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} برليــن – تبحث المستشارة األلمانية أنجيال 
ميـــركل فـــي الســـعودية واإلمـــارات عن فرص 
سياسية واقتصادية كبرى، قبيل زيارة محتملة 
للرئيس األميركي دونالد ترامب إلى السعودية، 
الذي دخل ســـباقا مع أوروبا على تحقيق أكبر 
قدر من المكاسب في الشرق األوسط، منذ إعالن 

بريطانيا الخروج من االتحاد األوروبي.
واستقبل العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز ميركل، ووقـــع البلدان في جدة 
األحد مذكرات تفاهم ومشاريع اتفاقيات تعاون 

صناعي وتقني وأمني.
ومـــن المتوقع أن تلتقي ميـــركل اليوم ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

خالل زيارتها لإلمارات.
وتســـتبق ميركل في جدة زيارة من المزمع 
أن يقـــوم بها ترامب إلى الرياض هذا الشـــهر. 
وتســـعى المستشـــارة األلمانيـــة إلـــى تعزيز 
القواعـــد األساســـية لعالقات برليـــن مع دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ويـــرى مســـؤولون خليجيـــون فـــي تعزيز 
العالقـــات مـــع دول االتحاد األوروبـــي فضاء 
االقتصاديـــة  أولوياتهـــم  لتعزيـــز  مواتيـــا 

والعسكرية واألمنية.
وتحولـــت دول مجلس التعـــاون الخليجي 
إلـــى بوابة المنطقـــة، في ظل صـــراع أوروبي 
هادئ مع ترامب، الذي دعا مرارا دوال أوروبية 

إلى الخروج من االتحاد.
وتعزيز العالقات االقتصادية والعســـكرية 
مـــع دول الخليـــج هـــو مقدمـــة لخلـــق توازن 

استراتيجي في منطقة تموج بالصراعات.
وتســـعى ميركل، عبر محادثات تم اإلعالن 
عن جانبهـــا االقتصادي، للتحضيـــر الجتماع 
قمة مجموعة العشـــرين القادم الذي يضم قادة 
دول صناعية وناشـــئة كبرى في العالم برئاسة 
ميركل في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا خالل 

شهر يوليو المقبل.
وتبحث ميركل في الرياض وأبوظبي تعزيز 
دور ألمانيـــا واالتحاد األوروبي في العالم عبر 
تقديـــم ما يمكن لبرلين وألوروبـــا أن تبذله من 
جهود تتســـق مع مصالح دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وقال مسؤولون في برلين إن وفدا من كبار 
رجـــال األعمال فـــي ألمانيا يرافـــق ميركل في 
زيارتها للســـعودية واإلمارات، لكنهم أكدوا أن 
المحادثات ستتطرق أيضا إلى األزمة اليمنية، 
إذ تدعـــم ميـــركل دعـــوة األمـــم المتحـــدة إلى 
التوصل لهدنة تقود إلى حل سياســـي للحرب 

المستمرة ألكثر من عامين في اليمن.
وقال مســـؤول ألماني إن ميركل ســـتناقش 
مع المســـؤولين فـــي الخليج الملف الســـوري 
حيـــث تملك دول خليجية ”تأثيـــرا كبيرا“ على 
المعارضـــة. وأكـــد أن ألمانيـــا ودول الخليـــج 
تتبنـــى الرؤيـــة ذاتهـــا فـــي مجـــال ”مكافحة 

اإلرهاب“، مشيرا إلى أن برلين ترى أن ”بإمكان 
كل األطراف تقديم أكثر“ في ما يتعلق باستقبال 

الالجئين.
ووافقـــت برلين على عقد صفقات أســـلحة 
أبرمت مع الرياض رغم جدل ومعارضة صاخبة 
أطلقتهمـــا وســـائل إعـــالم ألمانيـــة. ويعكس 
القرار عزم الحكومة األلمانية على المســـاهمة 
المباشـــرة في تعزيز األمن الخليجي والوقوف 
إلـــى جانب موقفـــي الســـعودية واإلمارات في 
التصدي لألخطار التي يمثلها التدخل اإليراني 

في شؤون المنطقة، ال سيما في اليمن.
ورغـــم ذلـــك ذكـــرت مجلـــة ”دير شـــبيغل“ 
األلمانية أن السعودية ال تعتزم طلب المزيد من 

األسلحة من ألمانيا في المستقبل.
وقال نائب وزير االقتصاد السعودي محمد 
التويجـــري في تصريحـــات للمجلـــة قبل بدء 

زيارة ميـــركل إلى الســـعودية ”نقبل التحفظ 
األلمانـــي المتعلـــق بصادرات األســـلحة إلى 
المملكة العربية السعودية، ونعرف الخلفيات 

السياسية“.
وأضـــاف أنه لن يتـــم التســـبب للحكومة 
األلمانية في المزيد من المشـــكالت ”من خالل 

تطلعات جديدة للحصول على أسلحة“.
وقـــال التويجـــري ”لـــن نكـــون متصلبين 
فـــي رأينـــا بشـــأن صفقـــات األســـلحة، ولن 
نصـــارع ضد التحفظـــات األلمانية“، موضحا 
ســـبب قرار بالده بالرغبة في تعاون وثيق مع 

ألمانيا.
وأضـــاف ”العالقـــات مـــع ألمانيـــا أهـــم 
كثيرا بالنســـبة لنا من النـــزاع حول صادرات 
األسلحة“، مؤكدا أن السعودية ترغب في جعل 

ألمانيا أحد أهم شركائها االقتصاديين.

} بغداد – قبل أن تنتهي العمليات العســـكرية 
ضـــد تنظيـــم داعش فـــي العـــراق إلـــى نصر 
واضح، بدأت مشـــاكل إدارة المناطق المحررة 
في الظهور على الســـطح، لتشكل تحديا جديا 
لخطط الحكومة العراقية في بســـط سيطرتها 

على جميع مناطق البالد.
ومازال تنظيم داعـــش يحتل مناطق تلعفر 
والبعـــاج في نينوى والقائـــم ورواة وعانة في 

األنبار والحويجة في كركوك.
ويتجـــه رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي إلى تكليف ضباط كبـــار في الجيش 
والشـــرطة بمهـــام إدارة المناطق المســـتعادة 
حديثا من تنظيـــم داعش في محافظتي نينوى 
واألنبار، وهما أكبر معقلين للعرب الســـنة في 

البالد.
وحررت القوات العراقية مدعومة بالتحالف 
الدولي أجزاء واســـعة مـــن المحافظتين، لكن 
الوضـــع األمني في هذه المناطق مازال هشـــا، 
بســـبب ضعف أجهزة اإلدارة المحلية، وسعي 
أطراف في قوات الحشـــد الشـــعبي إلى تعزيز 
نفوذها هناك، مســـتغلة حاجة أحزاب سياسية 

محلية إلى الدعم في مرحلة ما بعد داعش.
ويقول مســـؤول بـــارز في مكتـــب العبادي 
لـ“العرب“، إن رئيس الـــوزراء العراقي يحاول 
منـــع تكـــرار نمـــوذج محافظة صـــالح الدين، 
معقل رئيس النظام الســـابق صدام حسين، في 

محافظتي نينوى واألنبار.
وعندما أعلن العبادي تحرير مدينة تكريت 
مركز محافظة صالح الدين من ســـيطرة داعش 
فـــي مارس 2015، لم يكن أحـــد ليظن أن قرارها 
األمني ســـيؤول إلى قوات الحشد الشعبي بدال 

من المؤسستين العسكرية واألمنية.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، كان على الســـلطات 
المحليـــة في تكريت أن تنســـق شـــؤون إدارة 
المدينـــة مع قيادة الحشـــد الشـــعبي المتمثلة 
بالنائب الســـابق جمال جعفـــر المعروف بأبي 
مهـــدي المهندس، وزعيـــم منظمة بـــدر هادي 
العامري، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس 
الخزعلـــي، وهـــم وثيقو الصلـــة بفيلق القدس 

اإليراني، بدال من حكومة العبادي.
ولتجنـــب تكرار هذا النموذج كلف العبادي 
الفريـــق الركن رياض جـــالل توفيق قائد القوة 
البريـــة في الجيـــش العراقي، باإلشـــراف على 
تسيير شؤون الساحل األيسر من الموصل في 
محافظة نينوى بعـــد االنتهاء من تحريره كليا 

في فبراير 2016.
وعـــاد العبـــادي إلـــى تكـــرار األمر نفســـه 
عندمـــا كلف قبـــل أيام الفريـــق المتقاعد أحمد 
أبورغيف بمهمة تنسيق الجهود االستخبارية 
في محافظة األنبار. وينحدر توفيق من أصول 

موصلية، فـــي حين ينتمي أبورغيف إلى عائلة 
شـــيعية معروفة، لكنه يتمتع بصالت وثيقة مع 
عشـــائر األنبار، تعود إلى حقبة ســـابقة شغل 
خاللها منصـــب وكيل وزير الداخلية لشـــؤون 

االستخبارات.
وقال مســـؤول بارز في مكتب العبادي ”إن 
قرار تكليف ضباط كبار بإدارة شؤون المناطق 
المستعادة من تنظيم داعش اتخذ بعد التشاور 
مع قيادة التحالـــف الدولي ضد تنظيم داعش، 

وتحديدا الواليات المتحدة“.
وفضال عـــن اســـتباقه محاوالت ســـيطرة 
أطـــراف فـــي الحشـــد الشـــعبي علـــى مقاليد 
األمـــور في المناطق المســـتعادة مـــن داعش، 
يريد العبـــادي وضع حد للخالفـــات الداخلية 
التـــي بـــدأت فـــي الظهـــور على الســـطح بين 
األحزاب السياســـية في هذه المحافظات، قبيل 
االنتخابات البرلمانية المقررة في أبريل 2018.

وتقول مصادر محلية إن قيادات سياســـية 
فـــي المحافظـــات الســـنية التـــي تســـتعيدها 
القوات العراقية من تنظيم داعش، ال تتردد في 
االستعانة بفصائل في الحشد الشعبي لتدعيم 
حظوظها في الصراع علـــى المواقع التنفيذية 

في مرحلة ما بعد داعش.
وارتبطت عشيرة الجبور القوية في صالح 
الديـــن بتحالف وثيق مع حركـــة عصائب أهل 
الحق، ما ســـاعد العشـــيرة في الســـيطرة على 
أهـــم المفاصل اإلدارية في المحافظة، والحركة 
في احتكار إجراءات التدقيق األمني للنازحين 

الراغبين في العودة إلى مناطقهم.
ويعتقـــد مراقبـــون فـــي بغـــداد أن الوضع 
األمنـــي الهـــش فـــي المناطق المســـتعادة من 
داعش في ظل تشـــتت القرار األمني بين جهات 
حكومية وغير حكومية عديدة، يســـتلزم وجود 

قيادة موحدة تعيد توزيع األدوار.
وتخشـــى هـــذه األطـــراف مـــن أن تتخـــذ 
القيادات العســـكرية الحاكمة للمناطق السنية 
منصة لتعزيز نفوذ الحكومـــة في المحافظات 
السنية، وتطويق المشاريع السياسية فيها، ال 

سيما تلك التي تتعلق بتحويلها إلى أقاليم.
لكن المســـؤول البارز في مكتـــب العبادي، 
يقـــول لـ“العـــرب“، إن ”هذه المخاوف ليســـت 
مبررة، فالعبادي ليســـت لديه مطامح سياسية 
فـــي هـــذه المناطق“، مشـــيرا إلـــى أن ”تكليف 
ضباط بتنســـيق جهـــود إدارة هـــذه المناطق 
ال يعني حكمها عســـكريا، ال ســـيما مع وجود 
إدارتيـــن محليتيـــن منتخبتيـــن فـــي نينـــوى 
واألنبـــار“. ويضيـــف أن الســـماح باســـتمرار 
الفوضى في هذه المناطق بعد تحريرها، ربما 
يســـهل عودة العنف المســـلح إليها، من بوابة 

الصراع السياسي على السلطات فيها.

} عــدن – تواصلت االحتجاجات في محافظة 
عدن وعدد مـــن المحافظات الجنوبية على إثر 
إقالة المحافظ عيدروس الزبيدي ووزير الدولة 
هاني بن بريك من قبل الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي.
وتقود مؤشـــرات أزمة القرارات الرئاسية 
إلى مســـتوى أكثر حدة نتيجة لحالة االحتقان 
التي يشـــهدها الشـــارع الجنوبي الذي اعتبر 
إقالة اثنين مـــن قادته بصورة مهينة نوعا من 
اإلقصاء السياســـي الذي تقـــف خلفه مكونات 
عرفـــت بعدائهـــا للقضيـــة الجنوبيـــة وفـــي 
مقدمتها حزب اإلصالح الذي لم يخف ناشطوه 

االحتفاء بهذه القرارات المثيرة للجدل. 
وأدى عبدالعزيز المفلحي المعين محافظا 
لعدن اليمين الدســـتورية األحـــد أمام الرئيس 
عبدربه، في مؤشـــر على نيـــة الرئيس المضي 
قدمـــا في تنفيذ قراره، غيـــر أن مراقبين أكدوا 
لـ“العـــرب“ إمكانية تراجع هـــادي عن قراراته 
المثيـــرة للجـــدل فـــي حـــال تصاعـــدت حدة 

االحتجاجـــات فـــي المـــدن الجنوبية وشـــعر 
التحالـــف العربـــي بـــأن التطورات ســـتؤول 
لصالـــح االنقالبيين وستتســـبب في خســـارة 
االســـتحقاقات التي حققهـــا التحالف العربي 
منذ انطالق عاصفة الحزم في مارس 2015، أو 
أنه ســـيتم التوصل إلى صيغة توفيقية ترضي 
الحراك الجنوبي وتحافظ على هيبة مؤسســـة 

الرئاسة.
واعتبر المحلل السياســـي اليمني منصور 
صالـــح أن ســـبب الغضب الشـــعبي الذي يعم 
عـــدن عائـــد إلـــى المكانـــة التـــي يتمتـــع بها 
عيـــدروس الزبيدي كونه ليـــس مجرد محافظ 

لعدن بقدر أنه القائد الجنوبي األكثر حضورا. 
اتســـاع  وتوقع صالـــح في تصريح لـ“العرب“ 
رقعة االحتجاجـــات في مختلـــف المحافظات 
الزبيـــدي  إقالـــة  قـــرار  علـــى  ردا  الجنوبيـــة 
ووزيـــر الدولـــة هاني بن بريك، الـــذي تم عزله 
وتحويله للتحقيق بحســـب ما جـــاء في نص 
القرار الرئاســـي الذي أذاعته وســـائل اإلعالم 

الرسمية.
وأشـــار إلـــى حالة القلـــق واإلربـــاك التي 
ولدتها القرارات التي اتخذها الرئيس عبدربه 
نظـــرا للتداعيات المحتملة لهذه القرارات على 
المشـــهد اليمني ومســـاهمته في زيـــادة حدة 
التوتر وإرباك الملفين السياســـي والعسكري 
بالنظـــر للـــدور البـــارز الذي تلعبـــه المقاومة 
الجنوبية فـــي الكثير من جبهـــات القتال ضد 
الحوثيين وفـــي مقدمتها جبهـــة المخا وباب 
المندب، إضافة إلى االســـتعدادات التي كانت 
جارية لبـــدء معركـــة تحرير الحديـــدة. ولفت 
إلـــى أن القـــرار كان مبيتا، حيـــث يؤكد رقمه 

التسلســـلي إلـــى أنه صـــدر قبل شـــهر تقريبا 
ولكن إعالنه أرجئ ألســـباب غير معروفة ليتم 
إصـــداره قبل يومين بضغـــط من بعض القوى 
في الحكومة، في إشـــارة إلـــى حزب اإلصالح 
الذي يســـعى للنيل من المكانة التي يتمتع بها 

الزبيدي وبن بريك في المقاومة الجنوبية.
وأكـــد الصحافـــي اليمني ورئيـــس تحرير 
صحيفـــة اليـــوم الثامن صالح أبوعـــوذل ”أن 
الوضع في عدن يســـير نحـــو التصعيد، حيث 
تجري استعدادات مكثفة في العديد من المدن 
الجنوبيـــة للحشـــد إلى عـــدن للمشـــاركة في 
تظاهـــرة الخميس القـــادم 4 مايو، للتعبير عن 
حالة االستياء الكبيرة لدى شريحة واسعة من 
الجنوبيين الذين يعتقدون أن القرارات تهدف 
إلـــى إعادة تحالـــف حرب 7 يوليـــو 1994 على 

الجنوب“.
وتوقـــع أن تشـــهد عـــدن تظاهـــرة كبرى، 
يكشـــف مـــن خاللهـــا محافـــظ عـــدن المقـــال 
عيـــدروس الزبيـــدي عـــن موقفـــه مـــن قـــرار 

إقالتـــه، الخميـــس الماضي. وقـــال أبوعوذل 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”الجنوبيـــون باتوا 
يتخوفون من المســـتقبل خاصـــة وأن البديل 
(اإلخوان المســـلمون) لديـــه ارتباطات وثيقة 
بالجماعـــات اإلرهابيـــة التـــي اكتـــوى منهـــا 

الجنوبيون كثيرا“.
وأضـــاف ”اإلخوان نجحوا إلـــى حد كبير 
فـــي الدفع بهـــادي كعدو لقضايـــا وطموحات 
الشـــارع الجنوبـــي الذي انتصـــر دون غيرهم 
في معركة التصـــدي للحوثيين وقوات صالح، 
لذلك هو مطالب بإعـــادة خلق عالقة جيدة مع 
الجنوبيين من خالل سحب تلك القرارات التي 
طالت رموزا جنوبية أبرزها عيدروس الزبيدي 
وهاني بن بريـــك ووحي أمـــان، خاصة وأنها 
جاءت في ذكرى توقيع إعالن صالح واإلخوان 
الحرب على الجنوبيين في صيف العام 1994“.

منصور صالح

 قرارات الرئيس

هادي أربكت امللفني 

السياسي والعسكري

ها

الس

• احتقان عدن خشية من استحواذ اإلخوان المتحالفين مع جماعات إرهابية على مقاليد القرار

حكومة العبادي أمام معضلة إدارة ميركل تستطلع أجندة ترامب في الخليج

المدن المستعادة من داعش

الرئيس اليمني يمهد لحزب اإلصالح بالسيطرة على الجنوب

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - املغرب 3 دراهم - اجلزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 رياال - الكويت 150 فلسا - االمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - األردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل فاروق يوسف سعيد ناشيد ماجد كيالي أمني بن مسعود سالم الشماع علي جعفر العالق هيثم حسني أحمد جمال محمد بن امحمد العلوي 

 البحث عن بدائل مقنعة

• إقالة املحافظ تقدح شرارة

غضب في عدن ص٣

أ

Monday 01/05/2017
39th Year, Issue 10619

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

اإلثنني 2017/05/01 - املوافق لـ05 شعبان 1438
السنة 39 العدد 10619

اتهامات بالفساد 

تدفع باستقالة أحمد 

الفهد من الفيفا

الركشة تاكسي 

سعادة الفقراء

في السودان
ص٢٢ ص٢٠

عباس ينسق مع األردن ومصر قبيل لقائه ترامب

ها

ع

فه

ي

ء

ص

اته

تدفع

الفه

 

ص٢٠

ب

الرك

س

ف

ب
ص٢



} بــريوت – بـــدأ العـــد التنازلـــي حول قرب 
انتهـــاء املهلة احملددة إلقـــرار قانون انتخابي 
جديد في لبنان، وســـط غياب أي مؤشرات عن 
حل لهـــذه املعضلة التي تهـــدد بوضع البالد 

أمام سيناريوهات مخيفة.
وارتفعـــت فـــي األيـــام األخيـــرة وتيـــرة 
االتصاالت واملشـــاورات بـــني مختلف القوى 
السياســـية، لعلها تعثر على أرضية مشـــتركة 
لقانـــون توافقـــي، خاصـــة وأن املوعد احملدد 
لالتفاق لم يعد يفصل عنه ســـوى أســـبوعني 
فقـــط، ولكن وفـــق مصادر مطلعـــة فإنه ال أمل 

كبيرا في أن حتقق هذه املشاورات أهدافها.
وانحصر الســـجال في لبنان بني القانون 
التأهيلي الذي يطرحـــه رئيس التيار الوطني 
احلر جبران باســـيل وبـــني قانون النســـبية 
الكاملـــة الـــذي تصر حركة أمـــل على متريره، 

وسط تساؤالت حول موقف حزب الله، خاصة 
بعد أن صرح باسيل بأن احلزب أبدى موافقة 

على طرحه.
ووفق رأي احملللني، للقانونني نقاط جاذبة 
وأخرى منفـــرة، باعتبـــار أن التأهيلي يكرس 
واقع الطائفيـــة املتغلغلة أصال في لبنان فيما 
النسبية الكاملة ســـتفتح املجال أمام البعض 

للسيطرة على احلياة النيابية.
وأكـــد رئيس التيار الوطنـــي احلر جبران 
باســـيل األحد، أن ”موضـــوع قانون االنتخاب 
هو قضية موت أو حياة“، الفًتا إلى أن ”العمل 
جار على إقرار قانون جديد لالنتخابات يبنى 
علـــى التفاهم بـــني اجلميع، وعلـــى متثيل كل 

اللبنانيني“.
وهناك حتفظات من معظم القوى على طرح 
باســـيل، ولعـــل أكثر الرافضني لـــه هو رئيس 

حركـــة أمل نبيه بري الذي صرح قبل أيام بأنه 
لن يوافق على مشروع القانون التأهيلي وأنه 
ســـيصّوت ضّده في مجلس النواب، حتى وإن 

أيدته بقية األطراف.
ولئن أبدى تيار املستقبل مرونة وانفتاحا 
علـــى القانونـــني، حيـــث أكد رئيســـه ســـعد 
احلريري على أنه موافق على أي قانون يالقي 
توافقـــا عاما، إال أن موقف حـــزب الله ال يزال 

غامضا.
وترى أوساط سياسية لبنانية، أن احلزب 
محاصـــر اليوم بني حليفـــه أمل والتيار احلر، 
وأنه في حال انتصر ألحد الطرفني سيخســـر 
اآلخر، وهذا طبعا ال يريده خاصة وأن الظرفية 

اإلقليمية والدولية ال تخدمه باملرة.
في املقابل يقول محللون إن الغموض الذي 
انتهجه احلزب منذ إعالن باسيل عن مشروعه، 

يعكـــس مدى حترجـــه، باعتبـــاره مؤيدا أميا 
تأييد للنســـبية الكاملة التي تخدم مشـــروعه 

للهيمنة على احلياة السياسية في لبنان.
ويـــرى هؤالء أن هناك عمليـــة تبادل أدوار 
بني احلزب وأمـــل، حيث أن األخيرة باتت هي 
من تقـــود معركة النســـبية الكاملـــة في وجه 

التيار، لتفادي املزيد من اإلحراج حلزب الله.
وهذا األسلوب عادة ما ينتهجه احلزب إن 
وجد نفســـه محشـــورا في الزاوية، وليس أدل 
على ذلك من معركة االنتخابات الرئاســـية قبل 

أن يصل ميشال عون إلى قصر بعبدا.
ويقـــول احملللون إنـــه مع اقتـــراب موعد 
15 مايـــو فإن فـــرص املناورة أمـــام حزب الله 
تتضـــاءل وســـيكون مضطرا إليضـــاح موقفه 
قريبـــا ورمبا يكـــون ذلك أثنـــاء إطاللة األمني 

العام حسن نصرالله الثالثاء املقبل.

} عامن – أجرى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، األحـــد زيارة إلـــى األردن، وقبلها إلى 
مصـــر، بغـــرض تنســـيق املواقـــف مـــع قادة 
الدولتـــني، وذلك قبيـــل زيارته إلـــى الواليات 

املتحدة.
ويقوم الرئيـــس الفلســـطيني بزيارة إلى 
واشنطن األربعاء حيث سيجمعه لقاء بنظيره 
األميركـــي دونالـــد ترامب، وهـــي األولى منذ 

تسلم األخير مهامه في البيت األبيض.
ومعلـــوم أن اإلدارة األميركية احلالية هي 
األكثر انحيازا للجانب اإلسرائيلي األمر الذي 

يجعل من مهمة عباس في واشنطن معقدة.
وهناك قلق فلسطيني متعاظم من إمكانية 
أن يقـــدم أبومازن على تنـــازالت مؤملة، خاصة 
أنـــه من املرجح أن ميـــارس الرئيس األميركي 
ضغطا عليه فـــي جملة من امللفات من ضمنها 

وقف دعم األسرى الفلسطينيني وذويهم.
وخالل استقباله عباس في قصر احلسينية 
وســـط عمان أكد العاهل األردني امللك عبدالله 
الثانـــي على ”ضرورة إعادة إطالق مفاوضات 
ســـالم جادة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 
اســـتنادا إلى حـــل الدولتني باعتبـــاره احلل 

الوحيد إلنهاء الصراع“.
واعتبـــر امللك عبداللـــه أن املبادرة العربية 

تشكل اإلطار األكثر شمولية لتحقيق السالم.
وبحث عباس والعاهـــل األردني ”ضرورة 
احلفاظ علـــى الوضـــع التاريخـــي القائم في 

القدس“، وفق بيان الديوان امللكي األردني.
ولعب امللك عبداللـــه خالل زيارتني أداهما 
إلى واشـــنطن هذا العام دورا مهما في إقناع 
ترامب بإعادة النظر فـــي جملة من اخلطوات 
املثيرة للجدل ســـبق وأن أعلن أنه ســـينفذها 

ومنها نقل السفارة األميركية إلى القدس.
ومعلـــوم أن هذه اخلطوة لن تتســـبب في 
إحراج عباس فقط بل األردن أيضا الذي يتولى 

الوصاية على املقدسات اإلسالمية بالقدس.
وســـبقت زيارة أبومازن إلـــى عمان زيارة 
أداهـــا إلـــى القاهرة حيـــث التقـــى بالرئيس 
عبدالفتاح السيســـي بعد برود شـــاب العالقة 
بني الطرفني خالل األشهر األخيرة على خلفية 
جملة من املســـائل من بينهـــا املصاحلة داخل 
فتح، وتقارب أبومازن من محور قطر وتركيا.

ويعتبر عباس أن احلصول على دعم مصر 
واألردن قبل ذهابه إلى واشـــنطن أمر حيوي، 
خاصـــة وأنه مـــن املتوقع أن يجد نفســـه في 
وضعية جد صعبة بني القبول مبا ســـيطرحه 
اجلانب األميركي خـــالل الزيارة والذي يعتقد 
أنه ســـيكون من العســـير هضمـــه، ومجابهة 

الوضع الداخلي الفلسطيني املتأزم بطبعه.
ومتر القضية الفلســـطينية بأحلك فتراتها 
جراء االنقســـامات الدائرة بني فتح وحماس، 
والتـــي ازدادات عمقـــا بعد قـــرار عباس وقف 
شراء الكهرباء للقطاع وقبلها اقتطاع 30 باملائة 
مـــن أجور موظفي غزة، مع أنباء عن إجراءات 
في األفق قد تنتهي بقطع جميع الدفوعات عن 
القطاع، في ظل منـــاخ دولي ال يخدم القضية. 
ويقول البعض إن هذه اخلطوات قد تكون بدفع 
من واشنطن وإسرائيل، خاصة وأن عباس ما 
كان ليســـتطيع اتخاذ مثل هذه اخلطوات لوال 

حصوله على ضوء أخضر.
وتصنف واشنطن وتل أبيب حركة حماس 
على أنها منظمة إرهابية، مع استبعاد فرضية 
التعامل معها مستقبال، رغم محاوالت األخيرة 
إعادة التســـويق لنفســـها كطـــرف معتدل من 

خالل الوثيقة التي ستصدرها هذا األسبوع.
وهناك في الداخل الفلســـطيني شعور عام 
بأن القرارين املتخذين بحق غزة، قد يؤشـــران 
علـــى مرحلة مـــن التنازالت الكبـــرى، وهذا ما 
تســـعى حماس الســـتغالله في سياق لعبة لي 

الذراع مع عباس.
ويتوقع محللون أن يقدم ترامب تطمينات 
لعبـــاس خالل الزيـــارة املرتقبـــة، بخصوص 
االستيطان، في املقابل من املؤكد أنه سيضغط 
عليـــه بخصـــوص جملة من املســـائل األخرى 
ومنها الدخول في مفاوضات من دون شـــروط 

وإيقاف الدعم املالي لألسرى.
وكان رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو قد سلط الضوء خالل زيارة أداها إلى 
واشنطن في فبراير على هذه النقطة قائال ”إن 
الســـلطة الفلســـطينية متول اإلرهابيني الذين 
يقبعون في الســـجون اإلســـرائيلية وأسرهم 
وهذا أمـــر ال بد مـــن إيقافه“. وفـــي حال قبل 
عباس بهذا األمر فإنه سيجد نفسه في مواجهة 
غضب شعبي يصعب امتصاصه، خاصة وأن 

اليـــوم هنـــاك أكثر من 1000 أســـير يخوضون 
إضرابا عن الطعام منذ أيام للمطالبة بتحسني 
ظروفهم داخل الســـجون، فكيف سيتم القبول 

مبثل هذا األمر من السلطة ومتريره.
ويتوقع أن يطرح ترامب أيضا على عباس 
عدم التمســـك بدولـــة فلســـطينية وعاصمتها 
القـــدس الشـــرقية كأســـاس للمفاوضـــات مع 

اإلســـرائيليني، وهـــذه النقطة بالـــذات، مثار 
خوف كبيـــر من قبل الفلســـطينيني. وســـبق 
أن أبـــدى ترامب عدم تشـــبثه بحـــل الدولتني، 
األمـــر الذي أثـــار انتقادات واســـعة. وتوقفت 
املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية في 2014، 
بعد رفض إسرائيل، حل الدولتني على أساس 

حدود 1967 ووقف االستيطان.

