تـــرك بايـــرن ميونيـــخ 

األملانـــي فـــي املوســـم املاضـــي 

لتدريب مانشســـتر ســـيتي حامال 

معه سيرة ذاتية رائعة
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} القاهرة  – انطلق شابان مصريان في إنجاز 
مشـــروع يتمثل في إعادة استخدام حاويات 
الشحن المعدنية القديمة وتعديلها وتحويلها 
إلى بيوت صالحة للســـكن أو محالت تجارية 
ومطاعـــم، وذلك في مســـعى لتوفيـــر بنايات 
أرخص وأكثـــر تنوعا لســـكان القاهرة التي 

تعاني ازدحاما شديدا.
وســـلمت شـــركة كيوبكس، التي أسسها 
الشـــابان يوســـف فرج وكريم رفلـــة قبل عام 
تقريبـــا، أول طلبيـــة لها في أغســـطس 2016 
بعـــد أن أمضـــى العاملون فيها شـــهورا في 
اختبار المواد واألســـاليب المختلفة لتطوير 

الحاويات وطرق عزلها.
وأمضـــى رفلـــة فتـــرة مـــن الزمـــن فـــي 
بريطانيا يدرس فكرة تعديل حاويات الشحن 
واســـتخدامها في أغراض معمارية وأسباب 

عدم استخدام الحاويات المعدلة في مصر.
وقـــال رفلـــة ”ذهبت إلى كونتينر ســـيتي 
كل  وشـــهدت  لنـــدن)  ضواحـــي  (فـــي  دي 
معالمهـــا. ووجدت مدينة كاملة تم إنشـــاؤها 
مـــن الحاويات وتشـــمل البيـــوت والمحالت 

والمطاعم وشرفات“.
وأضـــاف ”أول ســـؤال تبادر إلـــى ذهني 
عندما رأيت تلك المدينة: لماذا ال يوجد بمصر 
مثل هـــذه المـــدن؟ ومنذ أن عـــدت إلى مصر 
بدأت في البحث بشـــكل متمّعن عن ســـلبيات 
اســـتغالل الحاويات في عملية بناء المنازل، 
ألنني فكرت أن هنـــاك هنات البد من تداركها 
قبـــل االنطالق فـــي تنفيذ المشـــروع، ولذلك 
حرصت على تكثيف جهودي في عمل دراسة 

شـــاملة“. وتابع ”بعد ذلك بدأت أنا وشريكي 
يوسف في تأسيس شـــركة كيوبكس بمصر. 
وتطلب منا األمر ســـتة شـــهور قضيناها في 
عمل دراسة حول كيفية قطع الحاويات وماذا 

يمكن أن نصنع بها؟“.
وتنبأ رفلة بأن يحقق استخدام الحاويات 
المعدلـــة في البنـــاء نجاحا فـــي مصر نظرا 
لســـرعة إنجاز البيـــت أو المتجـــر وإمكانية 
نقلـــه، وأيضا لرخص اليـــد العاملة والمواد 

المستخدمة في مصر مقارنة مع بريطانيا.
وقـــال فرج ورفلـــة إنهما يأمـــالن في حل 
مشكلة العشوائيات في مصر من خالل توفير 
باســـتخدام  منازل بتكلفة منخفضة نســـبيا 

حاويات معدلة.
وقالت فاطمة مؤمن رئيسة فريق التصميم 
في شركة كيوبكس ”مازلنا بصدد عمل دراسة 
للمشـــروع، لنعاين ردود أفعـــال الناس حول 
فكـــرة ’أنـــا ممكن أعيش في حاويـــة‘. هذا ما 
نســـعى إليه في الوقت الراهـــن اختبار ردود 
األفعال حـــول العيش في حاويـــة. وإقناعهم 
بطريقـــة البنـــاء الجديـــدة، وأن ال يخشـــوا 
الدخـــول والعيـــش في هذا المبنى الســـكني 
الـــذي يعتمد بنـــاؤه على الحاويـــات، وأنهم 
لن يشـــعروا بـــأي اختالف ألنـــه ال تخلو من 
الجدران والســـقف وكشافات إضاءة وحمام، 

ال يختلف عن أي بيت عادي“.
وقال يوســـف فرج المؤســـس المشـــارك 
لمشـــروع كيوبكـــس ”نحـــن قـــادرون علـــى 
اســـتعمال حاويـــات الشـــحن وحل مشـــكلة 
العشـــوائيات بشكل كبير وسريع جدا وموفر 

للبالد. نحن اليوم نضم حوالي اثنين مليون 
مصري يعيشون في أحياء عشوائية. وليست 
فقط عشوائية وإنما حتى مبانيها تم بناؤها 
بطريقة ســـيئة للغاية، وفـــي األماكن الغلط. 
باإلضافة إلى أن هـــذه المباني من المحتمل 

أن تســـقط على ســـكانها فـــي أي وقت، نحن 
نملك الحل إلنقاذ هذه المباني، إذ من الممكن 
فـــي يوم وليلـــة أن ُتهدم وأن ينتقل ســـكانها 
بشـــكل مؤقت. ونحن نأتي بالحاويات بديال 
لها. وفي المكان الذي كان عليه المبنى وبهذا 

الشـــكل تكـــون كل المبانـــي موجـــودة خالل 
يومين“.

وبعد تطويـــر وتعديل حاويات الشـــحن 
تصبح مثـــل أي منزل حديث حيث يتوفر فيه 

المرافق األساسية كالمطابخ والحمامات.

شــــــابان مصريان يتأثران بحي في لندن مبني من حاويات الشحن ويعمالن على تطبيق 
الفكــــــرة على األراضي املصرية، للقضاء على األحياء العشــــــوائية ومتكني املصريني من 

منازل تتوفر فيها كل املرافق األساسية بأسعار في متناول اجلميع.

االستفادة من تجارب اآلخرين

} ســـيكون علينـــا أن نتابع خـــالل األعوام 
الفرنســـية  السياســـة  مســـتجدات  القادمة 
بقدوم زعيم شـــاب في التاســـعة والثالثني 
مـــن عمـــره، وكذلـــك بعالقـــة هـــذا الزعيم 
بزوجته التي تكبره بـ25 عاما، فالفضوليون 
سيهتمون بحركات وسكنات السيدة األولى 
التي ستحط رحالها في قصر اإلليزيه وهي 
فـــي الثالثة والســـتني من عمرهـــا، صحبة 
زوجها الشاب، وســـيراهن البعض عما إذا 
كانت العالقة ستستمر في ظل واقع مختلف.
عندما كان مراهقا في اخلامســـة عشرة، 
تعلق إميانويل ماكرون مبعلمته ماري كلود 
تروجنيوكس، وهي ســـن  في األربعني، وفي 
مدرســـة اجليزويت مبدينة أميان تعلم على 
يديها األدب الفرنســـي واحلـــب، ورغم أنها 
كانـــت متزوجة، وأم لثالثـــة أطفال، اندفعت 
وراء عواطفها، رمبا ألنها وجدت فيه شـــيئا 
يجعلها تشـــعر بأنها في ريعان الشباب، أو 
رمبـــا هو القدر الذي أراد لها أن تتحول إلى 
حبيبة وعشـــيقة وأم ثم زوجـــة، فتلك التي 

تقف وراء كل رجل عظيم: املرأة العظيمة.
أدرك والـــدا ماكـــرون أن ابنهما املراهق 
يعيـــش احلب بـــكل تفاصيله مـــع معلمته، 
وأنـــه ينجـــر وراءهـــا مبشـــاعر ورغبـــات 
جامحـــة، فطلبا منها بكل هـــدوء أن تبتعد 
عنـــه لبعـــض الوقـــت حتـــى يتم دراســـته 
اجلامعية، ولكنها لم تكتـــرث، واكتفت بأن 
أجابتهما قائلة ”ال أعدكما بشـــيء“، ثم وفي 
مرحلة الحقـــة انفصلت عن زوجها بالطالق 
لتتعبد في هيكل احلب، ثم وفي العام 2007، 
كان ماكرون في التاســـعة والعشرين عندما 
تزوج رســـميا من معلمته وهـــي في الثالثة 

واخلمسني، وبدأ مرحلة جديدة من حياته.
وخالل احلملـــة االنتخابية الرئاســـية، 
كانـــت تروجينوكـــس فـــي مقدمـــة الفريق 
الناشـــط، تشـــارك زوجها في كتابة خطبه، 
وحتديد مواقفه، وللترويج ملشـــروعه ”إلى 
ومعها كانت هناك محامية اســـمها  األمام“ 
نيفـــني في الثالثني من عمرهـــا، تقود فريقا 
مـــن احملامـــني يعمل ضمن حملـــة ماكرون، 
وتعود من حني إلـــى آخر لتأخذ التعليمات 
مـــن والدتها مـــاري كلـــود زوجة املرشـــح 

الرئاسي.
ونيفـــني هي البنت الصغرى ملاري كلود، 
لها شـــقيقان همـــا  سيبســـتيان، ولورانس 
التي لهـــا نفس عمر ماكرون وكانت معه في 
الصف الدراسي ذاته، عندما أحب والدتها.