عباس ينسق مع األردن ومصر قبيل لقائه ترامب
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[ مخاوف من إقدام الرئيس الفلسطيني على تنازالت مؤلمة خالل زيارته لواشنطن 
التنســــــيق مع األردن ومصر مسألة حيوية بالنسبة إلى الرئيس محمود عباس قبل زيارته 
إلى واشــــــنطن، في ظل تخوف فلســــــطيني من أن تكون نتائج هذه الزيارة تقدمي املزيد من 

التنازالت خاصة وأن اإلدارة األميركية ال تخفي باملرة انحيازها املطلق إلسرائيل.

القانون االنتخابي يضع حزب الله أمام اختبار جديد مع التيار الحر

هشام النجار

} القاهرة – تعقد قيادات عســـكرية باجليش 
املصـــري اجتماعات مع رموز لعدد من القبائل 
في ســـيناء، إلقناعهم بالتخلي عن رغبتهم في 

املواجهة املسلحة مع التنظيمات التكفيرية.
إن اللقاء  وقالت مصادر أمنيـــة لـ”العرب“ 
املتوقـــع انعقـــاده قريبـــا يرمـــي إلـــى حصر 
املواجهة املسلحة في قوات اجليش والشرطة 
لكســـر شـــوكة التنظيم اإلرهابي متاما، ومنع 

حدوث املزيد من الفوضى في سيناء.
وتشـــير معطيات كثيرة إلى أن الوضع في 
سيناء قد يعاود االشـــتعال، بعد وجود نوايا 
لالقتتال بني القبائـــل وداعش، إثر قيام قبيلة 
الترابـــني، بإصدار بيان عنها مســـاء الســـبت 
وجهـــت فيه نداء إلى جميـــع القبائل ملواجهة 

العناصر املسلحة.
وخّلـــف البيان ردود فعـــل متباينة، وحذر 
البعض من ســـيناريوهات حـــرب أهلية، عقب 
اشـــتباك مســـلح بني قبيلة الترابـــني وأفراد 

التنظيم أوقع قتلى ومصابني من اجلانبني.
وأبدى مراقبون تخوفا من تطور املواجهة 
إلـــى اقتتـــال بـــني القبائـــل، بســـبب جنـــاح 
التنظيمات املتطرفة بســـيناء في اســـتقطاب 

شباب من بعض القبائل.

وحذر خبراء عســـكريون من تهاون أجهزة 
األمـــن مع دعـــوات القبائل إلى قتـــال داعش، 
ملا يســـببه هذا التطور من فتـــح جبهة صراع 
مســـلح من الصعب غلقها بسهولة، مبا ميهد 

للفوضى وبداية حرب أهلية بسيناء.

ودعـــت قبيلـــة الترابـــني باقـــي القبائـــل 
إلـــى التوحـــد ومواجهة خطر اإلرهـــاب، بعد 
اشتباكات نشبت مؤخرا بني أفراد من القبيلة 
وعناصـــر تكفيرية في منطقة ”البرث“ جنوبي 

رفح وقد سقط ضحيتها قتلى ومصابني.

وتقوم عالقة القبائل في شمال سيناء على 
روابـــط ”الديـــن والوطن والـــدم“، وتعتبر أنه 
حـــان الوقت للوقوف ”صًفا واحًدا أمام تنظيم 

داعش الذي ال يرحم شيًخا وال شاًبا“.
وحســـب إحصائيـــات غيـــر رســـمية، قتل 
داعـــش نحـــو 400 بدوي مـــن القبائـــل خالل 

السنوات الثالث األخيرة.
ودعـــت قبيلة الترابني حكمـــاء القبائل في 
سيناء إلى تشكيل خلية مشتركة إلدارة األزمة 

”لرأب أي صدع يتسلل إلى عمق وجودهم“.
وأبـــدى الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، 
األسبوع املاضي، رفضا لتشكيل جلان شعبية 
من القبائل للمشاركة في مواجهة التكفيريني.

وفسر باحثون أسباب الصراع واالشتباك 
املســـلح املتقطع بـــني الترابـــني وداعش بأن 
التنظيم يســـعى لالســـتقرار في املناطق التي 
تسيطر عليها القبيلة ليتخذها مركزا لنفوذه، 
وهي متتد بني ســـاحل البحر املتوسط ووسط 
ســـيناء، بداية من مدينة الشـــيخ زويد مروًرا 

بالعريش وحتى حدود منطقة بئر العبد.
ويـــرى مراقبـــون أن دخول قبائـــل أخرى 
في صراع مســـلح مع العناصر املسلحة وارد 
بقـــوة، ألن هذه التنظيمات تســـعى إلى تقدمي 
نفســـها كقوة ليســـت فقط متمردة على الدولة 

والقانون، إمنا فوق القبائل وأعرافها.

املعارك بني قبيلة الترابني وداعش تعزز املخاوف من فوضى شاملة بسيناء

معاناة مستمرة

عودة الحرارة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن إسماعيل هنية نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس األحد 

أن الحركة ستعلن عن اسم رئيس 
مكتبها السياسي وأعضاء هذا المكتب 

الجديد خالل األيام القليلة القادمة.

◄ قضت محكمة جنايات القاهرة األحد 
باإلعدام شنقا على الداعية المتشدد 
المؤيد لجماعة اإلخوان وجدي غنيم 
المتهم بتشكيل جماعة لتغيير نظام 

الحكم بالقوة.

◄ قتل ما يزيد عن مئة مدني ومقاتل 
خالل الـ48 ساعة الماضية خالل 

االقتتال الدامي بين كبرى الفصائل 
المسلحة في غوطة دمشق الشرقية.

◄ أكد بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني 
أنه طرح قضية الباحث جوليو ريجيني 

الذي عثر عليه قتيال بالقرب من 
القاهرة في فبراير من العام الماضي، 
خالل محادثاته مع الرئيس المصري، 
عبدالفتاح السيسي، وجاء ذلك خالل 

مغادرته القاهرة بعد يومين من زيارة 
تاريخية لها.

◄ ألغت هيئة عسكرية إسرائيلية 
مسؤولة عن إدارة األمور الحدودية 

مع فلسطين األحد تصاريح دخول 225 
فلسطينيا كان من المقرر أن يشاركوا 

في فعالية سلمية بتل أبيب.

◄ كشف محافظ حمص طالل البرازي 
أن إجالء دفعة جديدة من مسلحي 
حي الوعر تم صباح األحد باتجاه 

مدينة إدلب وذلك على خالف الدفعات 
الماضية التي تم نقلها إلى جرابلس 

شمال حلب.

◄ انطلقت في األردن األحد، فعاليات 
الدورة التاسعة من ”مسابقة المحارب“ 
السنوية التي تنظمها القوات المسلحة 

األردنية، وتستمر حتى 4 مايو المقبل.

باختصار

أخبار
«لقد عانت مصر خالل السنوات الماضية من تحديات خطيرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية 

وسياسية، وال سبيل للخروج منها سوى بالعمل الجاد».
عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

{أكثر ما يؤلمنا هو أن نرى المعاناة الكبيرة التي يمر بها األردن بســـبب ضعف اهتمام المجتمع 
الدولي بأزمة الالجئين السوريين».

امللكة رانيا العبدالله
عقيلة العاهل األردني امللك عبدالله الثاني

} دمشق – جنحت قوات سوريا الدميقراطية 
األحد في إحـــراز تقدم هام فـــي مدينة الطبقة 
االســـتراتيجية التي تتحكم في أكبر ســـد في 
ســـوريا، ضمن حملتها املدعومة أميركيا لطرد 

تنظيم الدولة اإلسالمية من معقله في الرقة.
وقوات ســـوريا الدميقراطيـــة هي حتالف 
عسكري تأسس في العام ٢٠١٥ وتشكل وحدات 

حماية الشعب الكردي عموده الفقري.
وأبـــدت الوحـــدات مؤخـــرا متلمـــال حيال 
املوقـــف األميركـــي عقـــب هجوم جوي شـــنته 
مقاتالت تركية على مقرها املركزي في احلسكة 
(شمال شرق سوريا) األسبوع املاضي، مطالبة 
واشـــنطن بأخـــذ موقـــف حـــازم جتـــاه أنقرة 
متســـائلة ”كيف ميكن أن تقاتل في الرقة فيما 

ظهرها مكشوف لتركيا“.
وتظهر مؤشرات كثيرة أن واشنطن أخذت 
فـــي االعتبار قلـــق الوحدات، وهـــذا يظهر مع 
قرارهـــا نشـــر قـــوات أميركيـــة علـــى احلدود 

السورية التركية.
وقـــال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
األحـــد إنـــه ”حزين“ لرؤيـــة عربات عســـكرية 
أميركية تقوم باألعمـــال الدورية قرب احلدود 
التركيـــة الســـورية مـــع مقاتلني مـــن وحدات 

حماية الشعب.
ويرى مراقبـــون أن إبداء الواليات املتحدة 
جدية في دعم األكراد أمام تركيا سيشكل حافزا 
قويـــا لقوات ســـوريا الدميقراطيـــة في معركة 
الرقة، وقال املرصد الســـوري حلقوق اإلنسان 
إن القوات تســـيطر اآلن بشكل شبه كامل على 

الطبقة.
والطبقـــة معزولـــة عـــن الرقة منـــذ نهاية 
مارس بعد أن ســـاعدت الواليات املتحدة قوات 
سوريا الدميقراطية في تنفيذ إنزال جوي على 
الضفـــة اجلنوبية لنهر الفرات مما ســـمح لها 
بقطع الطريق والسيطرة على املناطق احمليطة 

بالبلدة مبا في ذلك قاعدة جوية مهمة.
ومازال تنظيم الدولة اإلســـالمية يســـيطر 
علـــى عـــدة أحياء فـــي الطبقـــة علـــى الضفة 
اجلنوبية لبحيرة األســـد والقطـــاع اجلنوبي 
من ســـد الفرات مبا في ذلك املنشـــآت اخلاصة 

بعملياته ومحطة للطاقة الكهرومائية.
وتقـــع الرقة اآلن فـــي جيب تابـــع لتنظيم 
الدولة اإلســـالمية على الضفة الشـــمالية لنهر 

الفرات.
ووسيلة تنظيم الدولة اإلسالمية الوحيدة 
للعبـــور إلى منطقته الرئيســـية علـــى الضفة 
اجلنوبية لنهـــر الفرات هي القـــوارب بعد أن 
دمر قصف جوي أميركي اجلسور في املنطقة.

األكراد يتقدمون في الرقة 
بعد ضمانات أميركية



} عــدن (اليمــن) - تواصلت، األحد، في مدينة 
عدن بجنـــوب اليمن، حالة االحتقان الشـــعبي 
التـــي فّجرها قـــرار الرئيس عبدرّبـــه منصور 
هـــادي إقالة احملافظ عيـــدروس الزبيدي الذي 
كشـــفت االحتجاجات التي أعقبـــت القرار عن 
مـــدى شـــعبيته بني ســـكان احملافظـــة والتي 
ترجعها أوســـاط مينية إلى ارتباط اسم الرجل 
منذ ســـنة 1994 بعـــدد من اإلجنـــازات األمنية 
والتنموية ســـاهمت في احلفاظ على حّد أدنى 
من االستقرار خالل فترات صعبة عاشتها عدن 
سواء قبل ســـيطرة املتمّردين احلوثيني عليها 

أو بعد استعادتها من أيديهم.
وبحسب متابعني للشأن اليمني، فإن وجود 
الزبيدي كرجل قوّي في عدن ســـواء قبل توليه 
منصب احملافـــظ، أو بعده ســـاهم في جتنيب 
املدينـــة خطر الوقوع حتت ســـيطرة تنظيمات 
متطّرفة مثل تنظيمي القاعدة وداعش وجماعة 
اإلخـــوان املســـلمني ممثلة بحـــزب اإلصالح، 
والتي حاولت جميعها االنقضاض على املدينة 

مستّغلة حالة احلرب التي شهدتها.
وحمل تســـّلم الزبيدي املعـــروف بحيويته 
وميلـــه للعمـــل امليدانـــي ملنصـــب احملافظ في 
ديســـمبر 2015، آماال كبيرة لســـكان املدينة في 
إعـــادة اخلدمات إليها، رغـــم ما اصطدم به من 
موانـــع وعراقيـــل كان الرجل قد كشـــف عنها 
األســـبوع املاضي مـــع تفاقم أزمـــة الكهرباء، 
موّجها اصبع االتهـــام حلكومة الرئيس هادي 
بنكث عهودها بشأن التنمية وتوفير اخلدمات.

وقـــال الزبيـــدي فـــي مؤمتر صحافـــي إّن 
وعود احلكومة بتوفير اخلدمات لم تكن سوى 
”حبر على ورق“، منتقدا ما ســـماها أطرافا في 
حكومة هادي بافتعال األزمات بشـــكل مستمر، 

وذلك لإلطاحة بالسلطة احمللية.

وشـــرح أّن ”أطرافـــا بعينهـــا قـــررت خلط 
األوراق واســـتغالل معاناة شـــعبنا املتزايدة 
مع دخول الصيف، بغرض اســـتنزاف شرعية 
السلطة احمللية وتقويض ما حققته من إجناز 

أمني وما مثلته من وفاق اجتماعي“.
ولم تســـتثن مصادر مينيـــة وجود ضغوط 
إخوانيـــة وراء إقالة محافظ عـــدن مذّكرة بأّن 
الرجل كان موضع استهداف من قبل جماعات 
متشـــّددة مرتبطة باإلخـــوان حاولت تصفيته 
جســـديا في أربع محاوالت اغتيال كان تعّرض 

لها، ثالث منها بسيارات مفّخخة.
للمحافـــظ  مســـاندة  مظاهـــرات  وجابـــت 
ورافضـــة لقـــرار إقالتـــه عددا مـــن أحياء عدن 
ومحاورها الكبـــرى. وتوّعد املشـــاركون فيها 
بتصعيـــد حراكم لدفع احلكومـــة للتراجع عن 

قرار إقالته.
ودعت ”اللجنة الشـــعبية للدفاع عن قضية 
اجلنـــوب“، إحدى مكّونات احلـــراك اجلنوبي، 
إلى مـــا ســـمته ”التصعيـــد الثـــوري اليومي 
املستمر“. وأشارت في بيان إلى أن ”التصعيد 
ســـيتوج بفعالية كبـــرى اخلميـــس القادم من 

خالل إعالن عدن التاريخي“.
ومّثلـــت تلـــك التظاهرات جانبـــا من حالة 
اإلربـــاك األمنـــي والسياســـي التـــي أحدثتها 
القـــرارات الرئاســـية األخيـــرة في عـــدن التي 
تشكو أصال أوضاعا هّشـــة ناجمة عن ترّبص 
اجلماعـــات املتشـــّددة بهـــا وفشـــل احلكومة 
فـــي تطبيع األوضـــاع فيها وإعـــادة اخلدمات 
األساسية إلى سكانها رغم اجتهادات السلطة 
احمللية بقيادة احملافظ املقـــال وبدعم من دول 

التحالف العربي.
وأحيت القرارات ذاتها، بشكل غير مسبوق 
مطالبـــات احلراك اجلنوبي بشـــأن اســـتعادة 
جنـــوب اليمـــن اســـتقالله عن الشـــمال، وهو 
األمـــر الذي يتّوقـــع أن يكون محـــور ”اإلعالن 

التاريخي“ املنتظر صدوره اخلميس.
وأصـــدرت املقاومـــة اجلنوبيـــة مبديريـــة 
املنصـــورة بعـــدن بيانا أكدت فيـــه وقوفها مع 
احملافظ عيدروس الزبيدي ورفضها االعتراف 

”بقرارات إخوانية الغرض منها بث الفتنة بني 
أبناء الوطن الواحد وشق الصف اجلنوبي“.

وورد ببيـــان لفـــرع املقاومـــة ببيحان في 
محافظـــة شـــبوة القـــول ”إّنـــه عندما فشـــلت 
املؤامرة وتغّلب حب أبناء عدن لعيدروس على 
كل الصعاب والظروف واألزمات التي مرت بها 
املدينة وأهلها.. اضطرت الشـــرعية أن تكشف 
عـــن وجهها احلقيقـــي لتلعب على املكشـــوف 

وحتاول نكء اجلرح اجلنوبي“.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك، األحد، عن العميد 
علي الســـعدي القيادي باحلراك اجلنوبي في 
عدن قوله ”إّن اجلنوبيني لن يقبلوا أن تســـلب 

حرياتهـــم مرة أخرى“. وأشـــار إلـــى أن أغلب 
الرموز املمثلني للســـلطات الشـــرعية في عدن 
اليـــوم هم من احتلوا اجلنـــوب في العام 1994 
وعلى رأســـهم القيادي اإلخواني علي محسن 
صالـــح األحمـــر الـــذي يشـــغل منصـــب نائب 

للرئيس. 
وأضـــاف أن أغلـــب القـــرارات التـــي يتم 
إصدارهـــا يكون األحمر وراءها وداعما لها مع 
حزب اإلصـــالح، و“هم يريدون فـــرض أجندة 

جديدة في اجلنوب واحتالله مرة أخرى“.
وتابع الســـعدي، أن ”تغييـــر محافظ عدن 
أثـــار اللغط في الشـــارع اجلنوبي، ولكن ليس 

تغيير األشخاص هو الذي أثار مشاعرنا، إمنا 
األمر يتعلق باإلجراءات التي يتم اتخاذها من 
جانب قوى شـــمالية تريد إعادة فرض نفسها 
على اجلنـــوب مرة أخـــرى، وهذا مـــا نرفضه 
ونعتبرهـــم محتلني للجنـــوب، واجلنوب ال بد 

أن يتحرر“.
مبحافظـــة  األخيـــر  احلـــراك  فـــي  ورأى 
حضرمـــوت بوادر عـــن ”خطوات جـــادة نحو 
االســـتقالل“، معتبرا أن تلك احملافظة الواقعة 
بشـــرق اليمن ”قطعت شـــوطا كبيرا في اجتاه 
الدولة اجلنوبية االحتادية، ونحن نســـير على 

نفس خطاها“.

إقالة المحافظ تقدح شرارة غضب متصاعد في عدن

[ فكرة استقالل الجنوب تعود للبروز بقوة  [ الحراك الجنوبي يعلن عن قرار تاريخي يصدر الخميس
تبعــــــات قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هــــــادي بإقالة محافظ عدن عيدرس الزبيدي 
جتاوزت التوقعات جلهة الغضب العارم الذي فجّرته بالشارع، واملرّشح ملزيد من التصعيد 

بظهور أصوات صّنفت القضية في خانة ما تعتبره ”مظلومية اجلنوب التاريخية“.

من يطفئ نيران عدن إذا شبت من جديد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اكدت محكمة النقض بالعاصمة 
القطرية الدوحة، األحد، حكم اإلعدام 
الصادر في وقت سابق بحق قطري 
أدين بقتل مدرسة بريطانية عمرها 

24 عاما بطعنها وحرق جسدها ودفن 
جثتها في منطقة صحراوية.

◄ بدأ العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة زيارة إلى ماليزيا 

تستغرق أربعة أيام ويجري خاللها 
مباحثات مع رئيس الوزراء المليزي 
محمد نجيب عبدالرزاق حول تطوير 

عالقات البلدين.

◄ قّدمت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة 

ألهالي منطقة الريان بساحل حضرموت 
بشرق، حيث يعاني السكان هناك 

ظروفا صعبة ناجمة عن عدم االستقرار 
األمني.

◄ قال مصدر محلي في محافظة 
البيضاء بوسط اليمن إّن أربعة من 

عناصر تنظيم القاعدة ُقتلوا فجر األحد 
بقصف جوي بطائرة أميركية دون طيار 

نّفذته على سيارة دفع رباعي كانت 
تقّلهم في منطقة جيف على الطريق 

المتّجهة نحو محافظة مأرب.

◄ يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي زيارة رسمية إلى الكويت 
الثالثاء في مستهل جولة خليجية 

تشمل عدة دول، بحسب ما أعلنه مصدر 
دبلوماسي مصري نقلت عنه وسائل 

إعالم كويتية.

◄ حّددت المحكمة اإلدارية البحرينية 

جلسة الحادي والثالثين من مايو 
الجاري موعدا للحكم في القضية 

المرفوعة من وزارة العدل لحل جمعية 
العمل الوطني الديمقراطي المعروفة 

اختصارا بـ”وعد“ بتهمة ارتكاب 
”مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ 

احترام حكم القانون ودعم اإلرهاب 
وتغطية العنف من خالل تمجيد 

محكومين في قضايا إرهاب“.

باختصار
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«نريد استخدام أدوات جديدة لترسيخ معرفة شعوب العالم بدولة اإلمارات وبثقافتها وهويتها أخبار

وتفردها وقصتها املدهشة}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس دولة اإلمارات، حاكم دبي

«هناك صفقات حصلت إلقالة مفوضية االنتخابات مقابل عدم استجواب وزراء محددين.. هذه 

الصفقات املشبوهة بني األحزاب املتنفذة هي التي أفسدت أوضاع البلد}.

عرفات كرم
 برملاني عراقي كردي
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علي السعدي:

علي محسن صالح األحمر 

وحزب اإلصالح وراء أغلب 

ما يتخذ من قرارات

} الرياض - أعلنت السلطات السعودية األحد 
القبـــض على 46 شـــخصا الرتباطهـــم بخلية 
إرهابية على صلة مبحاولة استهداف املسجد 
النبوي فـــي يوليـــو 2016. وذكـــرت الداخلية 
الســـعودية أن املوقوفـــني هم 32 ســـعوديا، و 
14 أجنبيا من جنســـيات باكستانية، ومينية، 
وأفغانيـــة، ومصريـــة، وأردنية، وســـودانية، 

وجميعهم مرتبطون بخلية تابعة لداعش.
ونقلت وكالة األنباء الســـعودية الرسمية 
عن املتحـــدث األمني لـــوزارة الداخلية اللواء 
منصور التركي أن ”التحقيقات بشأن مداهمة 
وكريـــن خللية إرهابية مبحافظة جدة أحدهما 

شقة ســـكنية بحي النسيم، والثاني عبارة عن 
اســـتراحة بحي احلرازات فـــي يناير املاضي 
توصلـــت لنتائج مهمة كشـــفت عـــن تورطها 

املباشر في جرائم إرهابية أخرى“.
وكانت الداخلية الســـعودية، قد أعلنت في 
21 يناير املاضي ”قيام إرهابيني اثنني بتفجير 
نفســـيهما، واعتقـــال شـــخصني آخرين خالل 
مداهمة وكرين خللية إرهابية بشـــكل متزامن 
في اســـتراحة حي احلرازات، وشـــقة في حي 

النسيم مبحافظة جدة“.
وبـــّني املتحدث األمني في بيان، األحد، أنه 
”ثبت عالقة هذه اخللية بالعمل اإلرهابي الذي 

استهدف املصلني في املسجد النبوي الشريف 
في 4 يوليو 2016“.

وأوضح أن العالقة متثلت ”بتأمني احلزام 
الناســـف املســـتخدم في اجلرمية وتســـليمه 
لالنتحاري نائر مســـلم حّماد النجيدي، الذي 
فّجر نفسه عندما اعترضه رجال األمن وحالوا 
دون متكنه من دخول املسجد النبوي، مما نتج 

عنه مقتله وأربعة من رجال األمن“.
وبـــّني أنه ”ثبت تورط خلية جدة أيضا في 
العمـــل اإلرهابي الذي وقع فـــي باحة مواقف 
مستشـــفى ســـليمان فقيـــه قـــرب القنصليـــة 
األميركية بجدة في يوليو 2016“. كما كشـــفت 

نتائـــج التحقيقـــات والفحـــوص الفنية ورفع 
اآلثار من مواقع هذه اخللية في حي احلرازات 
عن ”إقدامهم على قتل أحد عناصرهم لشـــكهم 
في أنه ينوي تسليم نفسه للجهات األمنية بعد 
أن أخـــذوا املوافقة على ذلك من قيادة التنظيم 

باخلارج“.
وبّني أنهم ”قتلوه نحرا بقطع رقبته، وبعد 
ارتكابهم جلرميتهم أبقوا اجلثة مكانها بنفس 
املنزل، إلى أن بدأت الروائح تنبعث من اجلثة 
لتعفنهـــا فعملـــوا على التخلـــص منها بلفها 
في ســـجادة ونقلها إلى اســـتراحة احلرازات، 

وإلقائها في حفرة بإحدى زواياها“.

} بغــداد - هّدد نـــواب عراقيون من محافظة 
صالح الدين بشـــمال العاصمة بغداد، األحد، 
بتدويـــل قضيـــة اختطـــاف أكثـــر مـــن 4000 
شـــخص من احملافظـــة. وهـــي القضية التي 
تنســـب رســـميا ملجهولني، فيما السائد على 
أوســـع نطاق أن اجلهة اخلاطفة ليست سوى 
امليليشيات الشيعية التي شاركت في احلرب 
على تنظيـــم داعش بتلك احملافظـــة وماتزال 
متسك باألرض في عدد من مناطقها، ومتارس 
صالحيات واسعة من بينها احتجاز األهالي 
خـــارج نطـــاق القانـــون بذريعة حفـــظ األمن 

والبحـــث عـــن عناصر مفترضني مـــن تنظيم 
داعش. 

وقـــال النائب ضيـــاء الدوري، خـــالل مؤمتر 
صحافـــي عقده مع عدد من نـــواب احملافظة، 
إن ”مصير 4000 مواطـــن من محافظة صالح 
الدين، مت خطفهـــم في حوادث مختلفة مازال 

مجهوال“.
وحّذر الـــدوري من القيـــام ”بتدويل ملف 
املخطوفـــني“، محّمـــال رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي ”املســـؤولية القانونيـــة والوطنية 
للحفاظ على حياة املختطفني، والكشـــف عن 

مصيرهـــم“. واعتبـــر أن ”رئيـــس احلكومـــة 
ُيفتـــرض أن يوّفـــر األمـــن جلميـــع الشـــعب 
العراقـــي، ويحافـــظ علـــى أرواح املواطنـــني 

بالتساوي“.
ودعا إلى ”الكشـــف عن اجلهـــة املتوّرطة 
في عمليـــة االختطـــاف، وتقدميهـــا للقضاء 

حملاسبتها“.
كما طالب ”بعثـــة األمم املتحدة بالعراق، 
واملنظمات الدولية املعنية بحقوق اإلنســـان 
بالضغـــط علـــى احلكومة العراقيـــة من أجل 

معرفة مصير املختطفني“.

وتبعـــد محافظة صالح الديـــن ومركزها 
مدينة تكريت 157 كلم شـــمال العاصمة بغداد 
وغالبية ســـكانها من الســـّنة الذين يشـــكون 
التعـــرض لالضطهاد على أيدي امليليشـــيات 

الشيعية بدوافع طائفية.
واألســـبوع املاضـــي، أعلنـــت احلكومـــة 
العراقية اإلفراج عـــن صيادين قطريني ظّلوا 
مختطفـــني ألكثر من عام فـــي محافظة املثّنى 
جنوبـــي البـــالد، األمر الذي فّجـــر املطالبات 
بوجوب إيالء احلكومة العراقية ذات األهمية 

التي أولتها للمختطفني القطريني.

السعودية تكشف املزيد من تفاصيل محاولة استهداف املسجد النبوي

قضية املختطفني العراقيني على أيدي امليليشيات على وشك التدويل

اسم محمد العريفي يظهر ضمن تحقيق بريطاني بشأن اإلرهاب

} لندن - أسفرت حتقيقات جتريها السلطات 
األمنيـــة البريطانية بشـــأن عمليـــة إرهابية 
مت إحباطهـــا قبل أن ينجـــح املخططون لها 
فـــي تنفيذها، عن مفاجـــأة متثلت في ظهور 
اسم الداعية الســـعودي املثير للجدل محمد 

العريفي ضمن تلك التحقيقات.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة فـــي العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن إن من بـــني املعتقلني في 
املنزل الذي داهمته قوات األمن شـــمال غرب 
املدينة األســـبوع املاضي شـــاب مـــن أتباع 

العريفي املمنوع من دخول بريطانيا.
وذكـــرت أّن الشـــاب البالغ مـــن 28 عاما 
والذي اعتقـــل في املنزل الواقـــع في منطقة 
ويلســـدن أحد أكثر املتابعني للعريفي املتهم 

بتجنيد شباب للقتال في سوريا.
وكان العريفـــي قـــد ُمنع من زيـــارة لندن 
إبان تقّلد رئيسة الوزراء تيريزا ماي منصب 

وزيـــر الداخليـــة، وُاتهم حينهـــا بتحريض 
الشباب في ندوات باملســـاجد على التطرف 
والكراهية. وكان من بـــني املتأثرين بأفكاره 
شـــابان من مدينة كارديف ظهـــرا الحقا في 
شـــريط فيديو يقاتـــالن مع تنظيـــم داعش.
وذكـــرت وزارة الداخلية حينهـــا أن ”دخول 
بريطانيـــا ميـــزة ُمتنع على دعـــاة الكراهية 

والتطرف“.
وكانـــت الشـــرطة البريطانية قـــد ذكرت 
أن امـــرأة تعرضت إلطالق نـــار خالل عملية 
ملكافحة اإلرهاب في لندن، وذلك أثناء مداهمة 
ملنزل في شـــمال العاصمـــة البريطانية. ومت 
اعتقال ستة أشـــخاص آخرين، بينهم صبي 

لالشتباه في التحضير لهجمات إرهابية.
وقالت إنها أحبطت مخططا إرهابيا بعد 
إطالق النار على امـــرأة خالل مداهمة منزل 

في شمال لندن.
خيوط اإلرهاب متشابكة



صابر بليدي

} الجزائــر - خلـــط قـــرار التكتـــل النقابـــي 
المســـتقل، بتنظيم مســـيرة عماليـــة االثنين، 
الـــذي يصادف اليوم العالمـــي للعمال، أوراق 
المنشـــغلة  السياســـية  والطبقـــة  الســـلطة 
بالحملـــة الدعائيـــة لالنتخابات التشـــريعية، 
المزمع إجراؤها الخميس القادم، خاصة وأن 
المسيرة، مرشحة للتوظيف السياسي، سواء 
من قبـــل أحزاب المعارضة المشـــاركة، أو من 

طرف المقاطعين.
وشدد مســـؤولو التكتل النقابي المستقل، 
علـــى أنهـــم ســـيجددون مطالبهـــم للحكومة، 
والتي تتعلق بســـحب قانون التقاعد الجديد، 
والمشـــاركة في إعداد قانون العمل، والحفاظ 
علـــى القدرة الشـــرائية للفئـــات العمالية، في 
التدابير التقشفية المتخذة من طرف الحكومة 

لمواجهة تأثيرات األزمة االقتصادية.
وجـــاء تزامن المســـيرة العمالية مع بلوغ 
الحملـــة االنتخابيـــة ذروتها، وبدايـــة مرحلة 
الصمـــت االنتخابي، ليربك مســـاعي الحكومة 
من أجل إقناع الشـــارع بالتوجه الواســـع إلى 
صناديق االقتراع، وخطابات الطبقة السياسية 
والقوائـــم المســـتقلة طيلة األســـابيع الثالثة 

الماضية، الداعية للحد من خيار المقاطعة.
وكان التكتل الذي يتكـــون من عدة نقابات 
عماليـــة مســـتقلة، قـــد باشـــر سلســـلة أعمال 
احتجاجيـــة خالل األشـــهر األخيـــرة، من أجل 
إسقاط المشـــروع الحكومي، القاضي بإصدار 
قانـــون عمل جديـــد، وتثبيت ســـن التقاعد في 
ســـن الســـتين، إلى جانب جملة من الرســـوم 
والضرائـــب التـــي أنهكـــت القدرة الشـــرائية 

للطبقات الكادحة.

ورفض القيادي في التكتل النقابي مسعود 
بوذيبـــة في اتصال لـ“العرب“ أن يكون اختيار 
هـــذا التوقيـــت قد جـــاء مـــن قبيـــل المزايدة 
السياســـية، أو التأثير بشـــكل معين في مسار 
االســـتحقاق االنتخابـــي، ألن التكتـــل يتالفى 
التوظيف السياسي للمطالب الشرعية للعمال 

الجزائريين.
وأضاف ”قـــرار تنظيم المســـيرة العمالية 
في اليـــوم العالمـــي للعمال، اتخـــذ بالتوافق 
داخـــل الهيئـــة المســـيرة للتكتـــل، مـــن أجل 
تذكيـــر الحكومـــة والـــرأي العـــام، بالمطالب 
الشـــرعية للعمـــال، خاصـــة وأن الفاعلين في 
الســـلطة، منشـــغلون باالنتخابات التشريعية، 
بينمـــا تنتظر الطبقة العاملـــة التفاتة لحماية 

مكتسبات العمال“.
وكان البرلمـــان المنتهية واليته، قد صادق 
فـــي نهاية العام الماضي، على قانون الموازنة 
العامـــة المثير للجدل، الـــذي كان محل انتقاد 
شديد من المعارضة السياســـية والتنظيمات 
النقابيـــة المســـتقلة، حيث تضمـــن إجراءات 
تقشـــفية طالت ملفات التقاعـــد وقانون العمل 

والقدرة الشرائية لغالبية الفئات االجتماعية.
ودخلت الجزائر منذ انهيار أســـعار النفط 
منتصف 2014، في أزمة اقتصادية خانقة تهدد 
توازناتها الكبرى، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ 
جملة مـــن التدابيـــر، لتقليص اإلنفـــاق العام 
والحفـــاظ على احتياطها مـــن العملة الصعبة 
من التآكل المســـتمر. وأثرت اإلجراءات بشكل 
كبير على سياســـة توظيف العائـــدات المالية 
النفطية في شـــراء الســـلم االجتماعي والذمم 

االنتخابية.
وأبدى رئيـــس الوزراء عبدالمالك ســـالل، 
تشددا تجاه المطالب العمالية، بحجة الحفاظ 
علـــى التوازنـــات المالية لصناديـــق التقاعد 
والضمـــان االجتماعـــي المهـــددة باإلفـــالس، 
ورفـــض أي تفاعل مع المطالب المرفوعة، رغم 
المنفذة  واإلضرابـــات  االحتجاجات  سلســـلة 

خالل األشهر األخيرة.
 وبغض النظر عن السياسة التي ستنتهجها 
الحكومة إزاء المسيرة االحتجاجية، وإمكانية 

إلجهـــاض  األمنيـــة  ذراعهـــا  إلـــى  لجوئهـــا 
االحتجاج، بدعوى حظر التظاهر في العاصمة، 
االنتخابـــي،  االســـتحقاق  علـــى  والتشـــويش 
فـــإن االرتباك بـــدا واضحا عليهـــا، باعتبارها 
تشـــكل عبئا غير مرتقب على توجه المشـــاركة 

االنتخابية.
ولعبت األزمة االقتصادية خارج حسابات 
السلطة، في توظيفها المعتاد لمداخيل النفط 
لصالح مشـــروعاتها السياســـية، مما ســـاهم 
في تنامي توجه المقاطعة، خاصة بعد فشـــل 
الحكومـــات المتعاقبـــة في تحقيـــق النهضة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، وتغلغـــل المـــال 

الفاسد في مفاصل الطبقة السياسية.
وجـــاءت التصريحـــات األخيـــرة لرئيـــس 
الوزراء صادمة للشـــارع الجزائـــري، ومنذرة 
بأيـــام صعبة ستشـــهدها البالد، بعـــد إقراره 
”بعجز الحكومة عن دفع مســـتحقات شـــركات 

محلية وأجنبية، تعاقدت معها إلنجاز مشاريع 
سكنية“.

خطيرة  مؤشـــرات  التصريحات  وحملـــت 
تدل على تقلص مداخيـــل الخزينة العمومية، 
وتنذر بشلل اقتصادي قادم يهدد قطاع البناء 
الذي يمثل رئـــة االقتصاد الجزائـــري، وينذر 
بتوقف سياسة اإلسكان المدعوم كليا وجزئيا 
مـــن طـــرف الخزينة، وهـــي التي كانـــت أبرز 
األوراق بيـــد الحكومة الحتواء تململ الجبهة 

االجتماعية.
ويـــرى متابعون أن المعطيـــات الحكومية 
الجديـــدة، حول تراجـــع اإلمكانيـــات المالية 
واالقتصادية للبالد، ســـتبدد كل األوهام التي 
كانت تسوقها السلطة، وستضع الحكومة في 
مواجهة الحقائق مع الشـــارع، فإذا تمكنت من 
احتـــواء أو قمع مطالب فئـــة معينة، فإنها لن 

توفق في وقف تململ الجبهة االجتماعية.

وبحســـب هـــؤالء فإنـــه مهما كان شـــكل 
ومضمـــون االنتخابـــات القادمـــة، ومهما كان 
تعاطـــي الحكومة مع مســـيرة التكتل النقابي 
المســـتقل، فـــإن المؤسســـات المنبثقة عنها 
(برلمـــان وحكومة) ستســـتلم قنبلـــة موقوتة 
بدايـــة من الجمعـــة القادم، بالنظـــر إلى تركة 
الفشـــل واالنهيار التـــي ورثتهـــا الحكومات 

المتعاقبة للمؤسسات الجديدة.
وفيمـــا حاولت بعض األحزاب اليســـارية 
والعلمانيـــة، توظيـــف الوضـــع االجتماعـــي 
للطبقـــة العاملة في حملتها االنتخابية للدفاع 
عـــن حقـــوق الفئـــات الكادحة والمكتســـبات 
الســـابقة، فـــإن أحـــزاب الســـلطة وأطرافـــا 
في الحكومـــة، لمحت لمـــا أســـمته بـ”ابتزاز 
واصطيـــاد النقابـــات المســـتقلة فـــي المياه 
العكـــرة، وتوظيف المطالـــب العمالية لصالح 

جهات سياسية معينة“.
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} تونــس - اشـــتبكت قوات الحـــرس الوطني 
التونسية (الدرك) األحد مع متشددين في منزل 
بمدينة ســـيدي بوزيد في وســـط البالد، حيث 
تمكنـــت من قتل متشـــددين اثنيـــن، بينما فجر 

آخر نفسه في المنزل.
ونقلت وكالـــة األنباء الرســـمية عن خليفة 
الشـــيباني الناطـــق الرســـمي باســـم الحرس 
الوطني، أن العملية األمنية االستباقية انطلقت 
حوالـــي منتصف األحد بعـــد أن قامت وحدات 
الحرس بمتابعة المجموعـــة ورصد تحركاتها 

قبل عملية المداهمة.
وتعكس العملية االستباقية جاهزية قوات 
األمـــن التونســـية وجهودهـــا المتواصلة في 
التصـــدي للعمليات اإلرهابية، التي تعكســـها 
خاصـــة حمـــالت االعتقـــال الواســـعة لحاملي 

األفكار المتطرفة.
وتأتي العملية األمنية بعد حوالي شـــهرين 
مـــن هجوم إرهابي على دورية أمنية في منطقة 
جنعـــورة التابعة لمحافظـــة قبلي جنوب غرب 

البالد.
وكان خبراء أمنيون قد حذروا عقب الهجوم 
من إمكانية شـــن الجهاديين لعمليات مشابهة 
تستهدف البالد، خاصة مع وجود خاليا نائمة 

في مختلف المناطق والجهات التونسية.
واعتبـــر هـــؤالء أن الهـــدوء األمنـــي الذي 
شـــهدته البالد على مدى ســـنة وأثـــار ارتياح 
مختلـــف األطـــراف السياســـية واالجتماعيـــة 
التونســـية مازال مهـــددا وبـــات يتطلب خطة 

اإلرهابيـــة،  للجماعـــات  للتصـــدي  واضحـــة 
وإحباط مخططاتها.

وتشـــن قوات األمـــن حمالت واســـعة ضد 
المتطرفيـــن اإلســـالميين المواليـــن لتنظيـــم 
القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي وتنظيم الدولة 
اإلســـالمية منـــذ هجوميـــن كبيرين فـــي 2015 

اســـتهدفا فندقا في سوســـة ومتحفا في باردو 
وقتل خاللهما العشرات من السياح األجانب.

وهذه أول مواجهة منذ نحو عام بعد هجوم 
كبيـــر شـــنه مقاتلـــو تنظيم الدولة اإلســـالمية 
علـــى بلدة بنقردان الحدودية مـــع ليبيا والذي 
تصدت له قوات األمن وقتلت خالله العشـــرات 

من المتشـــددين. وأفاد مصدر مسؤول برئاسة 
الحكومة، بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
تابع سير العملية األمنية انطالقا من المدرسة 
الوطنية للحـــرس الوطني والحمايـــة المدنية 

بمنطقة بئر بورقبة بمحافظة نابل.
وتأتي العملية األمنية في وقت تشـــهد فيه 
البالد حالة احتقان شـــعبي واسعة في مختلف 
المحافظات. وقال الســـكرتير العام المســـاعد 
لالتحاد الجهوي للشـــغل بســـيدي بوزيد لزهر 
الغربي إن المكتـــب الجهوي للمنظمة قرر عقد 
اجتمـــاع طارئ لتدارس المســـتجدات على إثر 
العملية األمنية التي جدت وســـط المدينة. ولم 
ينـــف الغربي فـــي تصريحـــات إعالمية محلية 

إمكانية إلغاء يوم الغضب المقرر االثنين.
وتتخوف السلطات من أن تستغل العناصر 
اإلرهابيـــة أجـــواء االحتقـــان لتنفيـــذ عمليات 
إرهابية أو التســـلل من حدود الدول المجاورة 

وخاصة الحدود الليبية.
وتشـــهد محافظـــة تطاويـــن الحدودية مع 
ليبيا منذ حوالي شـــهر احتقانا اجتماعيا غير 
مســـبوق، انتهى باعتصام حوالي ألف شـــاب 
معطل عـــن العمل فـــي منطقة كامـــور، المنفذ 
الرئيسي للشركات البترولية المنتصبة هناك.

وأكـــد وزيـــر الدفـــاع فرحات الحرشـــاني 
الســـبت، أن الوحدات العســـكرية ستعمل على 
تأمين المنشآت الحيوية والنفطية في تطاوين 
وغيرها مـــن جهات البالد في ظـــل التهديدات 

اإلرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا.

عملية استباقية لألمن التونسي تستهدف متشددين في سيدي بوزيد

عيون تونس التي ال تنام
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ نظم ميثاق الحقوق السياسية 
واالجتماعية للحراطين (جمعية 

تعنى بملف الرق) مسيرة بالعاصمة 
الموريتانية نواكشوط السبت، للمطالبة 

بالقضاء الكامل على كافة أشكال الرق 
أو العبودية في البالد.

◄ بحث رئيس األركان المصري 
محمود حجازي، والمبعوث األممي إلى 
ليبيا مارتن كوبلر، سبل تسوية األزمة 

الليبية السبت، في القاهرة.

◄ قالت اإلدارة العامة لتفقدية الشغل 
والمصالحة بتونس إن الربع األول من 
السنة الحالية شهد تنفيذ 46 إضرابا 

عن العمل، وفق آخر إحصاء أجرته 
وهو ما تسبب في ضياع 23924 يوم 

عمل أي ما يناهز 191 ألف ساعة عمل، 
رغم أن عدد اإلضرابات في الربع األول 

لسنة 2017 شهد انخفاضا مقارنة بنفس 
الفترة من سنة 2016.

◄ كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن 
المهاجرين األفارقة القادمين من دول 

نيجيريا وبوركينافاسو والسنغال 
أصبحوا يتدفقون إلى ليبيا باستخدام 

معابر جزائرية بدال من اتخاذ طريق 
النيجر، وذلك منذ بداية العام الجاري 

إلى أواخر شهر مارس.

◄ أعلن المكتب التنفيذي لجمعية 
القضاة التونسيين في بيان عن توجيه 

كل المطالب العاجلة بخصوص تحسين 
الوضع المادي للقضاة وظروف العمل 

بالمحاكم إلى رئاسة الحكومة وإلى 
وزير العدل.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل 
ثالثة مسلحين قادمين من ليبيا إلى 

حدودها الشرقية، حيث صادرت أسلحة 
وكمية من الذخيرة كانت بحوزتهم.

باختصار

تكتل نقابي جزائري يخترق األجواء االنتخابية بمسيرة عمالية
[ معطيات اقتصادية صادمة تجبر الحكومة على مصارحة الجزائريين  [ اتهامات بتوظيف المطالب العمالية لصالح قوى معارضة

دخلت اجلزائر منذ انهيار أســــــعار النفط منتصف 2014، في أزمة اقتصادية خانقة باتت 
تهــــــدد توازناتها الكبرى، مما دفع احلكومة إلى اتخاذ جملة من التدابير، لتقليص اإلنفاق 
العام واحلفاظ على احتياطها من العملة الصعبة من التآكل املســــــتمر. وأثرت اإلجراءات 
بشــــــكل كبير على سياســــــة توظيف العائدات املالية النفطية في شــــــراء السلم االجتماعي 

والذمم االنتخابية.

تحرك العمال يعزز خيار المقاطعة

} طرابلــس - يعتقـــد محللـــون إيطاليون أن 
عناصـــر تنظيم داعش قد تســـللوا مـــن ليبيا 
إلـــى أوروبا من خالل برنامج يهدف إلى عالج 
جرحى ليبيين تابعين لقوات حكومة الوفاق، 

برئاسة فايز السراج.
وكشفت وثيقة استخباراتية اطلعت عليها 
صحيفة ”ذي غارديان“ البريطانية عن شـــبكة 
معقدة قام من خاللها عناصر داعش وآخرون 
مرتبطـــون بحـــركات جهاديـــة أخـــرى ســـنة 
2015 بالتســـلل إلى أوروبـــا متظاهرين بأنهم 
أصيبوا بجـــراح، لكي يحصلوا على عالج في 
العيـــادات األوروبية ثم ينطلقـــون إلى أماكن 

أخـــرى في أوروبا والشـــرق األوســـط. وتركز 
وثيقة االســـتخبارات اإليطاليـــة على برنامج 
صحي مدعوم من الغرب إلعادة تأهيل ورعاية 
الليبييـــن المصابيـــن، موضحـــة أنـــه ”يدار 
بطريقة مشـــكوك فيها وغامضة على الرغم من 
أن حكومـــة الوفاق الوطنـــي المعترف بها من 
قبل األمم المتحدة في طرابلس هي من تشرف 

على البرنامج“ .
وتقول الوثيقـــة إن مقاتلي داعش يقدمون 
جوازات ســـفر مـــزورة للعاملين فـــي القطاع 
الطبـــي بمدينة مصراتة، على أنهم أعضاء في 

ما يسمى بـ”مجلس شورى ثوار بنغازي“.

وتضيـــف ”فـــي الواقع مصراتـــة هي مقر 
تهريـــب هـــؤالء من ليبيـــا إلى بلـــدان أخرى، 
كمـــا أن مصراتة هي المـــكان الذي يحدث فيه 
االتجار بجوازات السفر المزورة عندما تكون 
هناك حاجة إلى إصدار هويات مزورة لتغطية 

الهوية الحقيقية لهؤالء“.
وتعتقـــد المخابـــرات اإليطاليـــة أن عددًا 
غيـــر معروف من مقاتلي داعش قد اســـتفادوا 
من البرنامج باســـتخدام جوازات سفر مزورة 
زودتهـــم بهـــا شـــبكة ليبيـــة إجراميـــة فيها 
مسؤولون فاسدون كما تقول إنها اكتشفت في 
مطلع عام 2016 أن داعش قد سيطر على مكتب 

جوازات سرت وسرق ما يقرب عن 2000 وثيقة 
جواز سفر فارغة.

وقـــال بيتـــر نيســـر، الباحث البـــارز في 
مجموعـــة أبحاث اإلرهاب التابعة للمؤسســـة 
الماليـــة الدوليـــة فـــي النرويـــج، إن وكاالت 
االســـتخبارات األوروبية قلقة بشـــكل متزايد 

تجاه مقاتلي داعش القادمين من ليبيا.
وأضـــاف ”كان لدينـــا شـــعور بـــأن هناك 
مقاتلين يخرجون مـــن ليبيا، فمعظم الحاالت 
فـــي أوروبا كانت مرتبطة بســـوريا، لكننا في 
اآلونة األخيرة بدأنا نرى المزيد من المؤامرات 

في أوروبا مرتبطة بليبيا“.

حكومة الوفاق الليبية متورطة في نقل عناصر داعش إلى أوروبا

«العـــودة القويـــة إلى التعامل مع أزمة ليبيا تأتي باعتبارها أزمة عربية باألســـاس، وكونها تمثل أخبار
واحدة من أهم األزمات التي تواجهها المنطقة العربية خالل المرحلة الراهنة».

أحمد أبوالغيط
األمني العام جلامعة الدول العربية

{األوضـــاع في الجزائر لن تنفجر ألن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة متحكم في األمور وهمنا اليوم 
أن ندفع أكثر فأكثر إلى خلق الثروة ألنها تخلق مناصب العمل}.

عبداملالك سالل
رئيس الوزراء اجلزائري

تزامـــن مســـيرة العمال مـــع الحملة 
االنتخابية يربك مســـاعي الحكومة 
إلقناع الشـــارع بالتوجه الواسع إلى 

صناديق االقتراع

◄



} كابــول - وصلـــت قوة من مشـــاة البحرية 
األميركيـــة (املارينـــز) إلـــى واليـــة هلمند في 
جنوب أفغانســـتان التي تسيطر حركة طالبان 
على قسم منها، بعد انسحابها منها عام 2014.
وبدأت فرقة من املارينز االنتشار بالتزامن 
مع إعـــالن حركـــة طالبان بدء هجـــوم الربيع 
السنوي ومتكنها من حتقيق مكاسب ميدانية 

خالل الفترة األخيرة.
والكثير من مشـــاة البحرية الذين حضروا 
إلـــى هلمند ضمن مهمة تدريبية بقيادة الناتو 
من الذين قاموا مبهام سابقة في اإلقليم.وسقط 
في هلمند نحو ألـــف قتيل من قوات التحالف 

معظمهـــم مـــن األميركيـــني والبريطانيني في 
القتال ضد حركة طالبان.

وعندما غادر مشـــاة البحرية األميركية في 
2014 وســـلموا القاعـــدة الصحراوية للجيش 
األفغاني لم يكن من املتوقع عودتهم. وتســـلط 
عودتهـــم الضوء على املشـــاكل التـــي تواجه 
القوات األفغانية منذ أن بدأت القتال مبفردها.
ورغـــم حتذير مـــن وزير الدفـــاع األميركي 
جيمـــس ماتيـــس مـــن أن 2017 ســـيكون عاما 
صعبا إال أن النبرة كانت إيجابية مع بدء نشر 
القوات. وقال السارجنت جورج كالدويل الذي 
أمضى ثمانية شـــهور من قبل في إقليم هلمند 

شـــملت عمليات قتالية وتدريب حرس احلدود 
األفغاني ”أشعر بالفرح لعودتي“.

وأضاف على هامش مراســـم نقل السلطة 
إلـــى بعثـــة التدريب ”قضيت وقتـــا طويال في 
هلمند. خضنا الكثيـــر من العمليات وأكره أن 

أرى املنطقة تصبح غير مستقرة“.
وخدم اآلالف من مشـــاة البحرية في هلمند 
في الفترة من عـــام 2009 حتى عام 2014 حيث 
خاضـــوا البعـــض من أشـــرس املعـــارك التي 
خاضتهـــا قـــوات أجنبيـــة فـــي أفغانســـتان.

وتعهـــد الضبـــاط األميركيون خالل املراســـم 
التي حضرها القائد األميركي في أفغانســـتان 

اجلنرال جون نيكلســـون مبواصلـــة االلتزام 
جتاه القوات األفغانية، وأشاروا إلى أن مشاة 
البحرية عادوا إلى أفغانستان في وقت صعب.
ومهمـــة مشـــاة البحرية هذه املرة ليســـت 
القتـــال وإمنـــا تدريـــب ومســـاعدة القـــوات 
األفغانية رغم أن اإلجـــراءات الدفاعية القوية 
حول القاعدة توضح املخاطر التي يواجهونها 

في هلمند أحد معاقل حركة طالبان.
ومـــا يزال اجليـــش األفغانـــي يتعافى من 
هجوم مروع في مدينة مزار الشـــريف شـــمال 
البالد في الشـــهر اجلاري قتل فيه انتحاريون 

من طالبان 135 جنديا وفقا لألرقام الرسمية.
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يتعرض اجليش األملاني التهامات  } برلــني – 
حـــادة تؤكد عجـــزه عن اتخاذ قـــرارات حازمة 
لتطهير صفوفه من العناصر اليمينية املتطرفة.

وتأتـــي هـــذه االنتقـــادات عقـــب الكشـــف 
األســـبوع املاضي عن ضابط أملانـــي كان يقدم 
نفســـه على أنه الجئ ســـوري، ويعد في الوقت 
نفســـه الرتكاب اعتـــداء يســـتهدف املهاجرين 

بدافع كراهية األجانب.
وبعد أن أودع هذا الضابط الســـجن وتبني 
أنه يعمل في وحدة عسكرية أملانية في فرنسا، 
وجد اجليـــش األملاني نفســـه عرضة التهامات 
بعـــدم العمل مبا فيه الكفايـــة ملكافحة اختراق 

اليمني املتطرف لصفوفه.
ولم تكشـــف هويـــة الضابـــط األملاني الذي 
اتهم باإلعداد الرتكاب اعتداء بســـالح ناري مع 
شخص آخر، ويبدو أنه كان يعيش شخصيتني 

واحدة كضابط وأخرى كالجئ سوري.
وتطرقت وسائل اإلعالم إلى معلومات تفيد 
بأنه كان يعد الرتكاب اعتداء ضد الالجئني على 
أن توجه أصابع االتهام بشـــأنه إلى مهاجرين 
آخريـــن. كما نقلت صحيفة بيلـــد أنه عثر معه 
علـــى ”الئحـــة“ تضـــم أشـــخاصا كان يعتـــزم 

اغتيالهم بينهم ناشطون من اليسار.
ونقلت دير شـــبيغل األسبوعية أن اجليش 
األملاني كانت لديه معلومـــات ”منذ العام 2014 
للضابط األملاني  عن توجهات ميينية متطرفة“ 
عندما كان يشارك في دورة تدريبية في املدرسة 

العسكرية الفرنسية في سان سير.
وأعلنت وزيرة الدفاع األملانية أورسوال فون 
در ليني أنه مت تشـــكيل ”مجموعة تنسيق“ بني 
وزارتي الدفاع والداخلية ستقوم بالتحقيق في 
األمر، مشـــددة على أن التطرف ”ال مكان له في 

اجليش األملاني وال في املجتمع“.
وقررت الســـلطات األملانية اعتبارا من أول 
يوليو القادم القيام بفحوصات معمقة للجنود 

الناشـــئني اجلـــدد من جانـــب االســـتخبارات 
العســـكرية للحيلولة دون تســـلل جهاديني أو 

متطرفني آخرين إلى اجليش األملاني.
وأعربت كريســـتينا بوخهولتس، املتحدثة 
باسم شؤون الدفاع بحزب اليسار األملاني، عن 
اعتقادها بأن التعامل مع التشـــدد اليميني بني 

صفوف قوات اجليش يعد أمرا حساسا.
وقالـــت لصحيفـــة دي فيلـــت أم زونتـــاج 
”هناك مشـــكلة واضحة مع اليمني املتطرف في 
اجليـــش“. وأشـــارت إلى أن أعمـــاال ميينية مت 
عرضها غالبا على أنهـــا أفعال فردية، كما يتم 
التقليل من شـــأن أي أوجه تـــورط محتملة في 
شـــبكات تواصل اجتماعـــي أو منظمات تابعة 

ليمينيني متطرفني.
وفـــي تصريحـــات لصحيفـــة دي فيلـــت أم 
زونتاج، قال مفوض شـــؤون الدفـــاع بالبرملان 
األملاني بيتر بارتلس إن ”اجليش يشدد الرقابة 
على عناصـــره في الوقت احلالـــي، ملنع ظهور 

حاالت تطرف بني القوات“.
وتابـــع أن ”الطبيعـــة الهيكليـــة للجيـــش 
جتعله أكثر عرضة للتطـــرف اليميني أكثر من 
مؤسسات الدولة األخرى“، موضحا أن النظام 
الهرمي واألســـلحة والزي املميز جتذب أناسا 

إلى اجليش غير مرغوب فيهم.
ويؤكـــد اخلبيـــر فـــي شـــؤون اجلماعـــات 
اليمينيـــة املتطرفـــة فـــي أملانيا هايـــو فونكه 
أن ”اجليش مؤسســـة يحـــاول عناصر اليمني 
املتطـــرف دخولها خدمـــة إليديولوجيتهم التي 
تستند على فكرة الدفاع عن الوطن. إضافة إلى 
ذلك يدخلون إلى اجليش من أجل تعلم مهارات 

استخدام األسلحة“.
ومن جانبـــه انتقد راينـــر أرنولد املتحدث 
باسم شـــؤون الدفاع بالكتلة البرملانية للحزب 
االشـــتراكي الدميقراطي بالبرملان األملاني آلية 

الرقابة باجليش األملاني.
وقال أرنولد في تصريحات للصحيفة ذاتها 
”إن تصفيـــة الراديكاليـــني اليمينيـــني لـــم تعد 

تسير على نحو جيد في اجليش األملاني”.
ويعيد الكشـــف عـــن هذه احلادثـــة اجلدل 
حول توسع أنشطة اليمني املتطرف في أملانيا، 
وذكـــرت االســـتخبارات الداخليـــة بأملانيا في 

تقرير لها هذا العام أن عدد اليمينيني املتطرفني 
في البالد عام 2015 بلغ 22 ألفا و600 شخص، مت 
تصنيف 11800 منهم على أنهم مييلون للعنف.

وداهمـــت الشـــرطة األملانيـــة فـــي فبرايـــر 
املاضي 15 موقعا فـــي 3 واليات مختلفة يوجد 
فيها أعضـــاء جماعة من أقصـــى اليمني تقول 
إن الرايخ األملاني مـــازال قائما وقامت بتزوير 

وثائق مثل بطاقات هوية ورخص القيادة.
والرايخ األملاني هو االســـم الرسمي ألملانيا 

حتى احلرب العاملية الثانية.
وهـــدف احلركة هو إقامة رايخ أملاني حيث 

ال يعترف بوجود دولة أملانيا احتادية.
ويرفـــض بعض أعضـــاء اجلماعة ســـداد 
الضرائب، وكتبوا إلـــى موظفني حكوميني في 

مراسالت إنهم ال يعترفون بهذه اجلهات.