لو كانـــت احلكاية قد جرت فـــي أي بلد 
عربـــي، لقلنـــا إن الفتـــى مصـــاب مبس من 
اجلنون، وإن املـــرأة متصابية، وخارجة عن 
قانـــون الطبيعة واألخـــالق، ولكن ما يحدث 
في الغرب قد يصدمنا أحيانا، ثم سرعان ما 
يفتح أمامنا آفاق السؤال عن حقيقة قدرتنا 
على فهم ما تخفيه النفس البشرية من زخم 
عادة ما يكون محددا لسلوكياتنا بحسناتها 
وســـيئاتها، لنـــدرك، ولو بعد حـــني، أن لكل 
إنســـان خصوصيته غير املهيأة للذوبان إال 
في ما تراه مناســـبا لهـــا، ولو كان مرفوضا 
لدى البقية، ولســـان حالهـــا يغني مع فريد 

األطرش: يا عوازل فلفلوا.

صباح العرب

يا عوازل فلفلوا

الحبيب األسود

ح ب

} نيودلهــي – اتهمـــت شـــيماء عبدالعاطـــي 
شـــقيقة المصرية إيمان عبدالعاطي المعروفة 
بـ”أضخم فتـــاة في العالـــم“، طبيبها الهندي 
مفضـــل الكـــداواال، المتخصـــص فـــي عـــالج 
السمنة في مدينة مومباي، بـ”الدعاية الزائفة“ 

تجاه حالة شقيقتها.
وتعاني إيمان (36 عاما)، من سمنة مفرطة 
للغايـــة، إذ كان يبلغ وزنها نحو 500 كيلوغرام 
(بحســـب تصريحات سابقة ألســـرتها)، وهو 
مـــا بات يهّدد حياتها مع فشـــل محاوالت عدة 
للعالج، فيمـــا تحدثت تقارير صحافية مؤخرا 
عن خســـارتها عشرات الكيلوغرامات، وهو ما 

نفته شقيقتها.
وبـــدأت إيمان، في فبرايـــر الماضي رحلة 
عالجها من مرض الســـمنة المفرطة، متوّجهة 
من مقر سكنها بمحافظة اإلسكندرية (شمالي 

مصر) إلى الهند إلجراء جراحة عاجلة.
وحالـــة إيمـــان كان قـــد علم بهـــا الطبيب 
الهنـــدي وتواصـــل إثر ذلك مع أســـرتها، عبر 
طبيـــب مصري يعمـــل في الســـعودية، واعدا 

بعالجها.
وظلـــت إيمـــان ألســـابيع، وهـــي طريحة 
الفراش منذ عامين، متداولة بين مســـتخدمي 
المواقع االفتراضية، قبل أن تصل قصتها إلى 

وسائل إعالم عالمية.

وفي حديثها عبر رســـائل إلكترونية قالت 
شـــيماء، الموجودة بصحبة شقيقتها بالهند، 
”الطبيب الهندي ســـبق وأن وعدنا أنه لن يترك 
إيمان إال وهي تمشـــي على رجليها. اآلن يقول 

أن ذلك مستحيل“. 
وتابعت ”الطبيب لـــم يبدأ العالج المكثف 
لشـــقيقتي إال منذ خمســـة أيـــام، فلماذا يحكم 
عليها بأنها لن تمشـــي مرة أخرى؟ هذا الحكم 
من المفتـــرض أن يأتي بعد ســـنة من العالج 
الطبيعي المكثف خاصة وأن أطرافها تتحرك“.

وأوضحـــت ”بعـــد 10 أيـــام من اســـتقرار 
حالتها عقب وصولنا الهند (فبراير الماضي)، 
وشقيقتي تدخل في غيبوبة أسبوعيا، مصابة 
بكهرباء زائدة في المخ أو نشـــاط، واألطباء ال 
يعرفون أســـبابه إلى اآلن“. وأضافت ”بعد أن 
أفاقت إيمان مـــن غيبوبتها المتكررة بـ5 أيام، 

قرر الطبيب الهندي إجراء عملية لها“.
وأشارت شقيقة عبدالعاطي ”إيمان لم يقع 
وزنها أصال منذ وصولنا الهند، ولم تفقد 262 
كيلوغراما كما قيل في اإلعالم، وعندما قلت إن 
وزنهـــا 500 كيلوغراما كنت أقول رقما تقريبيا 

ليس أكثر“.
واســـتطردت ”حين رآهـــا الطبيب الهندي 
أول مـــرة، لـــم يزنها، وقـــال إن حجمها ضخم 
فقـــط. إيمـــان لم تفقـــد أكثـــر مـــن 60 إلى 70 

كيلوغراما، معظمها مياه متجمعة في جسمها 
وليست دهونا“. 

وأكـــدت أن الطبيـــب الهنـــدي قـــرر إعادة 
شقيقتها إلى مصر.

من جانبـــه، نفى الطبيب هـــذه االتهامات 
ونشـــر مقاطع فيديو تظهر إيمان وهي تشاهد 

التلفزيون وتستمع إلى الموسيقى.
وقـــال في بيان صحافـــي إن ”إيمان 

في وعيها وستخرج من المستشفى 
في غضـــون يومين. وقد تراجعت 

بالســـمنة  المرتبطة  المخاطر 
لديها“.

وأضـــاف ”لقـــد فقـــدت 
وقد  الـــوزن،  مـــن  الكثيـــر 
أوفيت بوعدي بأن تستطيع 

الجلوس على كرسي“، مؤكدا 
”إيمان فقـــدت الـــوزن بالفعل 

كيلوغرامـــا   171 تـــزن  وحاليـــا 
وعائلتها تشهد على ذلك“.

وتعّد الشـــابة المصريـــة إيمان 
أثقل امـــرأة وزنـــا في العالـــم، حيث 

تجـــاوزت األميركيـــة بوليـــن بوتـــر التي 
كانت سجلتها موســـوعة غينيس لألرقام 
القياسية، عام 2011، كأثقل امرأة على قيد 

الحياة وزنا بـ292 كيلوغراما.

أضخم فتاة في العالم ضحية بحث األطباء عن الشهرة

} إدنبرة – دشـــن سام ويتن وهو مصمم شاب 
خريج جامعة غالســـكو بإســـكتلندا، شـــركته 
الخاصـــة فـــي صناعـــة النظارات الشمســـية 
واإلكسســـوارات الفاخـــرة المشـــغولة يدويا 

والمعتمدة على الماريغوانا.
ووفقا لما نقلته مصادر إعالمية عن ويتن، 
فإنه اســـتوحى فكرة نظـــارة القنب، بالرجوع 
إلـــى أن هـــذا النبات ُيســـتخدم كأليـــاف منذ 
أكثر من 10 آالف ســـنة، فهو يدخل في صناعة 
كل شـــيء مثـــل الـــورق والطعام واألنســـجة 
والدهانات والبالســـتيك الحيوي وغيرها من 
المنتجـــات، باإلضافـــة إلى أنه نبات تســـهل 
زراعته وال يحتاج إلى تربة خصبة أو مبيدات 
آفات، كما يمكـــن زراعته حتى مع وجود كمية 

قليلة من الماء، مقارنة بالنباتات األخرى.
وبحســـب موقع ســـكوتس مان، فإن ويتن 
اســـتخدم في نظارته مواد مســـتدامة صديقة 
للبيئة، عصرية في صناعتها، وتتميز بخفتها 
ومتانتهـــا ومضادة للماء، مشـــيرا إلى أنه آن 
األوان للتوقف عن استخدام الوقود األحفوري 
في الصناعة واالعتماد على المواد المستدامة 

والموارد المتجددة صديقة للبيئة.
ســـيدات  ثـــالث  أن  بالذكـــر،  والجديـــر 
أميركيات لجـــأن إلى طريقة غريبة لتســـويق 
منتـــج مـــن الماريغوانا، من خـــالل ارتدائهن 
ثياب الراهبات، مدعيـــات أن منتجهن يخفف 
األلـــم عن النـــاس، ووصلـــت مداخيلهن خالل 

العام الماضي فقط، إلى 750 ألف دوالر.

نظارات شمسية مادتها 
األساسية الماريغوانا

حاويات الشحن بديل عملي للعشوائيات في القاهرة

اإلعالمية اللبنانية رزان مغربي تقول {بكل صراحة لم أسمع جيدا ما قالته إليسا على المسرح}، ردا على ما قالته الفنانة 
اللبنانية إليسا أثناء صعودها على المسرح لتسلم جوائزها األربع في حفل توزيع جوائز الموسيقى العربية {أنت تتهميني 

بأنني أقوم بشراء الجوائز}، وأكدت مغربي أن هذه القصة عمرها 12 سنة، مشيرة إلى أنها بالفعل تحب إليسا.

O

خ

جسمها  ياه متجمعة في

ــب الهنـــدي قـــرر إعادة 

لطبيب هـــذه االتهامات 
تشاهد  تظهر إيمان وهي

ى الموسيقى.
”إيمان ”حافـــي إن
من المستشفى
وقد تراجعت

لســـمنة 

قـــدت 
وقد   ،
ستطيع

، مؤكدا 
ن بالفعل 
يلوغرامـــا

لك“.
صريـــة إيمان 
ي العالـــم، حيث

بوليـــن بوتـــر التي 
وعة غينيس لألرقام
أثقل امرأة على قيد 

وغراما.

لى ما قالته الفنانة 
عربية {أنت تتهميني

ب إليسا.
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