وقال متحدث باسم االستخبارات الداخلية 
بواليـــة بافاريا ”تتركز مراقبتنا بشـــكل خاص 

على مجموعة باسم االمبراطورية األملانية“.
وأضاف ”أيديولوجيتهم شعبوية ومعادية 
للســـامية، هذا تطرف مييني واضح“. وأشـــار 
املتحدث إلى أن الهيئة رصدت تزايدا مســـتمرا 
ألنشطة حركة ”مواطني اإلمبراطورية األملانية“ 
خالل الســـنوات املاضية، وقال إن هذه احلركة 
تطعن فـــي وجـــود اجلمهوريـــة االحتادية وال 
تعترف بنظامها القانوني وال بشرعية ممثليها 

املنتخبني دميقراطيا.
وقـــال املتحدث إن احلركة ليـــس لها هيكل 
تنظيمـــي وليســـت لها رئاســـة، مضيفـــا ”لقد 
اتســـعت في اآلونـــة األخيرة وبوضـــوح دائرة 
من يشـــعرون بشـــكل أو بآخـــر بانتمائهم إلى 

هذه احلركة“. وأضاف املتحدث ”من بني هؤالء 
متبّرمون ومؤمنون بنظرية املؤامرة، ولكن من 

بينهم أيضا متطرفون ميينيون“.
وتابع املتحدث باسم هيئة حماية الدستور 
األملانية ”نرى في ســـياق أزمة الالجئني تفرعا 
للوســـط اليميني املتطرف إلى وسط اجتماعي 

لم يكن موجودا بهذه البنى من قبل“.
مواطنـــي  حركـــة  أن  املتحـــدث  وأوضـــح 
اإلمبراطوريـــة األملانيـــة من بني هـــذه الدوائر 
ذات العالقـــة الفكريـــة باأليديولوجيا اليمينية 
املتطرفـــة ”لذلك فليس من املســـتبعد أن يكون 
أشـــخاص ينتمـــون إلى هذه احلركـــة قد مروا 
مبراحل تطرف وتشـــدد“. وزادت هذه احلوادث 
الضغط على احلكومة لتحســـني عتاد الشرطة 

وتعيني املزيد من الضباط.

[ االستخبارات العسكرية األلمانية تشدد شروط االلتحاق بالجيش  [ القوات المسلحة أماكن جذب مثالية للمتطرفين اليمينيين
ــــــة دون اختراقه من قبل  ــــــي بعدم القيام بإجراءات حازمة للحيلول اتهامــــــات للجيش األملان
جماعات ميينية متطرفة، وذلك بعد كشف النقاب عن جندي أملاني خطط الرتكاب عمليات 
ــــــن، في وقت يؤكد فيه خبراء أن القوات املســــــلحة تعد مكان جذب  ــــــة ضد مهاجري إرهابي

ألصحاب األفكار املتطرفة.

التشدد اليميني يتربص بالجيش األلماني
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عودة املارينز إلى هلمند األفغانية بعد ثالث سنوات الحتواء التمرد

«حلف األطلســـي يريد مضاعفة دوره في مكافحـــة اإلرهاب الدولي خصوصا عبر تدريب القوات أخبار
المحلية، ولدينا القدرة على فعل المزيد في أفغانستان والعراق».

ينس ستولتنبرغ
األمني العام للحلف األطلسي

«لن ندعهم (المتشددين) يعيدون مناخ هيمنة الشرطة على البلد، اإليرانيون سيثبتون للعالم 
في االنتخابات أن عهد العنف والتطرف والضغوط في بلدنا ولى».

حسن روحاني
الرئيس اإليراني

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ احتجزت قوة خفر السواحل 
السريالنكية األحد قاربا هنديا دخل 

مياه الجزيرة اإلقليمية وأنقذت 30 
الجئا من إثنية الروهينغا المسلمة 

بينهم 16 طفال كانوا على متنه، على ما 
أعلن مسؤول.

◄ نقلت المفوضية السامية لشؤون 
الالجئين باألمم المتحدة جوا األحد 

الدفعة األولى من مواد اإلغاثة إلى 
أكثر من 11 ألف شخص على الحدود 

الشمالية ألنغوال فروا من أعمال العنف 
التي تفجرت في اآلونة األخيرة في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.

◄ قالت وكالة أنباء الصين الجديدة 
الرسمية (شينخوا) إن الصين أجرت 
السبت أول رحلة طيران ألكبر طائرة 
برمائية في العالم محلية الصنع من 

طراز (إي جي 600) قبل الموعد المقرر 
لذلك من مدينة تشوهاي جنوب البالد.

◄ وجه الرئيس األميركي دونالد ترامب 
السبت دعوة إلى نظيره الفلبيني 

رودريغو دوتيرتي لزيارة واشنطن 
خالل اتصال ناقش خالله الزعيمان 

”التهديد“ الكوري الشمالي والتحالف 
بين البلدين، بحسب ما قال البيت 

األبيض في بيان.

◄ هددت كوريا الشمالية األحد بإغراق 
غواصة نووية وحاملة طائرات أميركية 

في المياه الكورية الجنوبية، متهمة 
أميركا بتصعيد التهديد العسكري، 

طبقا لما ذكرته وكالة ”يونهاب“ الكورية 
الجنوبية لالنباء.

◄ فصلت تركيا أكثر من 3900 موظف 
حكومي بينهم أعضاء في السلطة 

القضائية وعسكريون وأكاديميون وفقا 
لمراسيم جديدة صدرت السبت في ظل 

حالة الطوارئ المستمرة في البالد، 
بحسب ما ذكرته وكالة األناضول.

باختصار

راينر أرنولد:
تصفية الراديكاليين 

اليمينيين لم تعد تسير على 
نحو جيد في الجيش األلماني

التحرك لمنع اختراقات كبيرة

} رئيـــس الوزراء اإليطالي الســـابق ماتيو رينزي يدلـــي بصوته في انتخابات احلزب الدميقراطي احلاكم وتوقعت اســـتطالعات الرأي حتقيقه فوزا 
كاسحا قبل التفرغ ملواجهة حاسمة مع حزب حركة اخلمس جنوم الشعبوي املعارض في االنتخابات العامة املقبلة.

مقتل رئيس محطة 
تلفزيونية إيرانية بتركيا

} أنقــرة – قتـــل رئيـــس شـــبكة تلفزيونيـــة 
فضائية إيرانية بالرصاص في إســـطنبول مع 

أحد شركائه في العمل.
وكانت محكمة في طهران قضت بالســـجن 
ســـتة أعـــوام غيابيـــا علـــى ســـعيد كرمييان 
مؤسس شبكة ”جـم تي في“ التلفزيونية العـام 

املاضي.
وقالت وكالة دوجـــان التركية إن كرمييان 
وإيرانيا آخـــر كانا ميران بالســـيارة في حي 
مســـلك في إســـطنبول مســـاء الســـبت عندما 
أوقفت سيارتهما وأطلق عليهما أعيرة نارية.

ورفضت شـــرطة إســـطنبول التعليق على 
واقعة إطالق النار.

ونقلـــت وكالـــة دوجـــان عن رئيـــس بلدية 
حي ســـاريير في إسطنبول قوله إن التحريات 
األولية للشـــرطة تشـــير إلى أن سبب الهجوم 

رمبا كان خالفا ماليا يتعلق بكرمييان.
ولشـــبكة ”جـــم تي فـــي“ قنـــوات فضائية 
ترفيهيـــة تعـــرض أفالمـــا أجنبيـــة وبرامـــج 
تلفزيونية غربية مدبلجة بالفارســـية من أجل 

اإليرانيني. كما تنتج أفالما ومسلسالت.
ولكن الشـــبكة أغضبت السلطات في إيران 
التي تعتبرها جزءا من ثقافة ”احلرب الناعمة“ 

التي يشنها الغرب.
وحاكمـــت محكمـــة ثوريـــة فـــي طهـــران 
كرمييان غيابيا العام املاضي وأصدرت حكما 
بسجنه ست سنوات بتهمتي ”اإلضرار باألمن 

القومي“ و“الدعاية ضد الدولة“.
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} حتدث اللواء عبداحملســــن خليــــل الطائي 
مســــؤول أمني عراقــــي ســــابق لـ“العرب“عن 
إشــــكالية اإلرهاب بالعــــراق والعالم العربي، 
وذلــــك ألول مرة منذ احتالل العراق عام 2003، 
حيث يكشف دوافع هذه الظاهرة دوليا، ومدى 
توظيــــف إيــــران للطائفية واملذهــــب لتحقيق 
مســــاعيها فــــي التوســــع باملنطقــــة بحروب 
تخوضها بالوكالة، وباتت بذلك املصدر األول 

لإلرهاب.
فاجلماعــــات اإلرهابية كداعــــش والقاعدة 
وغيرهما، تعد من أبرز الذرائع التي استندت 
عليهــــا إيران للتمدد فــــي دول عربية، ما يؤكد 
أنها ســــاهمت فــــي ظهورها فــــي دول بعينها 
لكي تعطي شرعية لتدخلها تتمثل في االدعاء 

مبحاربة اإلرهاب.
واملثير في هذه اجلماعات املتشــــددة أنها 
تظهــــر فــــي دول عربيــــة لطهران فيهــــا نفوذ 
وميليشــــيات ومطامــــع. ففي العــــراق صيف 
2014، فوجئ العالم باحتالل داعش ملســــاحات 

واسعة في احملافظات ذات األغلبية السنية.
وال تكتفي إيران  بدورها التخريبي القائم 
على الطائفية في العراق، بل تتمدد سياستها 
البراغامتية في ســــوريا ولبنان، كما ال تخفي 
جموحهــــا فــــي توظيــــف الطائفــــة الشــــيعية 
لتقسيم العالم العربي وبث الفوضى والدمار.

وداعــــش العــــراق كداعــــش ســــوريا، جاء 
خلدمــــة املشــــروع اإليراني، إذ بــــات العنوان 
األبــــرز الذي يبرر انتشــــار ميليشــــيات إيران 
بســــوريا وحتويــــل مســــار األزمة مــــن تغيير 
النظام إلى إغــــراق البلد في فوضى اإلرهاب، 
مــــا يتيح لها لعب دور املنقذ الســــاعي لفرض 

شروط احلل البديل باألزمة السورية.
وفــــي اليمــــن، كان تنظيــــم القاعــــدة الذي 
أثبتــــت تقاريــــر دولية عن تلقــــي قادته الدعم 
اإليرانــــي طيلة الســــنوات املاضيــــة، وداعش 
يرفدان ميليشــــيات احلوثي وصالح املتمردة، 
ففــــي املناطق التي حتررها القوات الشــــرعية 
بدعــــم من التحالف العربي توكل إليهما مهمة 

زعزعة األمن ونشر اإلرهاب.
وتوظف إيــــران ذراعها العســــكرية حزب 
الله  ليمارس نفوذهــــا في لبنان ويكون ورقة 
ضغط  سياسية  ميرر إمالءاتها ويفرض فيها 
الوصايــــة اإليرانية، لكن  يرفــــض اللبنانيون 

الهيمنة اإليرانية ويسعون للتحرر منها“.
ويعتقــــد عبداحملســــن خليــــل الطائي أن 
”الــــدول العربية ســــتبقى مســــرحا للهجمات 
اإلرهابيــــة لســــنوات مقبلة ليســــت بقصيرة، 
طاملــــا أن هناك أطرافــــا دولية كبرى تســــاند 

اإلرهاب إلى جانب إسرائيل وإيران“.
ويقول املســــؤول األمني العراقي السابق 
الذي شــــغل منصــــب مدير الشــــرطة العام من 
العام 1984 إلى العام 1991، إن ”العالم العربي 
سيكون هو املســــتهدف بالهجمات اإلرهابية، 
ولكــــن بآليــــات جديــــدة مغلفة بغطــــاء ديني 

ومذهبي“.

اإلرهاب صناعة إيرانية

يشــــير اخلبيــــر األمنــــي العراقــــي إلى أن 
”نظرية شــــد األطراف في السياسة اخلارجية 
اإلســــرائيلية هي أحد أعمدة الدولة العبرية، 
منــــذ زرعها في الوطن العربــــي“، موضحا أن 
”خالصة هذه النظرية هــــي حتالف الصهاينة 
مــــع الدول الكبــــرى غير العربيــــة على تخوم 
الوطن العربــــي وتأجيج األقليــــات في الدول 
العربيــــة ودعمها لشــــق ســــيادتها ومحاولة 

جتزئتها“. 
ويضيف الطائي أن ”العراق كان وال يزال 
الدولــــة األولى املســــتهدفة بهــــذه الهجمات،  
فاألطمــــاع اإليرانيــــة التي تغلفت هــــذه املرة 
بحمايــــة املذهب وفرض الوصاية على أتباعه 
في كل مكان تؤجج وتدعم اإلرهاب بالعراق“. 
ويكشف الطائي الذي تخرج من كلية الشرطة 

العراقية سنة 1959، وتدرج في مناصب العمل 
الشــــرطوي واألمني في العراق حتى تســــلمه 
منصبــــه األخير، أن ”اإلرهاب الذي تعاني منه 
الدول العربية كان مزدوجا عبر كل مرحلة من 

مراحله“.
ويقــــول ”لكي نكــــون أكثر دقــــة وواقعية، 
فإن اإلرهاب فــــي صفحته األولى كان مصدره 
إيران منــــذ بداية تصدير الثورة اإلســــالمية، 
وفــــي صفحته الثانية مختلطــــا، ولكن طهران 
بقيت املصــــدر الرئيس له، حيــــث مازالت لها 
اليد الطولى في جيشــــانه ضد الدول العربية، 
وهذه املرة كان مصــــدره العصابات الطائفية 
املتخفية وراء الدين اإلســــالمي، والدين منها 
بــــراء، وصوال إلى أعلى قممــــه املتمثلة في ما 
يسمى بالدولة اإلسالمية املزيفة واملزعومة“.

ويتابــــع ”في الصفحة األولى من تشــــكيل 
هــــذه الظاهــــرة في العــــراق نالحــــظ مفارقة، 
املرجعيــــة  تكــــون  أن  ويجــــب  كان  فحينمــــا 
الدينية في العراق، والعراقيون هم األوصياء 
الرســــميني والتاريخيــــني عبــــر كل احلقائق 
املعروفة، حولت إيران نفسها حتت العديد من 
الشــــعارات واألغطية املزيفة إلى حامي حمى 

املذهب“.
ويضيف ”أوحت  طهران من أبواب خفية 
لــــكل أبنــــاء املذهب في جميع الــــدول العربية 
بأنها ومراجعها ومؤسساتها هم املسؤولون 
واألوصيــــاء على املذهب وعلــــى أتباعه ظلما 
وطغيانــــا، ولذلك فحينما ســــيطر رجال الدين 
على الســــلطة في طهران، بعد أن اتخذت دول 
حلف شمال األطلسي مبؤمترها في غوادلوب، 
حينها، قرارا بإزاحة الشــــاه وتسليم السلطة 
إلــــى رجــــال الديــــن، ســــرعان ما بــــدأت أول 
صفحات تصدير اإلرهاب الرسمي وأخطرها، 
حتت شــــعار خادع وغطاء مزيف هو تصدير 

الثورة“.
ويــــرى الطائي أنه ”من تبعــــات التصدير 
اإليرانــــي لإلرهــــاب محاولة طهــــران التدخل 
الســــافر فــــي الشــــؤون الداخلية لــــكل الدول 
العربية ســــواء القريبة من إيــــران أم البعيدة 
عنها غير أن التدخل البراغماتي املباشــــر كان 
من نصيب العراق، حيث حتمل  العراق حربا 
ضروســــا أصرت القيــــادة الدينيــــة اإليرانية 
على االســــتمرار بها على الرغم من كل قرارات 
الشــــرعية الدولية ومحاوالت الوســــطاء، ولم 
تتوقــــف هذه الصفحــــة اإلرهابيــــة املقيتة إال 

حينما شهدت هزميتها وخذالنها“.
ويشير اخلبير األمني إلى أن ”من كان في 
مقدمة الذين تصدوا لهذه الصفحة في العراق 
هــــم أبنــــاء املذهب الذيــــن حاولــــت القيادات 
الدينيــــة الزائفــــة في إيــــران أن تســــتميلهم 

وتخدعهم من دون جدوى“.
وأوضــــح أن ”الصفحــــة اإلرهابية الثانية 
كانــــت حصيلة عوامل عديــــدة يخال للمراقب 
في بعــــض األوقات أنهــــا متناقضــــة ولكنها 
كانت متداخلة ومدروســــة، وهذه املرة أثيرت 
من أبناء املذهب اآلخر حتت أغطية وشعارات 
مقاومة االحتــــالل األميركي الغربــــي للعراق 
بعد ســــنة 2003، ولم تنكر الواليــــات املتحدة 
وحلفاؤها دورهــــا ونصيبها في خلق وإدامة 
هــــذا النوع من اإلرهاب الذي احتضنته إيران 
بقوة وساندته وما زالت تسانده بكل أشكاله، 
خالفا لــــكل ما تزعمه وتدعيــــه وهي ال تخفي 
وجــــود عائلــــة بــــن الدن وإرهابيــــي القاعدة 
على أراضيهــــا وحتركهم إلى كل الســــاحات 
التي ميـارســــون فيهــــا اإلرهــــاب انطالقا من 

أراضيها“.
ويتوقع املسؤول األمني العراقي السابق 
بأن ”العراق تنتظــــره تبعات وخيمة بعد طي 
صفحة ما يسمى داعش اإلرهابي“، ويؤكد أنه 
”من غير املمكن التنبؤ الدقيق أمنيا وسياسيا 
مبا ستؤول إليه نتائج تصفية القوة الظاهرة 
لإلرهاب املتمثل مبا يسمى بالدولة اإلسالمية 
املزيفة، ولكن بعض مظاهــــر الصفحة املقبلة 
بدأت ترتســــم علــــى األرض بقــــوة متمثلة في 
تشــــريع دور امليليشــــيات مــــن كل األطيــــاف 
وحتولهــــا إلى واقع رســــمي ومقبــــول وكيان 

يوازي القوات املسلحة النظامية“.
ويبــــدي الطائي الذي يقيم فــــي العاصمة 
القطرية الدوحة أســــفه مــــن أن ”إدراك أغلب 
الــــدول العربيــــة خلطورة اإلرهــــاب وطبيعته 
وحقيقتــــه جاء متأخــــرا، وبعد أن اســــتفحل 
التطرف وتبوأ درجة خطرة وبأشــــكال خطرة 
متعــــددة ، مما يوضح حجــــم التحدي األمني 
الذي تواجهه الدول العربية بسبب استفحال 
هــــذه الظاهــــرة وحــــدوث عمليــــات إرهابية 

تســــتهدف األمن القومي العربــــي والعاملي“. 
ويقول ”يكفي أن أشــــير إلــــى امتزاج اإلرهاب 
املذهبي ســــوية مــــن كال املذهبني وانســــياب 
نتائجــــه على جميع الــــدول العربية، وال أبالغ 
عندما أشــــير مرة أخرى إلى أن أحد أســــباب 
اســــتبدال الشــــاه في إيران برجال الدين إمنا 
كان مخططــــا له إليقاع العــــرب في صراع مع 
الدين، ومتثل وجهه األول في العراق والثاني 

في إيران“.
ويــــرى أن ”أول مــــا يتوجب علــــى الدول 
العربية فعله بعــــد أن وعت مدى خطورة هذه 
الظاهــــرة هــــو أن تتبني حقيقتهــــا وطبيعتها 
وحتدد مصادرها، وتاليا أن تســــاهم في جهد 
مشــــترك وموحد لرســــم اســــتراتيجية أمنية 
وسياســــية وعســــكرية موحدة لصد صفحات 
اإلرهاب املتتالية وكســــر شوكته واستئصال 
جذوره، والتيقن من أنها قادرة على التصدي 
له في املستقبل دون خسائر كبيرة كما تعاني 

أغلب الدول العربية اآلن“.
وتنبهــــت الــــدول العربيــــة إلــــى اخلطــــر 
اإليرانــــي ومحاوالتهــــا التوغل فــــي املنطقة 
العربيــــة. وتقوم الســــعودية بجهــــود دولية  
للتصدي لهــــذا الدور التخريبــــي خاصة بعد 
جناح دونالد ترامب في االنتخابات األميركية.
ويعول القــــادة العرب علــــى إدارة ترامب 
في  مواجهة حتد الطموح اإليراني، وبدا ذلك 
واضحــــا في التصريحــــات التي خرجت عقب 
لقاء ولي ولي العهد الســــعودي األمير محمد 
بن ســــلمان، والرئيس األميركــــي في النصف 

األول من شهر مارس املاضي.

فمستشــــار ولــــي ولــــي العهد الســــعودي 
كان حاســــما، حني قال إن اللقاء ”أعاد األمور 
ملســــارها الصحيح“، وأجمــــع خالله الطرفان 
علــــى ”خطــــورة التحــــركات التوســــعية فــــي 
إليران التي ”حتاول كسب شرعيتها  املنطقة“ 
فــــي العالم اإلســــالمي عبــــر دعــــم املنظمات 

اإلرهابية“.
وقبل شهر تقريبا على هذا اللقاء، اجتمع 
ترامب في واشــــنطن بالعاهل السعودي امللك 
عبدالله الذي كان أول من حذر من متدد النفوذ 
اإليراني، وذلك في 2004 أي بعد نحو عام على 
غزو الواليــــات املتحدة للعراق، وهي اخلطوة 
التي ســــمحت الحقــــا إليران بالســــيطرة على 

بغداد.
ويتســــق املوقــــف األميركــــي مــــع املوقف 
الســــعودي حيث يضع مجلس األمن القومي 
اجلديــــد والرئيــــس األميركي دونالــــد ترامب 
اخلطر اإليراني في خانة اخلطر االستراتيجي 

املوازي  للخطر الروسي.

التجربة العراقية

يجد عبداحملســــن خليــــل الطائي صعوبة 
في حتديد حجم األعمال اإلرهابية واإلجرامية 
التــــي واجهها العراق، وال ســــيما عندما كان 
يشــــغل هو فيها العديد من مواقع املسؤولية 
األمنيــــة، ولكنــــه يقول إن ”العــــراق كان البلد 
العربي األول املســــتهدف مــــن جميع مصادر 

اإلرهــــاب اإلســــرائيلية واإليرانيــــة والدولية، 
التي تكالبت عليه فــــي محاولة الختراق أمنه 

الوطني“.
ويقســــم اإلرهاب الذي واجهه العراق من 
حيث مصــــادره وطبيعته إلــــى مرحلة ما قبل 
احلــــرب مع إيــــران ومرحلة هــــذه احلرب وما 
بعدها، ويؤكد أن ”العراق كان سباقا، بشهادة 
منظمــــة اإلنتربــــول، إلــــى التصــــدي ملصادر 
اإلرهاب وكســــر شــــوكته، واســــتطاع بجهود 
رجال األمن والقوات املســــلحة أن يطهر البلد 
من جــــذوره حتى أن املعادلــــة الواقعية، التي 
كانت تشــــير إلى ازدياد نسبة اجلرمية أثناء 
احلروب، تغيرت واســــتطاع العــــراق بجهود 
أمنية جبارة أن يتصدى لكل صفحات اإلرهاب 
واجلرمية وأن يتعامل معها بصرامة شهد لها 

اجلميع“.
ويدعــــو املخلصــــني من القيــــادات األمنية 
العربيــــة، وحتى مــــن العراقيــــني املخلصني، 
إلــــى ”االســــتفادة مــــن تلــــك التجربــــة التي 
خاضها العراق في استئصال جذور اإلرهاب 

والتصدي له بكل قوة“.
ويرى الطائي أن ”النظام السياسي لم يعد 
قادرا لوحده على حل املشــــكالت املستعصية 
إلى حــــد اآلن، حيث أن احلفــــاظ على الوحدة 
اإلقليميــــة لألراضــــي العراقيــــة مــــا زال أمرا 
رئيسا ملقى على عاتق القوات املسلحة وقوى 

األمن الداخلي“.
ويعتقد أن ”القول بأن اجليش يســــتطيع 
أن يبقــــى خــــارج النزاعات املســــلحة هو أمر 
مســــتبعد في الوقــــت احلالي علــــى األقل إلى 
غاية تصفية جذور اإلرهــــاب ومصادره التي 

تتجاوز قوته طاقة الدولة“.
ويتمســــك الطائي بهــــذه النقطة ليفســــر 
حقيقــــة حتول القــــوات املســــلحة أو اجليش 
إلى قــــوى أمن داخلــــي متــــارس مهامها، بل 
وتتجاوز تلك املهام في بعض األحيان، ويقول 
”لكي ال يفهم األمر بصفة خاطئة، فإن التدريب 
واإلعداد اخلاص لقوى األمن الداخلي يجب أن 
يتغيرا وأن تتبدل مالمحهما وأهدافهما وكذا 
احلــــال بالنســــبة للجيش الذي بــــات اآلن في 
معظم عملـه ميـارس مهام قوى األمن الداخلي. 
ويضيــــف ”الرغــــم من أن احلكومــــات اجليدة 
في مختلــــف بقاع العالم تعتمــــد على قواتها 
املسلحة من منطلق جتنب تدخل السياسة في 
عمل القوات املسلحة بســــبب احترام دورها، 
ولكن املفارقة أن الصــــورة تنعكس في الدول 
التي فيها حكومات ســــيئة أو غير جيدة، في 
األقل، علــــى الرغم من أن منطــــق التعامل في 
هذه األمــــور يفترض أن السياســــات واحلكم 

هما وظيفتان منفصلتان“.

ظاهرة العنف

ينتقــــل اخلبير األمني العراقي إلى حتليل 
ظاهرة العنف، التي تعانــــي منها دول عربية 
كثيرة، ويشــــير إلى أن علمــــاء اإلنثربولوجيا 
واالجتمــــاع وعلماء النفــــس يحاولون حتليل 
هذه الظاهــــرة، التي هي من أعمــــال التحدي 
ضــــد افتقــــاد العدالــــة املفترضة مــــن الدولة، 

والنظام االجتماعي واألفراد.
ويبني أن ”الــــدول ذات الرخــــاء أو الدول 
املتمدنة تشــــهد النسبة األقل من عدم االنتظام 
االجتماعي، مقارنة مع الدول الشمولية، ولكن 
هذه الفرضية ليســــت قاعدة، فمشــــجعو كرة 
القــــدم اإلنكليزية يعطون إثباتا معاكســــا من 
خــــالل ما يثيرونه عادة من عنف في املباريات 

الرياضيــــة، ولذلــــك فإن مدرســــة أخــــرى في 
التفكير تؤكد أن الطاعة الغريزية للقوانني قد 
تكون وراثية بســــبب اإلدارة الفعالة للقانون 
أو من خالل اخلوف النفســــي أو اإلحســــاس  

بالقمع“.
وتذهــــب الكثيــــر مــــن النظريات فــــي علم 
اإلجــــرام والعقاب إلــــى أن الهياج االجتماعي 
ال يظهر فوق الســــطح في يــــوم وليلة، بل يتم 
بنــــاؤه ببطء، ممــــا يوجب علــــى إدارة  قوى 
األمن الداخلي أن تتعــــرف عليه مبكرا، وتعد 
أفكارهــــا ومقترحاتها عنه، وهي ال تســــتطيع 
منعــــه ولكن احملترفني في قوى األمن الداخلي 
سوف يكتشــــفونه ويعملون على إيقاظ الرأي 

العام حوله.
ويرى أنه ”من املهــــم أن ميتلك القادة قوة 
أخالقية للتأثيــــر على املجموعات الكبيرة من 
الناس لكي يستطيعوا حتقيق سيادة القانون 
بينهم، ولضمان أن تكون احلكومات قريبة من 
الشعب، يجب أن تكون سياساتها االجتماعية 
واالقتصاديــــة محققــــة ملصالح الشــــعب، ألن 
الطائفيــــة تنمو في مجتمــــع متعدد املكونات، 
وتلك السياســــات االجتماعيــــة واالقتصادية 
هي التي تســــتطيع احتــــواء أي عنف طائفي 
أو غيــــره من صور العنــــف االجتماعي متعدد 

املظاهر“.
ويعتقد الطائي بأن ”ما يحتاج إلى حتليل 
واســــع هو اســــتيعاب قــــوى األمــــن الداخلي 
لــــكل صــــور العنــــف وعــــدم االنصيــــاع إلى 
األفكار واالنتماءات الشــــخصية الطائفية أو 
املناطقية أو العنصرية لكي ال يعم اخلراب في 
املجتمــــع“، معتبرا ذلك ”هو احملور األســــاس 
الــــذي تبنى عليــــه اســــتراتيجيات عمل قوى 

األمن الداخلي“.
ويخلص املسؤول األمني العراقي السابق 
عبداحملسن خليل الطائي في ختام حوراه مع 
”العرب“ إلى أن ”القيادات السياسية يجب أن 
تتوافر لديها برامج سياسية معلنة وواضحة 
ومخلصة تتعلق بالوحدة اإلقليمية املصيرية 
للدولــــة لكي تســــتطيع قوى األمــــن الداخلي 
أن توحــــد خططهــــا وتعمل في أطــــار أرضية 
مشــــتركة جتنبا للنزاع والتشرذم. واألهم هو 
تطهيــــر اإلدارات احلكوميــــة املختلفة من آفة 

الفساد اإلداري املدمرة“.

خبير أمني عراقي: اإلرهاب صناعة إيرانية بأذرع طائفية

تعتمد إيران على ورقة الدين واملذهب السترجاع مكانتها اإلقليمية، وتقدم نفسها بصفتها 
راعية للطائفة الشــــــيعية في العالم العربي والعالم، واســــــتطاعت من خالل ورقة الطائفية 
التدخل في شؤون املنطقة العربية عبر حروب تخوضها بالوكالة، حيث بات العراق مالذا 
للميليشيات الطائفية التي حتتكم ألوامر الساسة اإليرانيني وأجنداتهم التخريبية. ويتوقع 
أن يتحول نفوذ امليليشــــــيات إلى واقع رســــــمي مواز للنظام العراقــــــي في مرحلة ما بعد 
داعش. وتعد إيران املصدر األول والراعي الرسمي لإلرهاب في العالم باعتراف الواليات 
املتحــــــدة األميركية، حيث يتخذ الرئيس األميركي دونالد ترامب التصدي للخطر اإليراني 

أولوية استراتيجية.

في 
العمق

رعاة اإلرهاب

«في العراق قبل أن يباشر الرئيس األسبق باراك أوباما سحب القوات األميركية كان مستشارو 
قوات فيلق الحرس قد باشروا تدريب الميليشيات الشيعية».

جون بولتون
السفير األميركي السابق في األمم املتحدة

«إيران أكبر راع رســـمي لإلرهاب في العالم وأعتقد أنه مـــن الحكمة التأكد من أن طهران تدرك 
أن ما تفعله يلفت انتباه الكثيرين».

جيمس ماتيس
 وزير الدفاع األميركي

[ عبد المحسن الطائي: الدول العربية ستبقى مسرحا للهجمات اإلرهابية  [ القضاء على التطرف يتطلب استراتيجية أمنية موحدة

علـــى الـــدول العربيـــة أن تؤســـس 
وسياســـية  أمنيـــة  إلســـتراتيجية 
وعســـكرية موحدة لطـــي صفحات 

اإلرهاب وكسر شوكته

◄

األول  العربـــي  البلـــد  كان  العـــراق 
المســـتهدف مـــن جميـــع مصـــادر 
اإلرهاب الدولية، التي تكالبت عليه 

الختراق أمنه الوطني

◄

سالم الشماع
كاتب عراقي

األطمـــاع اإليرانية التـــي تغلفت 
بحماية المذهب وفرض الوصاية 
علـــى أتباعها في كل مكان تؤجج 

وتدعم اإلرهاب بالعراق

�
عبد المحسن خليل الطائي
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فرنسا أمام اختيار تاريخي: إلى األمام أو إلى الخلف

في 
العمق

«إن مشروع مارين لوبان يقر مبدأ دستوريا ينص على األفضلية الوطنية ويمهد لتدابير بغيضة 
على الصعيد اإلنساني، سواء للمدارس أو للخدمات الصحية أو الوظائف».

روبير بادينتير
وزير العدل الفرنسي السابق

«انتخابات الســـابع من مايو هي خيار أوروبي لذلك أدعو الفرنســـيين إلـــى أال يترددوا في اختيار 
ماكرون ألنه سيدافع عن المصالح الفرنسية واألوروبية».

فرنسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

[ مشروع وطني لماكرون يرفض فيه القومية ويدعم االنفتاح  [ لوبان اليمينية المتشددة تحرض على االنغالق والسياسات الحمائية

} جتاوزت انتخابات الرئاســـة الفرنسية هذا 
العام االنقســـام التقليدي بني اليمني واليسار، 
إذ لم يتمكن أي من مرشحي احلزب االشتراكي 
أو اجلمهوري من الوصول إلى اجلولة الثانية 
من االنتخابات الرئاســـية، وذلـــك للمرة األولى 
منذ تأســـيس اجلمهورية الفرنســـية اخلامسة 

على يد اجلنرال شارل ديغول عام 1958.
وظهر جليا أن قطاعا واســـعا من الناخبني 
الفرنســـيني يرفضـــون مـــا يطرحـــه احلزبان 
الرئيسيان، ويبحثون عن حلول بديلة لألزمات 
التي تواجهها بالدهم، وعن قيادات جديدة بدال 
من القيادات التي حتتكر الســـاحة السياســـية 
منذ ســـنوات طويلة. وكانـــت النتيجة أن متكن 
جان لوك ميلونشـــون، وهو يساري متشدد، من 
احلصـــول على نحـــو 19 باملئة مـــن األصوات، 
واستند في شـــعبيته إلى هجومه الشديد على 
النظام الرأسمالي، وانتقاداته احلادة للشركات 
الكبيرة، ورغبته في زيادة الضرائب عليها، غير 
أن أصوات املؤيدين له لم تكن كافية لكي حتمله 
إلى اجلولـــة الثانية والنهائية مـــن انتخابات 
الرئاسة الفرنســـية. واقتصر األمر على كل من 
إميانويل ماكرون، الشـــاب الذي يبلغ من العمر 
39 عاما فقط، والذي يتزعم حركة ”إلى األمام“، 
وقد حصل على نحو 23 باملئة من األصوات في 
اجلولة األولى، ومارين لوبان، التي كانت تتزعم 
اليميني املتشدد، قبل  حزب ”اجلبهة الوطنية“ 
أن تســـتقيل من رئاســـته بعد اجلولـــة األولى 
مـــن االنتخابات، والتـــي حصدت فيهـــا قرابة 
21 باملئـــة من األصوات. ويتشـــابه ماكرون مع 
الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامب فـــي أنه لم 

يشـــارك في أي أنتخابات عامة قبل مشـــاركته 
في السباق الرئاسي. ومع ذلك جاء ماكرون في 
مقدمة الســـباق خالل اجلولة األولى ليتنافس 
مع لوبان. ويحمل كل منهما مشـــروعا مختلفا 
متاما ملســـتقبل فرنسا، ورؤية متباينة ملواجهة 
األزمات السياســـية واملالية واالجتماعية التي 

تعاني منها.

مشروع للنهضة باقتصاد فرنسا

يســـعى ماكرون إلى أن تكون فرنســـا أكثر 
انفتاحـــا، وأكثر قدرة على جذب االســـتثمارات 
اخلارجية. ويـــرى ماكرون، من خـــالل خبراته 
الســـابقة في العمل بأحد البنوك االســـتثمارية 
في باريس، أو من خالل موقعه الســـابق كوزير 
لالقتصـــاد، أن القيود املفروضة على التوظيف 
والعمالة حتد كثيرا من قدرة فرنسا على جذب 

االستثمارات.
ويتفق معـــه الكثير من االقتصاديني، داخل 
فرنســـا وخارجهـــا، علـــى أنه ال بد مـــن القيام 
بخطـــوات جريئـــة للحـــد مـــن العجـــز الكبير 
فـــي املوازنـــة العامة الفرنســـية املســـتمر منذ 
الســـبعينات، خاصـــة وأن فرنســـا تنفق نحو 
57 باملئـــة مـــن النـــاجت احمللـــي اإلجمالي على 
اخلدمـــات العامـــة والقطاع احلكومـــي، وهي 
أعلـــى نســـبة لإلنفـــاق العـــام فـــي كل منطقة 
اليورو باســـتثناء فنلندا. كما أن فرنسا تعاني 
منـــذ نحو عشـــر ســـنوات من منو بطـــيء في 
النـــاجت احمللي اإلجمالـــي، األمر الذي ســـاهم 
فـــي تصاعد البطالة لتصـــل حاليا الى نحو 10 
باملئة من أجمالي القوة العاملة. وبشـــكل عام، 
خسرت فرنسا الســـباق األقتصادي في منطقة 
اليورو لصالح أملانيـــا، التي متكنت من القيام 
بإصالحات اقتصادية واسعة منذ عدة سنوات، 
واستطاعت أن تصبح القوة االقتصادية األولى 

في أوروبا بال منازع.
ومن ثم، يطرح ماكـــرون برنامجا للنهوض 
باقتصاد فرنســـا يقوم على تخفيض الضرائب 
علـــى الشـــركات مـــن 33 باملئة تقريبـــا إلى 25 
باملئـــة، عـــالوة على تخفيـــض اإلنفـــاق العام 
بنحو 60 مليار يورو لكي تظل فرنســـا ملتزمة 
بـــأال يزيد العجز في موازنتهـــا عن 3 باملئة من 

الناجت احمللي اإلجمالي، وهي القواعد الواجب 
اتباعهـــا في منطقة اليورو. كمـــا يريد ماكرون 
إطـــالق برنامج لالســـتثمار العام فـــي البنية 
األساســـية ومشـــروعات البيئة وغيرها بقيمة 
50 مليـــار يورو عبر خمس ســـنوات. ويريد أن 
تكون للشـــركات احلرية في أن يعمل املوظفون 
لديهـــا أكثر من 35 ســـاعة، وهي عدد ســـاعات 
العمل في فرنسا حاليا، لكن لن يجبر العاملون 
على دفع تأمينات إضافية على هذه الســـاعات. 
ويبـــدو أن ماكـــرون يقتـــرب أكثر مـــن منوذج 
بريطانيا التي تتمتع الشـــركات فيها بحريات 
أكبـــر في التوظيف، وتدفـــع ضرائب أقل، األمر 
الذي يجعل الســـوق البريطانيـــة أكثر جاذبية 

للمستثمرين.
عالوة على ما سبق يريد ماكرون أن حتتفظ 
فرنسا مبوقعها القيادي في االحتاد األوروبي، 
ويبـــدو أكثر تقبـــال للمهاجرين علـــى اختالف 
دياناتهم، كما ســـبق أن قام ماكرون بزيارة إلى 
اجلزائـــر أثناء حملتـــه االنتخابية، ووصف ما 
قام به االســـتعمار الفرنســـي في اجلزائر بأنه 

جرمية ضد اإلنسانية.
وعلـــى النقيض من مواقـــف ماكرون، تدعو 
ماريـــن لوبان إلـــى سياســـات حمائية حتافظ 

على مصالح الشـــركات الفرنسية، وعلى حقوق 
العمالة الفرنسية، حسبما تقول. ومن ثم، تريد 
لوبان منح تفضيالت للشـــركات الفرنسية عند 
تنفيـــذ أي تعاقـــدات مـــع احلكومة الفرنســـية 
وقطاعهـــا العـــام. كمـــا تريـــد فـــرض ضرائب 
إضافيـــة على توظيف غير الفرنســـيني في أي 
قطاع، عام أو خاص، داخل فرنســـا للتشـــجيع 

على توظيف الفرنسيني.

العداء لالتحاد األوروبي وللمهاجرين

نظرا إلى أن كل ذلك يخالف قواعد الســـوق 
األوروبيـــة املوحـــدة، التـــي تضمـــن حقوقـــا 
متساوية ملواطني الدول األعضاء بالسوق عند 
التوظيف، تســـعى لوبان للخـــروج من االحتاد 
األوروبـــي، والتخلـــي عـــن اليـــورو والعـــودة 
الستخدام الفرنك الفرنســـي. ووعدت ناخبيها 
بإجراء اســـتفتاء عام على اخلروج من االحتاد 
األوروبـــي، على غرار ما مت فـــي بريطانيا، في 
أسرع فرصة ممكنة إذا مت انتخابها. كما ترفض 
لوبان تغيير ســـاعات العمل لكي تظل 35 ساعة 
فقط في األســـبوع على أســـاس أن هذا من بني 
املكاسب التي حصل عليها العمال الفرنسيون.

باإلضافـــة إلـــى كل ما ســـبق تطالب لوبان 
بتعليق كافة أشكال الهجرة الشرعية حتى تتم 
السيطرة على احلدود بالكامل، وبعدها لن تقبل 
بأكثر من مئة ألف مهاجر ســـنويا. ويســـتدعي 
هذا ضرورة اخلروج من اتفاقية ”تشينغن“، ألن 
هذه االتفاقية تســـمح بالتنقل بسهولة بني عدة 
دول أوروبيـــة. كما تطالـــب لوبان بفرض قيود 
على أنشطة املســـاجد، وإخضاع األئمة لرقابة 
صارمـــة، ومنع الصـــالة خارج املســـاجد، كما 
يحدث في صالة العيد، وانتقدت بشـــدة موقف 
ماكرون من إدانة االستعمار الفرنسي للجزائر، 
خاصة وأن والدها كان ضابط مظالت فرنســـي 

شارك في قمع الثورة اجلزائرية.
وميكـــن القـــول إن مـــا تقدمـــه لوبـــان هو 
التراجع عن مشروع الوحدة األوروبية، وإغالق 
أبواب فرنســـا قدر املســـتطاع أمام املهاجرين، 
والتضييق على األنشـــطة اإلســـالمية، ورفض 
فكـــرة أن يكـــون املجتمـــع الفرنســـي متعـــدد 
الثقافـــات. ويلقى كل هذا بال شـــك ترحيبا من 
جانـــب أنصار لوبـــان، إذ جنحت في احلصول 
على أصوات 6.8 مليون فرنسي، وهو أكبر عدد 
من الناخبـــني الذين صوتـــوا لصالح ”اجلبهة 
منذ تأسيســـها، وهو إجناز سياسي  الوطنية“ 
يعني أن هناك كتلة هامة في الشـــارع الفرنسي 

تؤيد لوبان، وال ميكن إهمالها أو جتاهلها.
وميتـــد االختـــالف بـــني مشـــروع ماكرون، 
القائـــم علـــى االنفتـــاح والعوملـــة، ومشـــروع 
لوبـــان، القائم على االنغالق واتباع سياســـات 
حمائيـــة، إلى اجلمهور الـــذي يؤيد كال منهما. 
أغلـــب املؤيدين ملاكرون ينتمـــون إلى الطبقات 
املتوســـطة وفوق املتوســـطة، ولديهم مستوى 
جيـــد من التعليـــم ومن الدخل، ويعيشـــون في 
املـــدن الكبيرة. وحســـب أرقـــام أوردتها مجلة 
”األيكونوميست“ البريطانية فإن نحو 72 باملئة 
من أنصـــار ماكـــرون يصفون أنفســـهم بأنهم 
”متفائلـــون“، ويـــرون أن ماكرون يقـــدم أفكارا 
إيجابيـــة. وعلى النقيض فإن 29 باملئة فقط من 
أنصار لوبـــان يقولون إنهم متفائلون، وينتمي 
الكثير من أنصارها إلى الطبقات العاملة أو من 
يعانـــون من البطالة، ويعيـــش الكثير منهم في 
املناطق الريفية، ويشعرون أن االنفتاح وتدفق 
املهاجرين على فرنسا أضر بفرصهم في العمل.
وتبـــدو صـــورة أنصـــار لوبان متشـــابهة، 
بدرجة ملحوظة، مع قطاع واســـع ممن صوتوا 
لصالـــح خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، 
إذ يعيـــش الكثير منهـــم خارج لنـــدن، ولديهم 
درجة أقل مـــن التعليم، ويعانـــون بدورهم من 
تدفق العمالة من دول االحتاد األوروبي، ولهذا 

كان اختيارهم هو اخلروج من هذا االحتاد.
غيـــر أن االختيـــار في اجلولـــة الثانية من 
انتخابـــات الرئاســـة الفرنســـية، والتـــي تتم 
في 7 مايو 2017، أوســـع من مجرد االســـتمرار 
بعضوية االحتاد األوروبي أو التخلي عنها، بل 
هـــو اختيار بني طريقني مختلفني متاما: طريق 
ماكرون الذي يريد من الفرنســـيني أن يتحركوا 
بسرعة إلى األمام، كما فعلت أملانيا، لكي تكون 
بالدهـــم أكثر انفتاحا، ولكي تتمكن شـــركاتهم 
من املنافســـة والتطـــور، ويتمكـــن اقتصادهم 
مـــن تخطي أزماتـــه. وطريق لوبـــان التي تريد 
من الفرنســـيني أن يتراجعوا إلى اخللف، وأن 
يغلقوا األبواب على أنفسهم لكي يحافظوا على 
وظائفهم وثقافتهم ومنط حياتهم، حتى لو كان 
أستمرار منط احلياة الفرنسي احلالي بتكلفته 
الباهظة غير ممكن في األجل الطويل. املشـــكلة 
أن دوال كثيـــرة فـــي عالم اليوم تتقدم بســـرعة، 
ومن يعجز عن مجاراتها في التحرك إلى األمام 

ال بد أن يخسر، ولو بعد حني.

تصدر مرشــــــح الوسط إميانويل ماكرون ومرشــــــحة اليمني املتطرف مارين لوبان اجلولة 
األولى النتخابات الرئاسة الفرنســــــية، حيث جتاوزت االنتخابات الرئاسية الفرنسية هذا 
العام االنقســــــام التقليدي بني اليمني واليســــــار لتحدث بذلك مفاجأة انتخابية جديدة في 
سباق االستحقاقات االنتخابية الغربية. وسيكون اقتراع السابع من مايو اختبارا تاريخيا 
لفرنســــــا،  يتنافس خالله مشــــــروعان متناقضان، حيث يدعم ماكــــــرون العوملة واالنتفاح 
ــــــة احلرة، بينما حتــــــرض مارين لوبان على االنغالق وتنادي بالسياســــــات  ــــــم الغربي والقي

احلمائية وترفض تعدد الثقافات.

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن
اا الالقق

فرنسا عند مفترق طرق

يريـــد ماكـــرون أن تحتفظ فرنســـا 
االتحـــاد  فـــي  القيـــادي  بموقعهـــا 
األوروبـــي، وأكثر تقبـــال للمهاجرين 

على اختالف دياناتهم

◄

نزعة التجديد وغياب البدائل يعززان حظوظ ماكرون في سباق الرئاسة 
} باريــس - ال تختـــزل الدعـــوات إلـــى دعـــم 
إميانويل ماكرون عند إطارها السياســـي، من 
جانب القوى الســـاعية لوقف امتـــداد اليمني 
املتطـــرف، بقدر ما تعكس مزاجا شـــعبيا لدى 
املاليني من الفرنســـيني مـــن األجيال اجلديدة، 
والتي تنـــزع إلـــى التجديد والقطـــع مع عهد 
تبادل املواقع بني ”الديغوليني“ واالشتراكيني.

ويحيـــل تصويت أكثـــر مـــن 40 باملئة من 
الناخبني لفائدة ماكرون خالل الدور األول، ذلك 
أن طيفا واســـعا من الناخبني سئموا الوجوه 
التقليدية وتكرار نفـــس اخلطابات، فضال عن 
غيـــاب خيارات بديلة، وهو مـــا يزيد من حجم 
القاعدة الشـــعبية الداعمة للمرشح الوسطي، 
والتي تأمل في أن ينجـــح في ”تهدئة األجواء 
في فرنســـا“ بعد خوضه الـــدورة الثانية أمام 

منافسته مارين لوبان.
وتقـــول إيزابيل بابـــان املتطوعة من ليون 
ضمن حملة لدعم ماكرون، وتوزيع منشـــورات 
إلقناع املتردديـــن واملقاطعني للتصويت خالل 
الـــدورة الثانية في الســـابع مـــن مايو ”إعادة 
إعمار ســـليمة هذا ما أتوقعه، هـــذا هو األمل 

الذي أضعه في ماكرون“.
وتضيف بابان ”لقد سئمنا من السياسيني 
الذين يدعمون بعضهـــم البعض وال يتفهمون 

املجتمع ألنهم غير موجودين فيه“.
وبالنسبة إلى هذه الداعمة حلملة ماكرون، 
يجسد مرشـــح حركة ”إلى األمام“، التجدد في 

سن التاسعة والثالثني.
املرشـــح  أنصـــار  مـــن  العشـــرات  ونـــزل 
الوســـطي فـــي نهاية األســـبوع إلى الشـــارع 
للقاء ســـكان مدينـــة ليون، التـــي حصل فيها 
املستشار السابق والوزير في حكومة الرئيس 
االشتراكي فرنســـوا هوالند على نتيجة أعلى 

بست نقاط (30,31 باملئة) من املعدل الوطني.
ويســـتبعد طيـــف واســـع من الفرنســـيني 
وخاصة أنصـــار ماكرون فرضية فـــوز مارين 
لوبـــان، لكنهم يقرون بأن مرشـــحهم لم ينجح 
في احلصول على إجماع حقيقي بشـــكل كامل 

أو حتـــى إعطاء دفع للناخبني. وبحســـب آخر 
استطالع للرأي فإن ماكرون املصرفي السابق 
حصـــل على 41 باملئة من األصوات لعدم توافر 

خيارات أفضل.
وتدعم إميانويـــل فينيو (43 عاما) املوظفة 
في شركة متعددة اجلنسيات هذا الرأي بالقول 
”إنه رأســـمالي إلى أقصى حدود بالنســـبة إلى 
ناخبي اليســـار وهـــو جزء من واليـــة هوالند 
الرئاســـية في نظـــر ناخبي اليمـــني“. وتبدي 
فينيـــو ثقتها بقدرات ماكرون وبأنه ”ســـيكون 
رئيســـا ممتازا“، مؤكدة أنها اجنذبت ”لذكائه 

وثباته وقدرته على التعلم بسرعة فائقة“ .
ويثير وزير االقتصاد الســـابق في حكومة 
الرئيـــس املنتهيـــة واليتـــه فرنســـوا هوالند، 
حماســـة داخل قطاعات واســـعة من الناخبني، 
سواء بالنســـبة إلى مؤيديه من الشباب الذين 
يجســـد لهم ماكـــرون نهجا سياســـيا جديدا، 
وكذلـــك بالنســـبة إلـــى فئـــات عمريـــة أخرى، 
والتي ترى في ترشـــحه نزعة إلـــى القطع مع 
االســـتقطاب الثنائي بني اليمني واليســـار من 

خالل التأكيد على توجهه الوسطي.
ويقـــول جان فيســـكونت (64 عاما) ”إذا لم 
نثـــق باألجيـــال الصاعدة فإننا نكون مســـنني 
وأغبيـــاء“. فهـــو يرغب فـــي أن يثق بشـــباب 
ماكـــرون وبإرادته فـــي ”رص الصفـــوف رغم 

االنقسامات السياسية“
ويقول الطبيب املتقاعد آالن جاكار ”أختار 
ماكـــرون البديـــل الوحيـــد املمكـــن مـــن خالل 
انتقائه البرامج واملشاريع األفضل لدى اليمني 
واليســـار“، فـــي حـــني أن األحـــزاب التقليدية 
”متضي وقتها في هدم ما بناه املعسكر اآلخر“.
ويضيف جـــاكار ”ماكرون يطبق سياســـة 
تهدف إلى إعادة توزيع الثروات شـــرط وجود 
ضمانات إلنتاجهـــا“ معربا عن ارتياحه لعزمه 

على دعم املؤسسات.
االنتخابـــي  ماكـــرون  برنامـــج  ويطـــرح 
الـــذي يجمع بني الســـياق الليبرالـــي والبعد 
االجتماعي، تســـاؤالت حـــول واقعيته وقدرته 

على إقناع قســـم هام مـــن الطبقات العاملة من 
الفرنســـيني، والذيـــن صوت أغلبهم ملرشـــحي 

اليسار واالشتراكيني خالل الدور األول.
ويعتبـــر املوظـــف والناشـــط االشـــتراكي 
بيار أن األمر ممكـــن. ويضيف ”والدتي عاملة 
ووالدي مزارع مييل إلى اليمني ولكنهما صوتا 
لصالـــح ماكـــرون ألن خطابه ركـــز على تعزيز 

القدرة الشرائية لدى الطبقات املتوسطة“.
وتعكس وعـــود ماكرون وتعهداته ســـعيا 
النعـــاش االقتصاد الفرنســـي، عبـــر إلغاء 120 
ألف وظيفة رسمية، وإنشاء عشرة آالف وظيفة 

شرطي وخمسة آالف وظيفة مدرس.
ويبدي املرشـــح الوســـطي حرصه في اآلن 
ذاته علـــى العامل االجتماعي، عبر الدعوة إلى 
إشـــراف الدولة على أنظمة التقاعد واالنتقال 
إلـــى نظـــام معاشـــات البطالـــة، مـــع تعليـــق 
املساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي 

على التوالي. ويدعو ماكرون  وظائف ”الئقني“ 
أيضا إلـــى إعفاء ثمانني باملئة من األســـر من 
ضريبـــة الســـكن في غضـــون ثالث ســـنوات، 
وحتويـــل الضريبة على الثـــروة إلى ”ضريبة 

على الثروة العقارية“ .
مـــن جهتهـــا تـــرى كريســـتني مونتابيـــر 
الفرنســـية-األملانية التـــي تعلـــق أهمية على 
متسك ماكرون باالحتاد األوروبي ”إنه الوحيد 
الذي جعل احلضور يصفق للعلم األوروبي في 

جتمعاته“.
وعلى العكس من ماكرون الذي يســـتهدف 
إصـــالح هيكلية االحتـــاد األوروبـــي عبر عقد 
”مؤمتـــرات دميقراطيـــة“ للتوصـــل إلى وضع 
مشروع تتبناه األطراف األوروبية، فإن زعيمة 
اجلبهة الوطنية تنزع نحو اخلروج من منطقة 
اليورو ومن فضاء شـــينغن، وتنظيم استفتاء 

حول استمرار فرنسا في االحتاد األوروبي.

هزيمة لوبان أوال ومن ثم التفرغ لالختالف مع ماكرون
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} ال ميكن إّال الترحيب بقرار جبهة 
”بوليساريو“ االنسحاب من منطقة الكركرات 
الساحلية الواقعة في الصحراء املغربية غير 

بعيد عن احلدود املوريتانية. يعكس مثل 
هذا القرار انصياعا جلّو دولي عام وأوروبي 

على وجه التحديد. بات املجتمع الدولي 
يدرك أخيرا وبعد انتظار طويل أن غياب 

السيطرة على منطقة حّساسة مثل الكركرات 
يشّكل تهديدا للمنطقة كّلها، وليس للساحل 

الصحراوي فقط. فاملنطقة التي انسحبت 
منها ”بوليساريو“، بضغط من األمم املتحدة، 
قريبة من جزر الكناري اإلسبانية، وميكن أن 

تشكل قاعدة للهجرة غير الشرعية إلى تلك 
اجلزر ومصدرا لإلرهاب كما احلال في كّل 

منطقة من مناطق الساحل األفريقي تغلغلت 
فيها ”بوليساريو“ وما شابهها من منظمات 

تستخدم من هذا الطرف أو ذاك في خدمة 
مشروع زعزعة االستقرار اإلقليمي.

لم تنسحب ”بوليساريو“ من الكركرات 
عن حسن نّية، فهذه اجلبهة التي ليست 

سوى أداة جزائرية تستخدم في شن حرب 
استنزاف على املغرب. إنها ”جبهة“ ال متتلك 

حّرية قرارها بأي شكل. كل ما في األمر، أن 
اجلزائر وجدت أخيرا أن هناك أجواء دولية 

مختلفة ال تسمح مبغامرة من نوع التسلل 
إلى الكركرات، وإقامة وجود عسكري معاد 

للمغرب فيها.
يبقى السؤال في نهاية املطاف من 

يستفيد من هذا الوجود، املخالف للقانون 
الدولي، غير الشبكات التي تتعاطى أعماال 

مثل تهريب املخدرات والبشر وخطف السّياح 
األجانب وتوفير أجواء لنشر اإلرهاب 
املرتبطة بطريقة أو بأخرى بالفوضى 
السائدة في الساحل الصحراوي؟

أوحت األجواء التي سادت جلسة مجلس 
األمن خالل التمديد لقوة حفظ السالم في 

الصحراء املغربية (مينورسو) ببداية وعي 
ألهّمية إيجاد حل لقضية مفتعلة. حتّدثت 

األمم املتحدة عن ”دينامية وروح جديدتني“ 
في ما يخص هذه القضية العالقة بني املغرب 
واجلزائر، والتي بات عمرها يتجاوز األربعني 

عاما. عاجال أم آجال، ستكون األمم املتحدة 
أمام امتحان واضح كّل الوضوح بعدما أبدى 

املغرب كّل التعاون مع األمم املتحدة، وكان 
سباقا لسحب قواته من الكركرات.

سيتبّني ما إذا كانت ”الدينامية والروحية 
اجلديدتان“ ستنسحبان على العقلية التي 

تتعاطى بها املنظمة الدولية مع هذه القضّية 
التي تستغل من جانب عدد ال بأس به من 

األطراف في لعبة تصفية حسابات مع 
املغرب. لعبت اإلدارة األميركية في عهد باراك 
أوباما دورا في غاية السلبية في هذا املجال. 

عّبر عن هذه السلبية األمني العام السابق 
لألمم املتحدة بان كي مون الذي انحاز بشكل 
فاضح للجزائر، رافضا التعّرف إلى املعطيات 

التي حتّكمت بقضية الصحراء، التي ال بّد 
من التأكيد للمّرة األلف أّنها ليست سوى 
قضية مفتعلة. فعندما تتحّدث السلطات 

في اجلزائر عن حق ”تقرير املصير للشعب 
الصحراوي“، عليها أّوال حتديد مفهومها 

للشعب الصحراوي، وملاذا ال توّفر لهذا 
الشعب ”دولة مستقّلة“ على أرضها ما دام 

الصحراويون موجودين على طول الشريط 
املمتد من موريتانيا إلى جنوب السودان 

املطّل على البحر األحمر.
تعاطى املغرب مع املستجدات التي طرأت 
على كّل أفريقيا، وليس على قضية الصحراء 

فقط. لذلك عاد إلى االحتاد األفريقي وعزز 
وجوده في معظم دول القارة السمراء. لم 
تكن هناك حاجة إلى تصويت على عودة 
اململكة املغربية إلى االحتاد األفريقي في 

القّمة األخيرة للدول األعضاء في االحتاد. 
في موازاة ذلك، قام امللك محّمد السادس 

بجوالت عدة في أفريقيا، وصوال إلى مدغشقر 
لتكريس العالقة العضوية اجلديدة بني 

املغرب وأفريقيا. كانت كل خطوة مغربية 
مدروسة وتصّب في حتقيق هدف واضح. 

من بني األهداف املغربية املشاركة في احلرب 
على اإلرهاب عن طريق التعريف بحقيقة 

الدين اإلسالمي ومبادئه، بدل ترك الساحة 
للتطّرف واملتطرفني وللساعني إلى االستثمار 
في كّل ما من شأنه ضرب االستقرار في هذه 

الدولة األفريقية أو تلك.
بدأت أوروبا، حلسن احلظ، تستوعب 

مغزى التحّرك املغربي على الصعيد 
األفريقي وأبعاده. ما بدأت تستوعبه دول 

مثل إسبانيا، على وجه التحديد، أن قضّية 
الصحراء ليست سوى حّجة تستخدم 

لتفادي البحث في األساسيات. واألساسيات 
تعني عدم الغرق في مسائل مستعصية من 
نوع االستفتاء في الصحراء. واألساسيات 
تعني غياب احلاجة إلى البحث عن حّل ما 
دام املغرب طرح مثل هذا احلّل املتمّثل في 

احلكم الذاتي للواليات الصحراوية في إطار 
السيادة املغربية والالمركزية املوسعة على 

صعيد اململكة كّلها.
هناك أجواء جديدة في منطقة املغرب 
العربي وفي أفريقيا وليس على الصعيد 

الدولي فقط. أخطر ما في األمر، وهو ما بدأ 
العالم يستوعبه، أن هناك قنبلة موقوتة 

اسمها ليبيا تهّدد دول اجلوار، على رأسها 
تونس، كما تهّدد األمن األفريقي. كذلك، تهّدد 

ليبيا، التي حتّولت إلى قاعدة لكل أنواع 
اإلرهاب، أوروبا نظرا إلى مدى قربها من 

إيطاليا.
آن أوان النظر إلى قضية الصحراء 

من زاوية مختلفة كي ال تكون هناك عودة 
إلى الدوران في حلقة مغلقة عرف املغرب 
كيف جتاوزها وكسرها على كّل صعيد، 
إن بطرحه مشروع احلكم الذاتي املوّسع 

للواليات الصحراوية، وإن بدخوله في شراكة 
مع دول القارة السمراء. ال حدود للمرونة 
املغربية عندما يتعّلق األمر بإيجاد حلـول 

عمليـة تأخذ الـواقع في االعتبـار. كان آخـر 
دليل على ذلك أن القوات املغربية رفضت 

أي مواجهة مع عناصر ”بوليساريو“ التي 
متركزت في الكركرات بهدف واحد هو 

استفزاز املغرب…
ال مكان في املغرب للصغائر. هناك على 

العكس من ذلك خطوط عريضة لسياسة 
واضحة تصّب في خدمة احلرب على 

اإلرهاب. منذ صعوده إلى العرش قبل ثمانية 
عشر عاما، ينادي امللك محّمد السادس 

بـ”احلرب على الفقر“. مثل هذه احلرب جزء 

ال يتجزأ من احلرب على اإلرهاب والتطّرف. 
ليس سّرا أن اخلطة املغربية الهادفة إلى 

التخلص من املناطق العشوائية التي حتيط 
ببعض املدن الكبرى، وإيجاد سكن الئق 

لكل مواطن جزء ال يتجـزأ من ”احلرب على 
الفقر“.

أدى املغرب املطلوب منه، ثمة حاجة إلى 
حترك جدي لألمم املتحدة وألمينها العام 
اجلديد، أنطونيو غوتيريش، لنقل قضّية 

الصحراء إلى فضاء مختلف. يعني ذلك أن 
توضع هذه القضية في إطارها الصحيح. 

واإلطار الصحيح هو أنها قضية بني املغرب 
واجلزائر التي تطمح إلى لعب دور القّوة 

اإلقليمية املهيمنة، بدل أن يهتّم النظام فيها 
بصرف األموال املخصصة لـ”بوليساريو“ 

على أبناء الشعب اجلزائري املظلوم.
ليس بالهرب املستمّر إلى اخلارج، أي 

إلى استفزاز املغرب عن طريق أداة مثل 
”بوليساريو“، تستطيع اجلزائر اخلروج 
من األزمة العميقة التي متّر فيها، وهي 

أزمة ميكن أن تكون لها انعكاسات في غاية 
اخلطورة على منطقة شمال أفريقيا كّلها.

بعض التواضع ضروري بني حني 
وآخر. يقضي التواضع باالعتراف بأّن احلل 

النهائي لقضية الصحراء هو بني املغرب 
واجلزائر. هذا هو إطار القضّية كّلها، وكّل 

ما تبقى هرب من واقع ال مفر من العودة إليه 
يوما مهما طال الزمن… وهذا ما بدأ يدركه 

املجتمع الدولي، على رأسه الواليات املتحدة، 
املصّمم على خوض احلرب على اإلرهاب 

والتطّرف قبل فوات األوان.

الصحراء المغربية… واألجواء الدولية المختلفة

{الفشـــل في إيصال المساعدات اإلنسانية إلى المدنيين المحاصرين في سوريا وصمة عار على 

المجتمع الدولي. ونطالب برفع العوائق التي يستخدمها النظام لعرقلة وصول المساعدات}.

ستيفن أوبراين
وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية

{القرار الجديد لمجلس األمن يشـــدد على البعد اإلقليمي للنزاع حول قضية الصحراء المغربية، 

ويطلب من دول الجوار التعاون مع األمم المتحدة والتقدم نحو حل سياسي}.

ناصر بوريطة
وزير الشؤون اخلارجية املغربي

} تقول القاعدة الشائعة: الّنادر ال حكم له. 
غير أن قواعد االقتصاد لها رأي آخر، األشياء 
النادرة-بحكم ندرتها- تصبح باهظة الكلفة، 
ونفيسة الثمن. وبقدر ندرتها يرتفع ثمنها. 
ثم يصبح البحث عنها واالقتران بها مطلبا 

من مطالب الفخر واالعتزاز.
في كل األحوال، من النادر أن يقوم شيخ 

من شيوخ السلفية اجلهادية مبراجعة 
فكرّية جدية وجذرّية؛ فهذا األمر ال يحدث 

إّال نادرا. لذلك يرقى األمر إلى مستوى 
احلدث عندما يحدث. نتحّدث عن حدث نادر 

بالفعل، لكّنه ليس الّنادر الذي ال حكم له 
كما يقول الفقهاء، بل هو الّنادر الّنفيس 

على وجه الّتحديد. إن كان الصديق العزيز 
األستاذ محمد عبدالوهاب رفيقي (أبوحفص) 

يعّد الشخص الوحيد ضمن أشهر شيوخ 
السلفية اجلهادية باملغرب الذي قام مبراجعة 

فكرية جدية وجذرية، فعلينا أال نغفل عن 
ل  أّن املراجعة في هذا املضمار ثمرة حتوُّ

ملحمي ”دراماتيكي“ ونادر احلدوث أيضا، 
ألّنه يعني، بكل وضوح، القدرة على التنازل 
عن الغنائم السهلة والّزعامة املكللة، وإجناز 

تغيير جذري في منط العيش وأسلوب 
احلياة برمتهما.

فعال، فإن التحوالت امللحمية ال ينجزها 
إال النادرون. لذلك -لكل ذلك- سيكون الشيخ 

أبوحفص مكسبا كبيرا للفكر التنويري 
املغـربي. وهذا بالـذات ما يغيض سائر 

شيوخ السلفية التكفيرية ممن تكالبوا عليه 
هذه األيام. بل أخرجوه من امللة، وأهدروا 

دمه.
ليست الّشجاعة أن تكون تكفيريا فيهابك 

الّناس. لكن الشجاعة عندما تكون أنت من 
يواجه حمالت التكفيريني بقلب شجاع وعقل 

مؤمن بعدالة القضّية. تلك هي الشجاعة 
التي تسم اليوم أبوحفص، والذي كان شيخا 

تكفيريا فصار عدّو التكفيريني، بل عدّوهم 
األّول.

أمضى محمد عبدالوهاب رفيقي 
(أبوحفص) زهرة شبابه شيخا مشهورا من 
شيوخ السلفية اجلهادية باملغرب، بل لعله 
كان الوجه األكثر شهرة. كان يؤّم ويحاضر 

ويدعو ويعظ ويتحّلق حوله املئات، بل 
اآلالف من املريدين والتابعني. قبل ذلك 

أمضى طفولته في حفظ القرآن ودروس الفقه 
في التعليم التقليدي، وذلك باملوازاة مع 

استكماله للتعليم العصري، مثلما شاء له 
والده. ثم أمضى ما يقارب عشر سنوات في 
السجن، عقب موجة االعتقاالت العشوائية 
في سياق تداعيات أحداث ١٦ مايو ٢٠٠٣. 
لكنه من القالئل الذين استغلوا سنوات 

االعتقال في القراءة والبحث واملعرفة. كان 
يقرأ كل ما يقع بني يديه دون أي توجيه من 

أي أحد، كما يحّب أن يؤكد.
وفعال، ال شك أن سجوننا تخلو من أي 

جهد تنويري أو تثقيفي ولو في احلدود 
الدنيا، عدا لقاءات شبه رسمية جامدة ال 

حترك ساكنا، وال تترك أثرا يذكر. هكذا ندرك 
بأن خروج أبوحفص من جحيم التطّرف 

يبقى في كل أحواله جهدا ذاتيا وعصاميا 
ال فضل فيه للمؤسسات الّرسمية أو شبه 

الّرسمية.
فعال، كثيرون مـن قاموا مبجّرد مراجعات 

تكتيكية، تهم املوقف من احلاكم، أو املوقف 
من الصراع في سوريا، ونحو ذلك من 

املتغيـرات التي قـد تتقلب بسرعة البرق 
ودون جهد يذكر، غير أن املراجعة التي 

أجراها أبوحفص متّس املوروث الفقهي 

والدين، ومتس ما يسمى بثوابت العقيدة، 
ومتس فوق هذا وذاك البناء األساسي 

للشخصية. وهذا ما يجعل من األمر ثمرة 
معاناة وجودية ووجدانية هي أبعد ما يكون 

عن املراجعات التكتيكية التي اكتفى بها 
آخرون.

يشرف أبوحفص اليوم على إدارة مرصد 
حملاربة اإلرهاب والتطرف، مركز ”امليزان“ 

الذي يقع وسط مدينة الدار البيضاء. وهو 
عبارة عن مؤسسة مستقلة، يعمل فريقها 

كخاليا الّنحل في فضاء شبه مفتوح، وفق 
األسلوب ما بعد احلداثي في عالقات العمل. 

وبسبب استقاللية املؤسسة وابتعادها 
عن احلسابات السياسوية الضيقة ملعظم 

الساسة عندنا، فهي تستطيع العمل بأسلوب 
علمي وبكفاءة عالية وواعدة.

أبوحفص لم يغادر الفكر التكفيري لكي 
يدير له ظهره كما فعل الكثيرون، وإمنا 

تتملكه قناعة راسخة بأن أحد أوجب واجباته 
اليوم املساهمة في إنقاذ اآلخرين من نفق 

اجلحيم الذي خبره في أدق تفاصيله. يقول 
في أحد لقاءاته مع شباب حي من األحياء 

اخلطرة: عندما كنت في سّنكم وكنت في 
بداية الطريق إلى التطّرف لم أصادف من 

يعرف الطريق مبا يكفي لكي يحذرني، أما 
أنتم فمحظوظون، على األقل ألنني أنا الذي 

خبرت طريق التطرف من ألفه إلى يائه، ومن 
أدنى مراتب الدعوة إلى أعلى مستوياتها، 
أقف أمامكم لكي أحذركم وأذكركم بحديث 

رسولنا الكرمي: ال يشاد الدين أحد إّال غلبه. 
مبعنى، أّنكم إن تشّددمت في الدين سُتغلبون 

حتما، وستضيعون الكثير من الفرص في 
حياتكم، وستكتشفون في آخر العمر بأنكم 

كنتم مخدوعني.

ُيعتبر أبوحفص اليوم قوة تنويرية 
ضاربة في مواجهة الفكر الّتكفيري. وأّول 
من يدرك هذه احلقيقة هم شيوخ السلفية 
التكفيرية أنفسهم، الباقون في اجلحيم، 
والذين تكالبوا عليه وأّلبوا عليه األتباع 

واملريدين، ال سيمـا بعـد أن صـرح في 
بـرنامج تلفزيوني باحلاجة إلى مراجعة 

نظام اإلرث في اإلسالم. وكل ذلك يؤكد لنا 
أن املراجعـة مبعنـاها العميق إجناز نادر 

ومأمول أيضا. إنه النادر النفيس في نفس 
اآلن.

قبل أيام قليلة، كان جالسا أمامي 
حملاورتي داخل أستوديو مركز امليزان ضمن 

برنامج سيبث قريبا على موقع يوتيوب، 
عندما قلت في نفسي: ها هو أبوحفص 

يحاورني في برنامج تنويري.. يا إلهي! من 
كان يحلم بهذا املشهد قبل عشر سنوات 

فقط؟ فعال، في أسوأ الظروف يجب أن نؤمن 
باإلنسان.

من التكفير إلى التنوير، المعبر سالك والسالكون قليلون

يعتبر أبوحفص قوة تنويرية ضاربة 

في مواجهة الفكر التكفيري. وأول من 

يدرك هذه الحقيقة هم شيوخ السلفية 

التكفيرية أنفسهم، الذين تكالبوا 

عليه وألبوا عليه األتباع والمريدين، 

ال سيمـا بعـد أن صـرح بالحاجة إلى 

مراجعة نظام اإلرث في اإلسالم

بات المجتمع الدولي يدرك أخيرا وبعد 

انتظار طويل أن غياب السيطرة 

على منطقة حساسة مثل الكركرات 

يشكل تهديدا للمنطقة كلها، وليس 

للساحل الصحراوي فقط

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

ليست الشجاعة أن تكون تكفيريا 

فيهابك الناس. لكن الشجاعة 

عندما تكون أنت من يواجه حمالت 

التكفيريين بقلب شجاع وعقل مؤمن 

بعدالة القضية
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آراء
} العالم ببواطن األمور في مصر يعرف أن 

القضاة يحصلون على مزايا مادية ومعنوية 
عديدة، ورمبا يكون هذا مقبوال ومفهوما 

جلهة طبيعة مهّمتهم التي تستوجب أن تتوفر 
للقاضي مزايا تبعده عن العوز واحلاجة 

وجتّنبه الشبهات، ومثل كل مهنة بها مناذج 
شاذة وخارجة عن القانون، وفي حالة القضاة 

تظل ضئيلة مقارنة بغيرهم.
احلاالت القليلة، عندما يتم النفخ فيها 

د تضخيمها توحي بأنها ظاهرة عامة  وتعمُّ
وسط هذه الفئة، وتقود إلى انطباعات تشي 

بأن ”القضاة مرتشون وفاسدون“، وهذا 
عكس احلقيقة متاما، فاألغلبية منهم على 

درجة عالية من النزاهة، ومعروف أن القضاء 
املصري عبر تاريخه الطويل مستقل وميلك 

صفحات وطنية ناصعة.
خالل األيام املاضية، مت تسليط األضواء 

بكثافة على القضاة، فبعد جتاوز أزمة األحكام 
اجلنائية على قيادات وأنصار جماعة اإلخوان 

املسلمني العام املاضي، جاء الصدام بينهم 
وبني البرملان املصري عقب قيام األخير 
بإصدار قانون مينح رئيس اجلمهورية 
صالحية اختيار واحد من بني كل ثالثة 

يرشحهم القضاة لتولي رئاسة إحدى هيئاته 
(محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة 

االستئناف) بدال من التصديق على مرشح 
وحيد يقدمه القضاة أنفسهم.

التعديل الذي أجراه البرملان وصادق عليه 
رئيس اجلمهورية األسبوع املاضي يبدو 

هامشيا، لكنه أوجد شعورا عند الكثيرين بأن 
هناك استهدافا للقضاة، وأن قبضة الدولة 
قوية، وسوف يتم نزع الريشة املوضوعة 

فوق رؤوسهم، والتي جعلت البعض يرّسخ 
في ذهنه أنه ممنوع االقتراب منه وهو قبل 
القانون الذي يقوم بتطبيقه. الطريقة التي 

جرى بها التعامل مع القانون اجلديد جعلت 
الكثيرين يتصورون أن النظام يريد تقليص 

نفوذهم وكسر شوكتهم، مع أن القضاة 
متهمون باالنحياز جلهة النظام وأصدروا 

أحكاما ذات طابع أو مضمون سياسي.
الواضح أن املسألة ال تتعلق باستهداف 

من هنا أو عقاب من هناك ونابعة من 
خصوصية معّينة ترمي إلى توسيع نطاق 

االختيار وضبط أوجه خلل معينة، وال عالقة 
لها باألحكام وعمق التسييس فيها من عدمه، 

ألن اجلزء األخير معمول به في غالبية دول 
العالم، وفي مصر دوائر قضائية على عالقة 

بالنظام، كما أن ضروريات األمن القومي تلعب 
دورا في هذا السياق، ناهيك عن أن القانون 
املصري ”مطاط وحّمال أوجه“ ويحتاج إلى 

ثورة تشريعية.
األجواء العامة في املجتمع ساهمت بدور 
كبير في زيادة نسبة االحتقان وجعلت قطاعا 

من املواطنني غير متعاطفني مع القضاة، فثمة 
شعور في املجتمع بأن هؤالء يسيطرون على 
هذه املهنة ويتحول أبناء القاضي إلى قضاة 
أيضا، وبدا األمر يشبه االستئثار واالحتكار، 

ما أثار ضغينة الكثير من البسطاء الذين 
يحلمون بدخول هذا الفضاء لكن ظروفهم 

االجتماعية لم تسمح لهم بذلك، وعّبر عن هذا 
املعنى أحد وزراء العدل السابقني عندما قال 

”ابن العامل ال ميكن أن يكون قاضيا“.
نعم متت إقالة الوزير وإطفاء النيران 

التي أشعلها تصريحه املعّبر، لكن ظل الُعرف 
املعمول به ساريا، فكان من الطبيعي أن 

يفقد القضاة التعاطف الشعبي معهم وكل 
حتركاتهم أصبحت قاصرة عليهم، كما أن 

هناك فئة داخلهم من الصعب االستهانة بها 
للموافقة على تعديالت اختيار رؤساء الهيئات 

القضائية، وبالتالي ربحت احلكومة والنظام 

برمته من هذه اجلولة مرتني. مرة باالنحياز 
للمجتمع الرافض ألسلوب الصفوة – القضاة 

وتلبية كل الرغبات وعدم االنصياع لالحتجاج 
الذي صدر عن القضاة، ومرة بتوسيع دائرة 

االختيار بينهم وعدم االقتصار على اسم 
محدد، قد يكون معارضا ومتنحه أقدميته 

فرصة اعتالء أعلى منصب ألي من الهيئات 
القضائية، وهنا تزداد املشاكل خاصة أن 

التجربة كشفت بعض الثغرات املصاحبة لهذه 
الطريقة، كما أن الفترة املقبلة سوف تشهد 
إجراء انتخابات رئاسية تستوجب اختيار 

رئيس جديد حملكمة االستئناف لرئاسة اللجنة 
القضائية املشرفة عليها.

البعض من املراقبني يرى أن الغرض 
من التعديالت األخيرة هدفه اختيار مشرف 

قضائي موال على االنتخابات الرئاسية 
املقبلة، لكن هناك من يعتقد أن هذه املسألة 
غير مؤثرة بقوة، ألن احلكومة متلك أدوات 

مختلفة لتحقيق أغراضها وبأي طريقة ومتى 
شاءت، ورئيس اللجنة االنتخابية مهمته 

إشرافية أصال.
النتيجة التي ميكن الوصول لها من 

اجلدل الدائر بني القضاة من جهة وكل من 
البرملان والرئاسة وقطاع كبير في املجتمع 

تقول إن هناك إجراءات أخرى قادمة، من قبيل 
خفض سن التقاعد للقضاة من سنة ٧٠ سنة 

إلى ٦٠ سنة، وتسهيل إجراءات التقاضي، 
ورفع املستوى العلمي ملن يريدون االلتحاق 

بالقضاء لقطع الطريق على أبناء القضاة 
الفاشلني الذين يدخلون هذا املجال بالوراثة.

الالفت لالنتباه أن القانون الذي أقره 
البرملان جرت املوافقة عليه بصورة سريعة، 

كما أن التصديق عليه من رئيس اجلمهورية 
مت كذلك، وهما من العوامل التي أثارت 

عالمات استفهام وتكهنات لدى البعض، 

فالتعجيل غرضه التعجيز ومنع القضاة من 
اتخاذ إجراءات تصعيدية تشبه ما أعلن عنه 
بشأن التفكير في االمتناع عن دخول احملاكم، 

وعدم إحراج رئيس اجلمهورية الذي رضي 
القضاة باالحتكام إليه.

وفي حالة موافقة رئيس اجلمهورية على 
رغبة القضاة وعدم التصديق على القانون، 
يكون رئيس اجلمهورية قد وضع نفسه في 
مواجهة البرملان الذي أصدر القانون وهو 

على يقني من سالمته، ألنه جاء بتوافق 
مع احلكومة، عالوة على أن إقدام الرئيس 

املصري على خطوة مثل إعادة القانون 
للبرملان مرة أخرى لن تسمن أو تغني من 

جوع.
ولم يكن أمام رئيس اجلمهورية سوى 

رفض القانون أو قبوله، وفي احلالة األولى 
سيكون ُعرضة ملا يشبه االبتزاز من قبل 

هيئات مختلفة تعترض على قرارات البرملان، 
وألن القوانني املطلوب سّنها أو تعديلها 

كثيرة، فسوف تزداد األزمة خطورة ويظهر 
البرملان في صورة العاجز عن مواجهة 

صالحيات رئيس اجلمهورية. األزمة احلقيقية 
ليست بني البرملان والقضاة، لكنها في محاولة 

ضبط أوجه اخللل في الكثير من املؤسسات 
التي تأقلمت مع الواقع بكل سلبياته، وعندما 

يتم االقتراب من اإلصالح حتدث مواجهة 
مريرة، ألن الشك في األهداف والنوايا 

حاضر، فال أحد يعرف هل التدخل في الوقت 
الراهن يرمي إلى تصويب األخطاء أم توسيع 

صالحيات جهة على حساب أخرى؟
في كل احلاالت من املتوقع املزيد من 

الصدام ألن الهزة التشريعية الناجمة عن 
إعادة النظر في الكثير من القوانني ميكن 

أن تؤدي إلى االرتباك بصورة تتجاوز أزمة 
القضاة.

أزمة القضاة في مصر

{االحتجاجات تعتبر شـــكال من أشـــكال الديمقراطية المنبثقة عن الثورة التونسية، والحكومة 

التونسية تتعامل معها بمنطق الحوار، ولم تقمعها أمنيا}.
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} يبدو أن إسرائيل اعتادت أن تضرب في 
سوريا، سواء على احلدود التي حترص على 

إبقائها بعيدة عن التأّثر بالصراع السوري 
وباجلماعات املتصارعة من كل األطراف، أو 
داخل سوريا وفي محيط عاصمتها دمشق 
بالذات، مستهدفة في ذلك تواجد احلرس 
الثوري اإليراني وحزب الله، مبا في ذلك 
مستودعات وقوافل أسلحة خاصة بهما؛ 
كما حصل مؤخرا في الغارة اإلسرائيلية 

الصاروخية على مواقع تتبع حزب الله قرب 
مطار دمشق الدولي.

في املقابل يصّر النظام السوري على 
انتهاج سياسة ”النأي بالنفس“ إزاء هذه 

االعتداءات، وكأنها جتري في بلد آخر، إذ ال 
تصدر عنه سوى بعض التصريحات والوعيد، 

بحيث أضحت عبارة ”النظام يحتفظ بحق 
الرد في املكان والزمان املناسبني“ مدعاة 
للتهّكم لكثرة ما أطلقها عقب كل اعتداء 

إسرائيلي على أراضيه، مبا في ذلك على 
مواقع عسكرية من ضمنها طلعات جوية فوق 
القصر اجلمهوري. وهذه كوميديا سوداء ألن 
هذا النظام ال يكتفي بتكرار تلك العبارة فقط، 

املتضمنة لعدم الرد، وإمنا يصّر أيضا على 
استعراض جبروته بإفراطه في انتهاج احلل 
األمني في مواجهة أغلبية السوريني، الذين 

يقصفهم بال رحمة منذ سنوات بالبراميل 
املتفجرة والصواريخ وقذائف املدفعية 

والدبابات لكسر متردهم وملجرد توقهم إلى 

احلرية والكرامة واملواطنة والدميقراطية. 
بيد أن الغارة األخيرة قرب مطار دمشق، 

مثل العديد من الغارات التي سبقتها والتي 
استهدفت قوافل إمداد ومستودعات أسلحة 

وقادة حلزب الله قرب دمشق في األعوام 
املاضية، تعني مسألتني:

األولى مفادها أن سوريا أضحت مبثابة 
ساحة تتواجد فيها قوى أخرى، إيران وحزب 
الله وميليشيات عراقية تتبع احلرس الثوري 

اإليراني، وتركيا، وقوات نخبة أميركية 
وبريطانية وفرنسية، أي أن النظام بات 

فاقدا للسيادة باملعنى الفعلي وأن إلسرائيل 
حّصتها أيضا في ملف الصراع السوري.

أما الثانية، فهي تفيد بأن هذه الغارة، 
التي كانت سبقتها ضربة إسرائيلية قرب 

تدمر قبل شهر وضربة أميركية منذ أسابيع 
ملطار الشعيرات قرب حمص، تبدو كمؤّشر 

عملي على سياسة جديدة أميركية وإسرائيلية 
قوامها حتجيم نفوذ إيران وميليشياتها، 

في سوريا والعراق ورمبا في لبنان أيضا، 
ال سيما أن هذه الضربات جاءت مدعومة 

بتصريحات هامة في هذا االجتاه من الرئيس 
األميركي دونالد ترامب ومن أركان إدارته.

الفكرة هنا، على األرجح، أن مرحلة 
السماح األميركي (وضمنه اإلسرائيلي) لتمدد 
إيران في املنطقة قد انتهت أو حققت أهدافها 
أميركيا وإسرائيليا، وهذا ينطبق على أذرعها 

امليليشياوية العراقية واللبنانية، الطائفية 

واملسلحة. وتفسير ذلك أن إيران ما كان لها أن 
تعّزز حضورها في العراق لوال أن ذلك حصل 
بالغزو األميركي للعراق (٢٠٠٣)، وبالتسهيل 

األميركي لها في املرحلة االنتقالية. وأن 
السكوت األميركي على التمدد اإليراني في 

سوريا والعراق ولبنان، وعلى البرنامج 
النووي لطهران، إمنا كانت غايته حتديدا 

استدراج إيران للتورط واالستنزاف في 
البلدان املذكورة، وتاليا توظيف هذا التورط 

في تقويض البنى الدولتية واملجتمعية لبلدان 
املشرق العربي، األمر الذي قدم خدمة كبيرة 
إلسرائيل. وهذا ما حصل فعال، وبالنتيجة 

فقد أدت السياسات التي انتهجتها إيران إلى 
إثارة النعرة الطائفية املذهبية، وشق وحدة 
مجتمعات املشرق العربي بني شيعة وسنة، 
األمر الذي لم تستطعه إسرائيل منذ قيامها؛ 

وهذا هو معنى أن املهّمة انتهت.
أي أن الطرفني األميركي واإلسرائيلي 
يريان أن على إيران أن تعود إلى حجمها 

الطبيعي خلف حدودها، وأن على ميليشياتها 
أن تنزع سالحها أو أن تكف عن زعزعة 
االستقرار في البلدان التي تتواجد فيها.

املعنى أن التسهيل األميركي والسكوت 
اإلسرائيلي على تغلغل إيران في املنطقة كانا 

محسوبني، أوال جلهة عدم السماح بخلخلة 
أمن إسرائيل وإبقائه عند حدود خلخلة أمن 
املنطقة، أي دولها ومجتمعاتها، فقط. وثانيا 

أن كلفة مقاومة إسرائيل عبر حزب الله 

وادعاء مصارعة الواليات املتحدة، هما أقل 
ضررا أو كلفة بالقياس مع العوائد التي تنجم 

عن ذلك من النواحي السياسية والعسكرية 
واألمنية بالنسبة إلى إسرائيل والواليات 

املتحدة، وهو ما حصل.
من املهم مراقبة ما يجري على صعيد 
الوجود اإليراني في سوريا، وضمن ذلك 
وجود حزب الله، إزاء روسيا والواليات 
املتحدة وتركيا وإسرائيل، كما من املهّم 

مراقبة معادالت القوى بني هذه األطراف. 
كما من املهم أيضا التمييز بني االدعاءات 

والوقائع، وخاصة التمييز بني عوائد 
اإلضرار بإسرائيل بدعوى املقاومة واإلضرار 

باملجتمعات العربية أيضا بدعوى مقاومة 
إسرائيل، على نحو ما تبنيَّ في سياسات 

إيران وحزب الله في السنوات املاضية.

سوريا وإيران وإسرائيل

الطريقة التي جرى بها التعامل مع 

القانون الجديد جعلت الكثيرين 

يتصورون أن النظام يريد تقليص 

نفوذ القضاة وكسر شوكتهم، مع 

أن القضاة متهمون باالنحياز للنظام 

وأصدروا أحكاما قضائية ذات طابع أو 

مضمون سياسي 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

من المهم التمييز بين االدعاءات 

والوقائع، وخاصة التمييز بين عوائد 

اإلضرار بإسرائيل بدعوى المقاومة، 

واإلضرار بالمجتمعات العربية أيضا 

بدعوى مقاومة إسرائيل، على نحو ما 

تبين في سياسات إيران وحزب الله في 

السنوات الماضية

} ال يزال سؤال الزمن االقتصادي 
واالجتماعي في تونس ملّحا على الفاعل 

الرسمّي الذي يتعامل مع كافة االستحقاقات 
من زاوية االنفعال اآلني ومن دون استجالء 

لألسباب أو تعّمق في جذور املعضلة.
يعاني الفاعل الرسمي التونسي من تأّخر 

مرضي عن مسايرة الزمن االجتماعي مبا 
يجعل كّل القرارات املهمة واالستراتيجية في 

وقتها ضبابية وعامة جدا في غير وقتها.
لن يناقش أحد قيمة القرارات التي 

اتخذتها حكومة يوسف الشاهد لصالح 
محافظة تطاوين ولغيرها من احملافظات 

الداخلية التي تعاني األمّرين جراء سياسة 
التهميش طيلة سنوات االستقالل، لكن 

املفارقة أن ذات القرارات فقدت مصداقيتها 
وأثرها على املواطن بعد أن آثرت احلكومة 

استجالب هذه اخلطوات اإليجابية في وقت 
متأخر وضمن مقاربات إطفائية تسعى إلى 

كسب الوقت والتنفيس االجتماعي أكثر 
من تأصيل التنمية. بهذا املعنى تستنزف 

اإلجراءات اإلصالحية وعوضا من أن تكون 
لبنة في اإلصالح تصير من حيث يدري 

الفاعل الرسمي أو ال يدري خطوة ترقيعية 
ملنع االنفجار املجتمعي وهو ما حصل في 

تطاوين.
لم يستوعب الفاعل الرسمي اجلديد 

أّن الفاعل الرسمي القدمي ممثال في نظام 

الرئيس األسبق زين العابدين بن علي، سقط 
وتنّحى عن احلكم، ليس فقط ألنه لم يكن 

جدّيا في اإلصالح االجتماعي واالقتصادي 
والسياسي، بل وهو األهم، أّنه تأخر عن 

ميعاد التغيير واستفاق متأخرا عن سقف 
املطالب، وفي الزمن الذي استهل فيه خطاب 

لتجديد كانت احلناجر تنادي بسقوطه.
لألسف، تثبت حكومة يوسف الشاهد أنها 
تتعامل بنفس العقلية التعوميية والتأجيلية 

مع املطلبية االجتماعية واالقتصادية، ففي 
الوقت الذي كانت فيه املظاهرات منحسرة 

في مشهدية االعتصامات الهامشية لم تتحّرك 
بالشكل املطلوب واجلذري التخاذ ذات 

القرارات التي اعتمدتها األسبوع املاضي.
وفي السياق الذي بات خالله سقف 
التطلعات واالنتظارات ينادي بإصالح 

منظومة القرار تنّزلت القرارات اإلصالحية 
التي لم جتد رجع الصدى املطلوب.

ولئن كان من عدّو حقيقي يترّبص 
باحلكومة أوال وبالدولة التونسية ثانيا، 

فلن يكون التوظيف السياسي لهذا احلراك 
املجتمعي، بقدر ما هو سياسة التوظيف 
العكسي للزمن املجتمعي، عبر االعتماد 
على االرتخاء االجتماعي والتعويل على 

االستسالم الناعم للمحتجني.
ولعلنا ال جنانب الصواب إن قلنا إّن 

الزمن االجتماعي، يتطّور باطراد مبفعول 

املجافاة مرة والنكوص مرة ثانية وسياسة 
الترهيب والترغيب مرة ثالثة، يستوجب من 
كافة الفاعلني في املشهد التونسي االستباق 

عبر التأسيس لعقد اجتماعي جديد يفتح 
األبواب ملسلكية جديدة في العالقة املواطنية.

ال بد اليوم من عقد اجتماعي جديد في 
تونس قوامه التوازن في توزيع الثروات بني 
اجلهات، وتشبيب االستثمار، وإعادة النظر 

في دور الدولة االجتماعي واالقتصادي ال من 
زاوية مقتضيات وإمالءات اجلهات الدولية 

املانحة، وإمنا من بوابة بيئة االستثمار 
اجلديد وتدعيم الالمركزية دون إلغاء املركز، 

والدفع مبنظومة احلّق في اإلضراب دون 
ضرب موارد الدولة.

جتاوز العالقة الثنائية بني محتج 
مفّقر مطالب ودولة فقيرة مطلوبة، يفرض 
أوال وأخيرا عدم استبطان منهاج ما بعد 
الليبرالية، حيث تتحّول الدولة إلى مجّرد 

إدارة تعنى بالدفاع واألمن والوثائق اإلدارية 
فقط، بل وهو األهّم املزاوجة بني فرص 

االستثمار اخلاص والدولة املستثمرة في 
القطاعات االستراتيجية.

تونس في حاجة إلى عقد اجتماعي 
جديد وإلى عقليات اجتماعية جديدة لدى 

املواطن أوال ولدى الدولة ثانيا ولدى الفاعلني 
االجتماعيني ثالثا، وتلك هي املعضلة 

واالستحقاقات األهم في تونس.

تونس في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد

تونس في حاجة إلى عقد اجتماعي 

جديد وإلى عقليات اجتماعية جديدة 

لدى المواطن أوال ولدى الدولة ثانيا 

ولدى الفاعلين االجتماعيين ثالثا، 

وتلك هي المعضلة األهم في تونس

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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اقتصاد
{الخصخصة ليســـت منهجا إصالحيا في الدول التي ليســـت فيها ســـيادة راسخة للقانون، إنها 

عملية نهب وقحه لثروات الشعوب}.

عبدالرضا بدر
محلل اقتصادي عراقي

} الريــاض – أعلنت وزارة املالية الســـعودية 
بدء التســـجيل الفعلي ألدوات الدين العام في 
مركز إيداع األوراق املالية عبر منصة الســـوق 
املالية الســـعودية (تداول)، املشغلة للبورصة 

احمللية اعتبارا من يوم أمس األحد.
وقالت الوزارة إن اخلطوة تأتي عطفا على 
بيـــان الوزارة املالية، الـــذي ُأعلن مبوجبه عن 
تنفيذ مبادرة إنشـــاء مكتب إدارة الدين العام 
بوزارة املالية، وقرار تســـجيل وإدراج وتداول 

إصدارات الدين العام بشكل تدريجي.
وبلغـــت أدوات الديـــن احلكومية التي مت 
تســـجيلها في البورصة احملليـــة نحو 171.5 
مليار ريال (45.7 مليار دوالر) معظمها مرابحة 

حكومية بعائد ثابت.
وأكـــد املتحدث باســـم مكتـــب إدارة الدين 
العام أن ”هذه اخلطوة تندرج ضمن املبادرات 
مكتـــب  دور  لتعزيـــز  اعتمادهـــا  يتـــم  التـــي 
إدارة الديـــن العام، بالتـــوازي مع التوصيات 
الطموحة التـــي تتضمنها ”رؤية الســـعودية 
2030“ والرامية إلى ترســـيخ حضور البالد في 

األسواق املالية احمللية والعاملية“.
ودفعـــت تراجعـــات النفـــط، احلكومة إلى 
طرح أول ســـندات دولة مقومة بالدوالر العام 
املاضي، جمعت مـــن خاللها 17.5 مليار دوالر، 
إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دوالر. 

وتعد الســـندات الســـعودية املطروحة في 
أكتوبـــر هـــي األضخـــم بني جميـــع طروحات 

األسواق الناشئة في العالم. 
وطرحت الرياض أول صكوك دولية مقومة 
بالدوالر األميركي الشـــهر املاضي، في إصدار 

بلغ حجمه نحو 9 مليارات دوالر. 
وتأتي مســـتويات اإلصدار غير املسبوقة 
مع إقبال قوي من املســـتثمرين الدوليني نظرا 
الرتفـــاع العوائـــد عليها وانخفـــاض املخاطر 

مقارنة بالسندات األوروبية.

وحتى وقت قريب، كانت السعودية وبقية 
دول اخلليج الغنية بالنفط قادرة على جتاهل 
أســـواق الســـندات العامليـــة، ولكنهـــا جلأت 
إلى إصـــدار أدوات الدين لتغطيـــة العجز في 

موازناتها الناجتة عن تدهور أسعار النفط.
ويؤكـــد خبـــراء أســـواق املـــال أن وتيرة 
إصدار السندات الســـيادية في اخلليج تشهد 
نشـــاطا ملحوظا خالل األشهر القليلة املاضية 
وسط إقبال كبير من املستثمرين في األسواق 

العاملية.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن حجـــم الدين 
السعودي وصل حاليا بعد تلك اإلصدارات إلى 
93.4 مليـــار دوالر، وهو يعادل نحو 13.6 باملئة 
من الناجت احمللي اإلجمالي للبالد، مرتفعا من 
84.4 مليـــار دوالر تعادل 12.3 باملئة من الناجت 

احمللي اإلجمالي في نهاية العام املاضي.
الديـــن  مســـتويات  إن  محللـــون  ويقـــول 
العـــام الســـعودي ال تـــزال منخفضـــة مقارنة 
مبتوســـط الديـــون الســـيادية العامليـــة، وإن 
االقتـــراض وســـيلة ناجعة لتمويل املشـــاريع 
االستثمارية وجتنب تسييل األصول السيادية 

واالحتياطات احلكومية.
وأشـــار مايكل جريفيرتـــي رئيس جمعية 
اخلليـــج للســـندات والصكوك وهـــي جمعية 
مســـتقلة مقرها دبي، في وقت ســـابق إلى أن 
اللجوء إلى أســـواق الدين قـــد يقلل االعتماد 
على االحتياطيات في مسألة سّد عجز املوازنة 
ويســـاعد أيضا علـــى متويل مشـــاريع البنية 

التحتية العمالقة.
وتعانـــي أســـواق النفط اخلـــام من تخمة 
املعـــروض ومحدودية الطلب، وتراجع ســـعر 
البرميـــل بأكثر مـــن 70 باملئة مـــن 120 دوالرا 
منتصـــف 2014، إلـــى نحـــو 27 دوالرا قبل أن 

يصعد إلى نطاق 49 دوالرا باملتوسط حاليا.
وتوقع فيليب جود مدير إدارة االستثمارات 
وهي شركة إلدارة األصول مقرها  لدى ”فيش“ 
زيـــورخ، قبل فترة، أن يـــزداد حجم العجز في 
منطقة اخلليج مع اســـتمرار ارتفـــاع الديون 
الســـيادية وديون الشـــركات، وهو األمر الذي 
ســـيؤدي إلـــى مواصلـــة إصـــدار الســـندات 

والصكوك.

السعودية تطرح ديونها للتداول في البورصة المحلية
[ دعم كبير لفرص إدراج سوق الرياض في مؤشرات األسواق الناشئة  [ الدين العام يرتفع إلى ما يعادل 13.6 بالمئة من الناتج المحلي

 نظرة جديدة لحوكمة الديون

عــــــززت احلكومة الســــــعودية إصالحاتها املالية من خالل تســــــجيل ديونها في البورصة 
ــــــح متاحة للتداول. وميكــــــن للخطوة أن تعزز مكانة الســــــوق املالية وفرص  ــــــة لتصب احمللي
إدراجها في مؤشــــــرات األسواق الناشئة وتســــــاعد في تدفق مزيد من االستثمارات إلى 

البالد.

مليار دوالر من أدوات 

الدين العام بدأت الحكومة 

السعودية أمس بتسجيلها 

في مركز إيداع األوراق المالية

45.7

{إيرادات الســـياحة التركية تراجعت بنســـبة 17.1 بالمئة في الربع األول من العام الحالي لتقف 

عند 3.34 مليار دوالر فقط بسبب تراجع حاد في عدد الزوار}.

بيانات رسمية
معهد اإلحصاء التركي (تركستات)

} بروكســل – أرسل زعماء االحتاد األوروبي 
رســـالة واضحة إلـــى الناخبـــني البريطانيني 
حـــني فجروا جميع أوهام أنصار البريكســـت 
ووضعوا شـــروطا قاســـية خلروج بريطانيا 

خالل القمة التي عقدت في بروكسل.
وكشـــفت القمـــة األوروبيـــة عن انســـجام 
غير مســـبوق بني زعماء 27 دولة حني وافقوا 
باإلجمـــاع على مجموعة إرشـــادات للتفاوض 
فـــي 8 صفحـــات صاغها دبلوماســـيون خالل 

الشهر املاضي.

وتلزم تلـــك اإلرشـــادات ميشـــيل بارنييه 
كبير مفاوضي االحتاد األوروبي بالسعي إلى 
اتفاق يؤمن حقـــوق 3 ماليني مغترب من دول 
االحتاد يقيمون في بريطانيا وضمان تســـديد 
لندن ملســـتحقات تصل إلى عشـــرات املليارات 
من اليورو. وقال بارنييه ”نحن مســـتعدون… 

نحن معا“.
وأطلقت الشـــروط شـــرارة تفتت بريطانيا 
حـــني أكدت ســـعيها لتفادي زعزعة اســـتقرار 
الســـالم بإقامـــة حـــدود بـــني دول االحتـــاد 

األوروبـــي وبريطانيـــا على جزيـــرة أيرلندا، 
وهو ما يشعل شرارة إمكانية انفصال أيرلندا 

الشمالية وانضمامها إلى جمهورية أيرلندا.
انتقادات الذعة يخشى البعض من احتمال 
أن تفســـد أي اتفاق قادم حيث اتهم مسؤولون 
لندن برفض بعض أوجـــه اإلنفاق في االحتاد 
وطالبوهـــا بالتراجـــع عـــن هـــذا الرفـــض أو 
املخاطرة بعرقلة بدء احملادثات الشهر املقبل.

وتســـتبعد اإلرشـــادات األوروبية إمكانية 
مناقشـــة اتفاق التجـــارة احلرة الـــذي تريده 
رئيســـة وزراء بريطانيـــا تيريزا مـــاي إلى أن 
يحدث تقـــدم في االتفـــاق على تلك الشـــروط 
الرئيســـية املتعلقـــة بخـــروج بريطانيـــا من 

التكتل.

األوروبـــي  املوقـــف  أن  محللـــون  ويـــرى 
احلـــازم في أول قمة منذ أطلقت ماي رســـميا 
طلـــب االنفصال، سيشـــعل أوراق االنتخابات 
اســـتقطاب  ويزيـــد  املبكـــرة  البريطانيـــة 
البريطانيـــني بحســـب موقـــف األحـــزاب من 

البريكست.
ومن املتوقع أن يفرض حتركات في موقف 
األحـــزاب بعد انكشـــاف األوهـــام التي كانت 
تســـوقها للناخبني وخاصة حزب احملافظني، 
الذي قد يدفعه املوقـــف األوروبي إلى اختيار 
االنفصال القاســـي، الذي ال مييـــل إليه معظم 

الناخبني البريطانيني.
وقـــال دونالـــد توســـك رئيـــس املجلـــس 
األوروبي الذي ترأس االجتماع ”قبل مناقشـــة 
املســـتقبل ينبغـــي أن نفهـــم ماضينـــا… نريد 
رد فعل جـــادا من بريطانيا“. وانتقد ساســـة 
بريطانيـــني من بينهم ماي ذاتها لتحدثهم عن 
صفقة ســـريعة لطمأنة املغتربني بينما تتطلب 

التعقيدات القانونية محادثات مفصلة.
وقبـــل أيـــام بـــدا أن املستشـــارة األملانية 
مـــاي  ملضايقـــة  تســـعى  ميـــركل  أجنيـــال 
بتصريحـــات مماثلة عبـــرت خاللها عن قلقها 
من أن بعض البريطانيني تســـاورهم ”أوهام“ 

بشأن محادثات جتارة سريعة.
وحتدث رئيس املفوضيـــة األوروبية جان 
كلـــود يونكر بنبرة أكثـــر صرامة حيث قال إن 
مســـؤولي املفوضية حـــددوا مجموعة من 25 
مسألة قانونية مختلفة ينبغي تسويتها بشأن 

حقوق املغتربني فقط.
وقال ”في بعض األحيان يكون لدي شعور 
بأن بعـــض أصدقائنـــا البريطانيـــني، وليس 
كلهم، يقللـــون من قدر الصعوبات الفنية التي 

علينا مواجهتها“.

ويـــرى االحتـــاد األوروبـــي أن مـــن املهم 
أال يســـود الشـــعور بأن بريطانيـــا تنتفع من 
اخلروج من التكتل وذلك لتفادي تشجيع دول 

أخرى على أن حتذو حذوها.
وحذر رئيـــس الوزراء البلجيكي تشـــارلز 
ميشـــيل من الوقوع في ”الفـــخ“ الذي جنحت 
بسببه بريطانيا في تفرقة االحتاد لصاحلها.

وســـرعان ما أقرت ماي بقســـوة الرسالة 
األوروبيـــة حـــني قالـــت أمـــس إن محادثـــات 
االنفصال عن االحتاد ســـتكون صعبة في ظل 

املوقف املتشدد الذي تبناه زعماء االحتاد.
ودفعها ذلك إلى تشـــديد مواقفها السابقة 
حني أكدت أنها ســـتكون مستعدة لالنسحاب 
مـــن محادثـــات االنفصـــال دون التوصل إلى 
اتفـــاق إذا لـــم يعجبهـــا مـــا يقدمـــه االحتاد 
األوروبـــي. وميكـــن أن يؤثر ذلك علـــى نوايا 

تصويت البريطانيني في االنتخابات.
وفي إشـــارة إلى خطورة البريكســـت على 
وحدة اململكة املتحدة، سيتعهد زعماء االحتاد 
أليرلندا بالبقاء في االحتاد بشـــكل تلقائي إذا 
احتدت معهـــا أيرلندا الشـــمالية التي صوت 

سكانها ضد البريكست.
وميكـــن أن تكـــون لفقـــدان بريطانيا حق 
الدخول إلى األسواق املالية األوروبية تبعات 
هائلة على مســـتقبل حي املال في لندن، الذي 
يعد أكبر مساهم في الناجت احمللي البريطاني. 
وقد بدأت الكثير من املصارف العاملية بإعالن 
خطط لنقل بعض نشاطاتها إلى داخل االحتاد 

األوروبي، األمر الذي ينذر بأزمة اقتصادية.
ومـــن األمور التـــي ســـتكون محل خالف 
أيضا مســـألة الدول التي ســـتفوز باستضافة 
وكالتـــني تابعتني لالحتـــاد األوروبي مقرهما 

لندن حاليا.

ــــــة املبكرة في 8 يونيو  ــــــي أوراق االنتخابات البريطاني أشــــــعل زعماء دول االحتاد األوروب
ــــــل، حني وضعوا الناخبني أمام خيارات اقتصادية قاســــــية. وحذروا البريطانيني من  املقب

”أوهام“ ضمان عالقة جديدة تسمح بدخولهم إلى أسواق االحتاد األوروبي.

االتحاد األوروبي يشعل األوراق االقتصادية لالنتخابات البريطانية
[ الزعماء األوروبيون يضعون شروطا قاسية لمخاض االنفصال  [ الءات حازمة تكشف للبريطانيين أوهام أنصار البريكست

دونالد توسك قائد الجبهة األوروبية في معركة البريكست

خطط لزيادة سعودة الوظائف في قطاع التأمني
قـــال محافـــظ مؤسســـة النقد  } الريــاض – 
العربـــي الســـعودي (البنك املركـــزي) أحمد 
اخلليفـــي أمس إنه ســـيتم توطـــني الوظائف 

الفنية والقيادية في شركات التأمني.
وكانت مؤسســـة النقد قد ألزمت شـــركات 
التأمـــني بتوطـــني وظائـــف إدارات مطالبات 
املركبـــات وإدارات العنايـــة قبـــل الثاني من 

يوليو القادم.
وأشـــار اخلليفي في كلمتـــه أثناء افتتاح 
”نـــدوة التأمني الســـعودي الرابعـــة“ إلى أن 
نســـبة التوطـــني بشـــركات التأمـــني وإعادة 

التأمني حاليا تبلغ 58 باملئة.
ويأتي اإلعالن بعـــد أيام من توقيع وزارة 
العمل السعودية أمس مذكرة تفاهم مع هيئة 
النقـــل العام في البـــالد لتوطني الوظائف في 

مكاتب تأجير الســـيارات. وقالت الوزارة في 
بيان حينها إن ”فرص العمل في مكاتب تأجير 

السيارات تقدر بأكثر من 10 آالف فرصة“.
وكانت الوزارة أصدرت قرارا مماثال العام 
املاضـــي، يقصر العمل فـــي مراكز االتصاالت 
على املواطنني فقـــط، وفرضت عقوبات بحق 

أرباب العمل املخالفني.
وكشـــفت مصادر حكومية مطلعة الشـــهر 
املاضـــي أن وزارة العمـــل تعتزم رفع نســـب 
توظيف املواطنـــني في القطاعات االقتصادية 
ضمن برنـامج ”نطاقات“ في ســـبتمبر القادم، 
في خطوة تهدف إلى خفض معدالت البطالة.

وجـــاءت القـــرارات تزامنـــا مـــع صعود 
نســـب البطالة في صفوف السعوديني خالل 
العـــام املاضي، ومحـــاوالت احلكومة خفض 

النســـب من بوابة ”سعودة“ بعض القطاعات 
االقتصادية. 

وبحســـب بيانـــات رســـمية، بلـــغ معدل 
البطالة بني الســـعوديني في الربع الرابع من 
العام املاضي 12.3 باملئة، مقارنة مبعدل 12.1 

باملئة في الربع الثالث من العام ذاته.
رؤيتهـــا  فـــي  الســـعودية  وتســـتهدف 
املســـتقبلية 2030 خفـــض معـــدل البطالة بني 
مواطنيهـــا إلى 7 باملئـــة، كما تخطط خلفضه 
إلى 9 باملئة بحلول 2020 عبر برنامج التحول 

الوطني لإلصالح االقتصادي.
ويسعى البلد اخلليجي، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، عبـــر برنامج التحول الوطني إلى 
توفير 450 ألف وظيفة للســـعوديني، وإحالل 

1.2 مليون وظيفة للمواطنني بحلول 2020.

تصعيد على حافة الهاوية

تريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

مستعدة لالنسحاب دون 

اتفاق إذا لم يعجبني ما 

يقدمه االتحاد األوروبي

بعض البريطانيين تساورهم 

أوهام بشأن إمكانية إجراء 

محادثات سريعة
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اقتصاد
{شركة طاقة قد تبيع بعض أصولها في قطاع النفط والغاز في أميركا الشمالية من أجل جمع 

أموال ألنشطتها األساسية}.

سعيد حمد الظاهري
مدير العمليات في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

{السعودية تحقق تقدما أفضل من المتوقع في خفض التكاليف، وعجز الموازنة في الربع األول 

انخفض بأكثر من نصف التوقعات األولية}.

محمد التويجري
نائب وزير االقتصاد والتخطيط السعودي

محمد حماد

} بدأت بعثة الصندوق زيارتها للقاهرة أمس، 
بعد أن مت تأجيلها الشـــهر املاضي، ملناقشـــة 
ســـبل كبح معدالت التضخـــم املرتفعة متهيدا 
لصـــرف القســـط الثاني من قـــرض الصندوق 

بقيمة 1.25 مليار دوالر.
ووفق األرقام الرســـمية، ســـجلت نســـبة 
التضخـــم ارتفاعا بلغ حـــدود 32.5 باملئة منذ 
حتريـــر ســـعر صـــرف اجلنيه مطلـــع نوفمبر 

املاضي.
والحـــت فـــي األفـــق أزمـــة بـــني القاهرة 
وصنـــدوق النقـــد بعـــد تصريحـــات مديـــرة 
الصندوق كريســـتني الغارد حول ضرورة قيام 
مصـــر مبزيد مـــن اإلجراءات ملعاجلة مشـــكلة 
التضخم، في إشـــارة إلى رفع أســـعار الفائدة 
أو اإلبقـــاء عليها عنـــد مســـتوياتها احلالية 

املرتفعة.
وقـــال هانـــي توفيـــق رئيـــس اجلمعيـــة 
املصرية لالستثمار املباشر إن ”صندوق النقد 
الدولي وّجه انتقادا صريحا ملصر نتيجة عدم 
اســـتخدامها أدوات السياسة النقدية بحرفية 

لكبح جماح التضخم“.
أن الغـــارد طالبـــت  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
احلكومة املصرية صراحة برفع سعر الفائدة، 
لكنها نســـيت أن ســـبب موجـــة التضخم غير 
املســـبوقة بالبـــالد هو حترير ســـعر الصرف 
الذي باركـــه الصندوق، بل واشـــترط اتخاذه 

لتقدمي حزمة املساعدات املالية ملصر.
وحّذر توفيق أعضاء جلنة السياسة النقدية 
بالبنـــك املركـــزي مـــن اإلنصـــات لتصريحات 
الغارد، ألنها من املمكن أن تدفع البالد للدخول 
في حالـــة ركود كامـــل، حيث يعانـــي اجلهاز 
املصرفـــي حاليا من أعباء رفع ســـعر الفائدة. 

وطرحت البنـــوك احلكومية شـــهادات إدخار 
بعائـــد 20 باملئة أجلها 18 شـــهرا، وتصل تلك 
النســـبة على دفتر التوفير بالبنوك إلى 14.75 
باملئة، بينما تصل على اإلقراض 15.75 باملئة، 
وهـــو ما يعنـــى أن مدخـــرات املصريني تتآكل 

بسبب التضخم.
وأشـــار تقريـــر لبنـــك االســـتثمار فاروس 
فـــي مصر إلى أن صنـــدوق النقد يضغط على 
مصر لإلبقاء على أســـعار الفائدة عند معدالت 
مرتفعة بهدف كبح جماح التضخم الناجت عن 

خفض الدعم وحترير سعر الصرف.
ورّجح خبراء البنك أن تظل معدالت الفائدة 
مســـتقرة على األقل عند املســـتويات احلالية، 
التي هـــي مرتفعة جدا، حتى الربع األخير من 
2017، وقد تكون هناك موجات خفض محتملة 

بعد ذلك.
وكان الصنـــدوق قـــد وافـــق علـــى قرض 
للقاهرة لدعـــم برنامجها اإلصالحي بنحو 12 
مليـــار دوالر. وقد دخلـــت الدفعة األولى للبنك 
املركـــزي بقيمة 2.75 مليـــار دوالر، في انتظار 

الدفعات األربع املتبقية.
وفقد رأس املال السوقي للبورصة املصرية 
نحـــو 650 مليـــون دوالر بســـبب تصريحـــات 
الغـــارد، بعـــد أن قامـــت املؤسســـات املاليـــة 
بالتخلص من نسبة كبيرة من محافظها املالية 
بسبب شبح رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في 

األفق مجددا.
لكن ذلك العامل ليس وحده من تســـبب في 
تلك اخلسائر، بل إن استمرار معدالت الفائدة 
املرتفعـــة عنـــد 20 باملئة وخفـــض الصندوق 
توقعاته لنمو الناجت احمللـــي اإلجمالي ملصر 
خـــالل العـــام املالي احلالـــي إلـــى 3.5 باملئة، 
مقابل توقعاته الســـابقة عنـــد 4 باملئة، أثرت 

على تـــداوالت البورصة. وحـــّذر اقتصاديون 
من استمرار املعدالت املرتفعة للفائدة بالبالد، 
حيث إنها تزيد من أعبـــاء الدين العام والذي 
وصل لنحو 188 مليـــار دوالر وفق تصريحات 
الرئيـــس املصـــري عبدالفتاح السيســـي أمام 
املؤمتر الثالث للشـــباب الـــذي اختتم أعماله 

اخلميس املاضي.
وتصـــل خدمـــة أعبـــاء الدين العـــام عند 
مســـتويات الفائـــدة احلالية لنحـــو 30 مليار 
دوالر ســـنويا، وهو حتّد كبيـــر يزيد من عجز 

املوازنة العامة بالبالد.
االقتصـــاد  أســـتاذ  دالور  شـــريف  وقـــال 
باجلامعـــة البريطانيـــة، لـ”العـــرب“ ”إننـــا ال 
نحتاج توصيـــات الغارد، فاحتـــواء التضخم 
دور أســـاس للبنك املركزي وفـــي صميم عمله 

وفقا لقانون 88 لسنة 2003“.

وأشـــار إلى أن ارتفاع معـــدالت التضخم 
ســـببه الـرئيســـي تراجــــع اإلنتــــاج وزيـادة 
قيمـة الـــواردات، كمـا أن رفـع ســـعـر الـدوالر 
اجلمـركـــي إلـــى 16.5 جنيهـــا أدى إلى موجة 
ارتفاعات طالت جميع الســـلع املســـتوردة من 

اخلارج.
ويوجـــد في مصر 3 أســـعار لبيـــع الدوالر 
األول في الســـوق الرســـمية عند 18.14 بالبنك 
املركـــزي، والثاني في شـــركات الصرافة عند 
18.19 جنيهـــا، والثالث فـــي مصلحة اجلمارك 

عند 16.5 جنيها.
ويرى دالور أن حل أزمة تضخم األسعارال 
تكون باحتواء الســـيولة املوجودة باألسواق، 
ألن مصر ليست مثل الدول الصناعية الكبرى، 
حيـــث يتســـبب رفع ســـعر الفائدة فـــي زيادة 
املدخـــرات بالبنـــوك، وبالتالـــي تزيـــد القوة 

الشـــرائية لألفـــراد نتيجة ارتفـــاع عوائد تلك 
املدخرات.

ويعتقـــد مدحـــت نافـــع أســـتاذ االقتصاد 
والتمويل أن زيادة معدالت اإلنتاج تعّد املخرج 
الوحيد مـــن تلك األزمة، حيـــث أن البالد على 

وشك الدخول في مرحلة الركود التضخمي.
أن  وأوضح فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ 
السياسة النقدية بالبالد خالل الفترة املاضية 
ركـــزت على زيـــادة حجم االحتياطـــي النقدي 
فقط، والـــذي بلغ حاليا نحو 28.5 مليار دوالر، 

دون االهتمام مبحفزات االقتصاد الكلي.
وتوّقع اخلبير أن تتســـبب تلك املناوشات 
في تأخر تســـلم القاهرة لبعض الدفعات، ألن 
القاهـــرة مطالبـــة فـــي نهاية املطـــاف بتنفيذ 
شـــروط صنـــدوق النقد للحصـــول على كامل 

التمويل.

ارتفاع التضخم يفجر أزمة بين القاهرة وصندوق النقد الدولي
[ تحذيرات من االنصياع لضغوط الغارد لرفع معدالت الفائدة  [ الصندوق يخفض توقعات النمو في العام الحالي إلى 3.5 بالمئة

التضخم يضرب قدرات المواطن الفقير

حــــــّذر اقتصاديون من مخاطر رفع ســــــعر الفائدة مجددا جراء الضغوط التي ميارســــــها 
صندوق النقــــــد الدولي لكبح ارتفاع معدالت التضخم منذ تعومي اجلنيه. وقالوا إن زيادة 
اإلنتاج والتصدير وتوفير فرصة عمــــــل للمواطنني هي احللول الكفيلة للخروج من األزمة 

الراهنة.

شريف دالور:

ارتفاع معدالت التضخم 

سببه الرئيسي تراجع اإلنتاج 

وزيادة قيمة الواردات

هاني توفيق:

مقترحات صندوق النقد 

من الممكن أن تدفع البالد 

للدخول في حالة ركود شامل

ملتقى اقتصادي 

موريتاني تونسي

} نواكشوط – اختتمت أمس فعاليات امللتقى 
االقتصادي املوريتاني التونسي في العاصمة 
نواكشـــوط، الذي بحث على مدى 3 أيام سبل 
إنعاش وتطوير التبادل التجاري بني البلدين.
وشـــارك في امللتقـــى، الذي نظمتـــه غرفة 
التجـــارة والصناعـــة والزراعـــة املوريتانيـــة 
بالتعـــاون مع املنتدى االقتصادي التونســـي، 
عـــدد كبيـــر مـــن مســـؤولي البلديـــن ورجال 
األعمال، الذين عرضوا الفرص االســـتثمارية 

املتاحة في البلدين.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــرة  وعّبـــرت 
والســـياحة املوريتانية الناها بنت حمدي ولد 
مكناس عن ثقتها بأن يســـاهم امللتقى بشـــكل 
كبير في تعزيز وتطوير االســـتثمار والتبادل 

التجاري بني البلدين.
التـــي  اإلجنـــازات،  أن  إلـــى  وأشـــارت 
قالـــت إن احلكومـــة املوريتانيـــة حققتها في 
مجـــال البنـــى التحتيـــة والطـــرق واملوانـــئ 
واالتصاالت، ســـتكون عوامـــل محّفزة لرجال 
األعمال التونسيني تساعد في تسهيل تطوير 

االستثمار بني البلدين.
ودعا رئيـــس غرفـــة التجـــارة والصناعة 
والزراعة املوريتانية محمد ولد محمد محمود، 
الفاعلـــني االقتصاديـــني في القطاعـــني العام 
واخلاص فـــي موريتانيا وتونـــس إلى القيام 

بدورهم في تطوير العالقات التجارية.
وقال الســـفير التونســـي لدى نواكشـــوط 
عبدالقادر الساحلي، أن التعاون التجاري بني 
بـــالده وموريتانيا ينمو بشـــكل كبير في ظل 
وجود فرص كبيرة متاحة لالستثمار املشترك.
وأشاد مبســـتوى العالقات التي قال إنها 
مميـــزة وعميقـــة والتـــي تعـــود جذورها إلى 

السنوات األولى الستقالل البلدين.
وال تتوفر أرقام عن حجم التبادل التجاري 
بـــني البلدين، لكن تونس تعـــّد الوجهة األولى 
للســـياح املوريتانيني، وتعّد الوجهة املفضلة 

لديهم على مستوى السياحة االستشفائية.
وتستثمر تونس في عدد من القطاعات في 
موريتانيا، خصوصا في قطاع االتصاالت في 
وقت تسعى فيه لتنويع الشراكات االقتصادية 

مع دول أفريقيا.
وقد قام رئيس احلكومة يوســـف الشـــاهد 
مؤخـــرا بجولة فـــي عدد من الـــدول األفريقية 
وأكـــد أن تونس تدرك أنـــه حانالوقت لتوجيه 

بوصلة االقتصاد التونسي نحو أفريقيا.

لندن تنظر في نزاع صندوق ليبيا السيادي مع سوسيتيه جنرال

} لنــدن - تنظراحملكمة العليـــا في لندن غدا 
الثالثاء، في اتهامات تقّدم بها صندوق الثروة 
السيادي الليبي بحق بنك االستثمار الفرنسي 
بدفع رشـــى بقيمـــة 58.5 مليـــون دوالر لتأمني 

أنشطة من الصندوق.
ويحـــاول الصنـــدوق الليبي جاهـــدا منذ 
أعـــوام اســـتعادة األمـــوال التـــي مت تبديدها 
خالل عهد الزعيم معمـــر القذافي والتي يقول 

املسؤولون الليبيون إن فيها شبهات فساد.

وتقاضـــي املؤسســـة الليبية لالســـتثمار 
البالغ حجم أصولها 67 مليار دوالر، سوسيتيه 
جنرال في مـــا يتعلق بخمـــس معامالت تبلغ 
قيمتهـــا اإلجماليـــة 2.1 مليـــار دوالر جـــرى 
تنفيذها في الفترة بني عامي 2007 و2009 قبل 

اإلطاحة بالقذافي.
وتقـــول املؤسســـة الليبية لالســـتثمار إن 
املعامـــالت جـــرى تأمينها في إطـــار ”مخطط 
احتيال وفساد“ وانطوت على مدفوعات بقيمة 
58.5 مليـــون دوالر قّدمهـــا سوســـيتيه جنرال 
لشـــركة مســـجلة في بنما تدعى لينايدا، التي 
متت تصفيتها فـــي عام 2010، وكان يســـيطر 
عليها في ذلك احلني رجل األعمال الليبي وليد 

اجلهمي.
وقال سوســـيتيه جنرال في أحدث تقاريره 
الســـنوية إنه ”يدحض بقـــوة مثل تلك املزاعم 

وأي مطالبـــة تشـــكك فـــي مشـــروعية هـــذه 
االستثمارات“.

ويؤكـــد اجلهمي، وهو أحـــد املدعى عليهم 
في القضية، شرعيته كرجل أعمال وعدم وجود 

مخطط احتيال وفساد نهائيا.
وبحســـب املؤسســـة الليبية لالســـتثمار، 
فإن اجلهمي كان في وضع يســـمح له بالعمل 
كوسيط بسبب صلته مبن يسميهم الصندوق 
”املرتبطني بالقذافي“ وحتديدا سيف القذافي.

وفي جلســـة اســـتماع قبل احملاكمة عقدت 
في مايو العـــام املاضي، أصدر القاضي حكما 
لصالح طلبات املؤسســـة الليبية لالســـتثمار 
باملزيـــد مـــن اإلفصاح مـــن قبـــل اجلهمي عن 
سجالت الهاتف والســـجالت املصرفية إللقاء 

الضوء على طبيعة العالقة محل الدعوى.
وأسست ليبيا املؤسسة الليبية لالستثمار 
في عـــام 2006 بهدف اســـتثمار االحتياطيات 
الكبيـــرة املتراكمـــة من إيـــرادات النفط ودمج 
اقتصادهـــا فـــي النظـــام املالـــي العاملي بعد 
سنوات من العقوبات. وســـرعان ما أصبحت 

املؤسسة نقطة جذب للبنوك األجنبية ومديري 
الصناديق.

وتظل قيادة املؤسســـة الليبية لالستثمار 
محل نـــزاع، في خالف يعكس الطبيعة املمزقة 

للبالد منذ سقوط نظام القذافي في 2011.
وتأتـــي القضية بعـــد أن أشـــهر من تلقي 
جهـــود الصندوق الليبي صدمة شـــديدة حني 
رفضت احملكمـــة العليا البريطانيـــة الدعوى 
التي أقامها ضد غولدمان ســـاكس الســـترداد 
1.2 مليـــار دوالر مبوجـــب استشـــارات قدمها 

البنك األميركي خالل عامي 2007 و2008.
ويقول الصندوق الليبي إن ساكس استغل 
ضعـــف ســـلطة االســـتثمار الليبيـــة ودفعها 
إلى إبرام 9 صفقات مع شـــركات مثل ســـيتي 
غروب وشركة كهرباء فرنسا وبنك سانتاندير 
ومجموعـــة إينـــي اإليطاليـــة للطاقـــة بهدف 
حتقيق أرباح طائلة بلغـــت قيمتها اإلجمالية 

مليار دوالر.
وطلبت املؤسســـة الليبية لالستثمار بعد 
اإلعالن عـــن احلكم في أكتوبـــر املاضي، إذنا 
للطعـــن على احلكم لكنها مازالـــت في انتظار 

النتيجة.
املتعلقـــة  القضيـــة  أن  محللـــون  ويـــرى 
بسوســـيتيه جنـــرال واجلهمي أكثـــر تعقيدا 
وتنطـــوي على اتهامات من املؤسســـة الليبية 
لالســـتثمار بـــأن املدفوعـــات التـــي حصلـــت 
عليهـــا لينايدا كانت بهـــدف التأثير على نحو 
مباشـــر أو غير مباشـــر على املؤسسة الليبية 
لالســـتثمار لكي تدخـــل في املعامـــالت محل 
النزاع. ومن املقرر أن تســـتمر احملاكمة حتى 

31 يوليو املقبل.
وفـــي أبريـــل 2014، طلبـــت وزارة العـــدل 
األميركية رسميا من سوسيتيه جنرال وثائق 
تتعلق مبعامـــالت مع أفراد وكيانات في ليبيا 

من بينها املؤسسة الليبية لالستثمار.
وأصدرت جلنة األوراق املالية والبورصات 
طلبا مماثال، في أكتوبر من العام نفسه، بحق 
سوســـيتيه جنرال الذي قـــال في أحدث تقرير 

سنوي إنه يتعاون مع السلطات األميركية. مطاردة األموال الليبية المبددة

المؤسسة الليبية لالستثمار 

تتهم سوسيتيه جنرال 

بتبديد أموال في 5 معامالت 

تبلغ قيمتها 2.1 مليار دوالر

يقف صندوق الثروة السيادية الليبي وجها لوجه مع بنك سوسيتيه جنرال، أمام احملكمة 
العليا في لندن بشأن ادعاءات بأن البنك االستثماري الفرنسي أقدم على القيام مبعامالت 

للصندوق الليبي تنطوي على شبهات فساد.

مليون دوالر، دفعها البنك 

الفرنسي لشركة لينايدا 

المسجلة في بنما لتأمين 

أنشطة للصندوق الليبي

58.5



اعتالء الشباب المناصب القيادية يقضي على الترهل اإلداري

{التأهيل للقيادة}  مشروع السيسي لـ

يحيي أحالم دولة يقودها الشباب

البث المباشر يصبح منصة 

لشباب المغرب لتلقي المعرفة
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[ مالحقة الطالب عبر صفحاتهم على الشبكات االجتماعية يزودهم بالعلم

أمحد مجال

} يخّيم شبح الفشـــل على محاوالت الحكومة 
المصرية في إدخال عناصر شابة إلى مناصب 
قياديـــة بكافـــة مؤسســـات الدولة، اســـتجابة 
ألوامـــر الرئيس عبدالفتاح السيســـي بســـبب 

البيروقراطية اإلدارية.
وتصطدم رغبة السيسي في تمكين الشباب 
بالعديـــد مـــن الصعوبات علـــى أرض الواقع، 
أبرزها افتقاد الشباب المختارين من البرنامج 
الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي دشنته 
الرئاســـة مطلـــع العـــام الماضـــي، للمهارات 
الحياتية والسياســـية، وسخط موظفي الدولة 
مـــن اعتالء مـــن هم أقـــل منهم ســـنا مناصب 

قيادية.
وبلـــغ عـــدد خريجـــي الدفعـــة األولـــى من 
البرنامـــج الرئاســـي حوالـــي 500 شـــاب مـــن 
إجمالي 2700 شاب تشملهم المرحلة األولى من 

البرنامج. 
ويعتمـــد البرنامـــج الرئاســـي 

على ثالثة محاور رئيســـية، وهي 
واســـتراتيجية  سياســـية  علوم 
وعلـــوم إداريـــة وفـــن القيادة 
وعلوم اجتماعية وإنســـانية. 
ويســـتهدف البرنامج إنشاء 

الكفاءات  مـــن  قوية  قاعدة 
الشـــبابية تقـــود العمـــل 
واإلداري  السياســـي 
بالدولـــة في ظل تنامي 

ظاهرة عدم توافر القيادات 
المؤهلة خالل الفترة األخيرة.

وتراهـــن القيـــادة المصرية علـــى إنجاح 
التجربة بتكليف شـــباب البرنامج بالمشـــاركة 

في وضع استراتيجية التنمية 2030.
ويحرص السيســـي علـــى تنظيـــم لقاءات 
دورية مع الشباب ســـواء خالل فترة تدريبهم، 

أو في مؤتمرات عامة تغطيها وسائل اإلعالم.
وينتقـــد خبراء المشـــروع الرئاســـي عدم 
وضوح آلية اختيار الشـــباب وتجاهل عدد من 
شـــباب األحزاب وأعضاء منتخبين في اتحاد 

طلبة الجامعات.
وأعلن الجهاز المركـــزي للتنظيم واإلدارة، 
المســـؤول عن إجـــراءات التعييـــن في مصر، 
إلحاق أول الدفعات التي تخّرجت من البرنامج 
بالجهاز اإلداري للدولة في وظائف مســـاعدي 

ومعاوني الوزراء والمحافظين.
إن  وقالـــت مصـــادر حكوميـــة لـ“العـــرب“ 
الوزراء عقدوا على مدار األيام القليلة الماضية 
العديد من االجتماعات مع األســـماء المرّشحة 
للعمـــل معهـــم، وتّم توزيـــع حوالي 20 شـــابا 
علـــى كل وزارة للعمل في المجـــاالت التي لها 

عالقـــة باتخاذ قرارات التطويـــر، أو المرتبطة 
بتطبيق التكنولوجيا باعتبارها هدفا تســـعى 
إليه الحكومة في جميع الخدمات التي تقّدمها 

والمعامالت الخاصة بها.
وأضافـــت أنه تـــّم تقســـيم الخريجين إلى 
ثالث فئات، األولى رشـــحت للعمل في مناصب 
والمحافظين.  الـــوزراء  ومعاوني  مستشـــاري 
وألحقت الفئة الثانية للعمل في وظائف اإلدارات 
المحلية التابعة لـــوزارة التنمية المحلية، أما 
شـــباب الفئة الثالثة فتّم توفير فرص عمل لهم 
داخل قطاعات الوزارات المختلفة والشـــركات 

الخاصة الراعية للبرنامج.
يواجه قـــرار الحكومة في تعيين الشـــباب 
أزمة في دمج القيادات الشابة مع مؤسساتها، 
إذ يتعلـــق بتقبل العاملين بالوزارات للشـــباب 

الجدد. 
وحـــّذر مراقبـــون من فشـــل تكـــرار تعيين 
ثالثة نواب شباب لكل وزير. ويتشابه مشروع 
الحكومـــة المصرية باختيار نـــواب ثالثة من 
شـــباب ال تزيد أعمارهم عـــن الثالثين عاما، 
الذي دعا إليه السيسي فور وصوله 
إلى ســـّدة الحكـــم في عام 
2014، مـــع مشـــروع 
للقيادة  الشـــباب  تأهيل 

في المشكالت ذاتها. 
وتتلخـــص أزمة تمكين 
الشـــباب في ضعـــف الوعي 
وعدم  للخريجين  السياســـي 
وجود حلول شـــاملة لمشكالت 
ترّهـــل الجهـــاز اإلداري للدولـــة 
وغياب ثقافة العمل الجماعي بين 

الوزراء والمستشارين الشباب.
وأكد أستاذ علم اإلدارة بالجامعة 
األميركيـــة صبـــري الشـــبراوي أن ”محاوالت 
الدولـــة المصرية إلعداد الشـــباب لـــم يقابلها 
إعداد مماثل للهيئات الحكومية لتسهيل عملية 
الدمج، وبالتالي ســـتواجه الـــوزارات أزمة في 
إدخـــال أّي تغييـــرات تذكر على نظـــام العمل 
الحالـــي، كمـــا أن الســـلطات المخّولـــة لهؤالء 
الشباب في الوقت الحالي ال تمّكنهم من تطبيق 

أفكارهم“.
أن ”اإلمكانات المادية  وأضاف لـ“العـــرب“ 
الضعيفة التـــي يمتلكها الجهاز اإلداري تعوق 
أّي أفكار للتطوير وتصـــب في النهاية لصالح 

االرتكان لألمر الواقع“.
وذكـــر متابعـــون أن التجربـــة المصريـــة 
تتشـــابه مـــع تجربة ســـابقة خاضتهـــا بلدان 
أوروبـــا الشـــرقية أثناء فتـــرة نهضتها، ولكن 
الفـــارق هو اعتمـــاد تلك البلدان على إرســـال 
الشـــباب لتعلم مهارات القيـــادة بالخارج قبل 

تعيينهم نوابا للوزراء.

فشلت الحكومة المصرية في تغيير قوانين 
قديمة منظمة للعمل الحكومي، والتي ال تسمح 
بظهـــور كفاءات علـــى عكس تجـــارب أوروبية 

خلقت مناخا يساعد على االبتكار.
وواجهت الحكومة سلسلة من االحتجاجات 
الحاشـــدة قادها موظفون حكوميـــون في عام 
2015 ضـــد قانـــون الخدمـــة المدنيـــة بســـبب 
مخاوف من تســـريح أعداد مـــن موظفي الدولة 
البالغ عددهـــم قرابة الســـبعة ماليين موظف، 

واإلضرار بنظام الحوافز والعالوات.
ويسعى السيسي منذ توليه حكم البالد إلى 
جذب فئة الشـــباب وهي الفئـــة األكثر معارضة 
لنظامـــه وأقـــل الفئات مشـــاركة فـــي المحافل 
االنتخابية. وكانت جهات غير رسمية أعلنت أن 
نسبة مشاركة الشـــباب في انتخابات الرئاسة 
في عام 2014 هي األقل مشـــاركة بنسبة أقل من 
10 بالمئـــة. وتؤرق الحكومة مشـــكالت البطالة 
وتطـــّرف الشـــباب والعـــزوف عن المشـــاركة 

السياسية.
وتتعـــرض الحكومة إلى نقد الذع بســـبب 
سياســـتها مـــع البعض من الفئات الشـــبابية. 
ويواجـــه السيســـي أزمـــة فـــي احتـــواء فرق 
تشـــجيع كرة القـــدم ”االلتـــراس“ المثارة ضد 
الحكومـــة. وتســـببت عـــدة حـــوادث أبرزهـــا 
حادثة ســـتاد الدفاع الجوي، فبراير عام 2015، 
التـــي راح ضحيتهـــا 22 قتيال بعد االشـــتباك 
مع أجهـــزة األمن التي أغلقت الســـتاد ومنعت 
الجماهيـــر مـــن الدخـــول، في انـــدالع موجات 
من الغضـــب ضـــد وزارة الداخليـــة المصرية 

والهيئات القضائية.
وقُبض على العشـــرات مـــن أعضاء روابط 
االلتـــراس وشـــباب معارضيـــن للحكومـــة إثر 
بالمخالفـــة  أمنيـــة  موافقـــة  دون  تظاهرهـــم 
للقانون. ويصب شـــباب غضبهم على الجهات 
القضائية بسبب بطئ اإلجراءات القضائية في 
محاسبة الجناة و“مواالتها للحكومة“، بحسب 

ما تدعي روابط الشباب.
وقال وزير التنمية اإلدارية األســـبق هاني 
محمود لـ“العرب“ إن ”الخطوات التي اتخذتها 
الحكومـــة لتعيين شـــباب البرنامج الرئاســـي 
ترتبط باســـتراتيجية وضعتها الحكومة بضخ 
كفاءات شـــابة بدال من القيـــادات القديمة التي 

وصلت إلى سن التقاعد“.
وأوضح أن ”هناك أكثـــر من مليون موظف 
حكومي يصلون إلى سن التقاعد في الفترة من 
عام 2017 إلـــى 2022، وبالتالي ترغب الحكومة 
فـــي إحـــداث طفرات علـــى المســـتوى اإلداري 
الحكومـــي، مـــن خالل إعطـــاء رأس الســـلطة 
التنفيذية ســـلطات كبيرة لترقية الشباب وفقا 
لكفاءاتهم بـــدال من االرتكان إلى األقدمية داخل 

المؤسسة الحكومية“.

حممد بن احممد العلوي 

} بادرت مجموعة من األساتذة بكلية الحقوق 
بالمحمديـــة المغربيـــة في خطـــوة هي األولى 
مـــن نوعهـــا بالمغـــرب، إلى بـــث محاضراتهم 
عبر اســـتعمال تقنية البث المباشر على موقع 

التواصل االجتماعي فيسبوك.
وتابـــع عدد مـــن الطلبة ورّواد الفيســـبوك 
محاضـــرات محمـــد طـــارق، أســـتاذ القانـــون 
التجـــاري بكلية العلوم القانونية واالقتصادية 
صفحتـــه  علـــى  بالمحمديـــة،  واالجتماعيـــة 
الخاصـــة، وتبعـــه أســـاتذة آخـــرون فـــي بث 

فيديوهات محاضراتهم.
وشـــاهد المحاضرات في القانون التجاري 
اإلداري  القانـــون  واالئتمـــان  األداء  وســـائل 
مـــواد  القضائـــي  والتنظيـــم  والدســـتوري 
وتخصصات أخرى، أكثر من عشرة آالف مشاهد 
في ظرف وجيز جدا، وتم تعميمها بشكل واسع 
من قبل رواد التواصل االجتماعي، بعدما اعتاد 
الطلبة على دراستها ومتابعتها داخل مدرجات 

الجامعات المغربية.
ويعتقد صاحب المبادرة األستاذ طارق 

في تصريـــح لـ“العرب“، أن المحاضرات 
المباشرة عبر تقنية البث المباشر 

على الفيسبوك هي فقط محاولة 
المعرفـــة  لتعميـــم  بســـيطة 
خاصة  للجميـــع،  القانونيـــة 
وأن فئـــة كبيرة من الشـــباب 
رّواد  مـــن  هـــي  والشـــابات 
االجتماعي،  التواصل  شبكات 

ال  المباشـــرة  والمحاضـــرة 
تكنولوجيـــة  وســـائل  تتطلـــب 

ومادية كبيرة، وبالتالي كانت الفكرة 
داخـــل كليـــة الحقـــوق المحمديـــة بإطـــالق 

مشروع تجريبي خالل هذه السنة.
وأكد لـ“العرب“ أن المبادرة هي األولى على 
المســـتوى الوطني المغرب والعربي، مشـــيرا 
إلى أنها تدخل في مجال استعمال تكنولوجيا 
التواصل من أجل نشـــر المعرفة، وهو ما يعّبر 

عنه شعار المبادرة #التعليم_للجميع.
ويـــرى فـــوزي بوخريـــص، أســـتاذ علـــم 
االجتماع جامعة ابن طفيل القنيطرة بالمغرب، 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن هـــذه المبـــادرة 
الشـــخصية محمودة وتنم عن طموح األســـتاذ 
الجامعي بالمغرب إلى اإلبـــداع والجودة رغم 

شح الموارد وقلة اإلمكانات.
وأشـــار بوخريص إلى أن جامعة القاضي 
عيـــاض اتجهـــت في هـــذا المنحى بتســـجيل 
محاضـــرات البعـــض مـــن األســـاتذة ببعض 
الكليات، لكنها كما في حالة أساتذة المحمدية، 
كانـــت مناســـباتية وانتقائيـــة ودعائيـــة، ولم 
تتحّول المبـــادرة إلى واقع فعلي معمم، ترصد 
له إمكانات وموارد، وترســـم لـــه خطة لتكوين 

األساتذة والتقنيين.
 وأكد طـــارق أن ”أكثر من مهتم وطالب في 

30 دولة يتابعون المحاضرات المباشرة“.
ولفت محمد المرابـــط، الكاتب العام لكلية 
العلـــوم القانونية واالقتصاديـــة واالجتماعية 
بالمحمديـــة إلى أن المبادرة مهمة والهدف من 
ورائها االنفتاح على شرائح أخرى كي ال تبقى 
المعلومة حبيسة جدران الكلية ويستفيد منها 

كل الطلبة داخـــل الكليات وخارجهـــا، ”كوننا 
نقـــّدم منتوجا جيدا، فلماذا ال نفســـح المجال 

ألكبر شريحة لالستفادة منه؟“.
وأكد صاحـــب المبادرة أنه على مســـتوى 
التفاعل مـــع الدروس على منصـــات التواصل 
االجتماعـــي ”لـــم أكن فـــي البدايـــة أتوقع هذا 
الحجم الكبير من المتابعة والتفاعل“، مضيفا 
أن األمـــر يتعلق بمحاضـــرة أكاديمية أو درس 
جامعي، لكن ما يثير االنتباه هو أن رّواد مواقع 

التواصل االجتماعي متعطشون للمعرفة.
وقال إنه خالل المحاضرة األولى إحصائيا 
وصـــل عدد المتابعين إلى 87 ألف متابع، وعدد 
كبيـــر مـــن التعليقـــات اإليجابيـــة وصلت إلى 
حوالـــي األلف، وقد شـــارك فيديـــو المحاضرة 
أكثر مـــن 1300 صفحة فيســـبوكية، وفاق عدد 
اإلعجـــاب بالفيديـــو 3700 إعجـــاب، مؤكدا أن 
هـــذه األرقـــام في تصاعد مســـتمر مـــع توالي 
المحاضرات المباشرة والتي تنطلق كل أربعاء 

وتستمر لمدة ساعتين.
”مـــا  أن  لـ“العـــرب“  بوخريـــص،  وأفـــاد 
نحتاجه فعال هو تمكين المؤسسات الجامعية 
والشـــعب وبنيـــات البحث فـــي الجامعات 
من الوســـائل الضرورية خاصة التقنية 
منها مـــن أجل اســـتثمار وتوظيف 
لتطويـــر  التكنولوجيـــا  هـــذه 
والممارســـة  الجامعي  الدرس 
الجامعة،  فـــي  البيداغوجيـــة 
ولحل مشكل المدرجات وبلوغ 
نســـبة تأطير معقولـــة كفيلة 
بتجويد الممارســـة الجامعية 

تكوينا وتأطيرا وبحثا“.
ووفقا لطارق فقـــد وصل عدد 
المحاضرات إلى ثمان مباشـــرة وذلك 
دعما لديمقراطية الجامعة والتعليم بالمغرب، 
باإلضافة إلى توصلي برسائل تشيد بالمبادرة 
مـــن طلبـــة جامعييـــن وأســـاتذة مـــن مختلف 
الجامعات المغربية وبعض جامعات العربية، 
مع اإلشـــارة إلى تنوع في الشرائح االجتماعية 

التي تهتم بمتابعة المحاضرات.
وأشـــار أســـامة بنشـــالل الطالب بجامعة 
محمد الخامس بالرباط، في تصريح لـ“العرب“، 
إلـــى أن ”المحاضرات عبر الفيســـبوك، مبادرة 
جيدة جدا ويستفيد منها الطلبة الذين ال تتاح 
لهم الفرصة للحضور نظرا لكون البعض منهم 
يمـــارس أعمال أخرى أو لكونهـــم ينتمون إلى 
سلك الوظيفة أو اللتزامات متعددة تحول دون 
حضورهم المباشر، وبالتالي بإمكانهم العودة 
إلـــى المحاضرة المســـجلة ويســـتفيدون من 

الدرس وكأنهم كانوا في قاعة الدرس“.
وأكـــد الطالب فضيل التهامي لـ“العرب“ أن 
”الفكرة ممتازة كي يتســـنى للجميع االستفادة 
من المحاضرات، ولكن في نفس الوقت المبادرة 
تحمـــل البعض مـــن الســـلبيات“، موضحا أن 
”الجامعة ليســـت فقـــط مـــكان للمحاضرات بل 
فضاء يمكن من خالله الطالب أن يكتسب أمورا 
أخرى إضافـــة إلى المعلومـــة، وتعميمها على 
جميع الطلبة ستحد من تفاعلهم مع الدرس كما 
قـــد تجعلهم يحصـــرون دور الجامعة في تلقي 
وتلقيـــن المعلومة، ما يعنى إفراغ الجامعة من 
محتواها التثقيفي والتكويني واالحتكاك بين 

األستاذ والطالب“. 

البرنامج الرئاسي 

يستهدف إنشاء قاعدة 

قوية من الكفاءات 

الشبابية تقود العمل 

السياسي واإلداري

تجديد هياكل الدولة

االستفادة من إدمان الفيسبوك

تراهــــــن جل حكومات الدول العربية على الشــــــباب وترغــــــب في جذبهم إلى 
مراكــــــز صنع القرار وإشــــــراكهم فــــــي مواجهــــــة المشــــــكالت االجتماعية 
ــــــك عملت الحكومة المصرية على تأهيل  واالقتصادية الكبرى، وفي إطار ذل

الشباب إلدماجهم في مناصب قيادية بجهاز الدولة.
ويواجه مشــــــروع الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي إلعداد الشــــــباب 
ــــــادة العديد مــــــن التحديات، أبرزهــــــا ترّهل الجهــــــاز اإلداري وتصّدعه  للقي

بالروتين وسخط موظفي الحكومة من اعتالء من هم أقل منهم سنا مناصب 
قيادية.

كمــــــا بادر مجموعة من األســــــاتذة بإحــــــدى الجامعــــــات المغربية في خطوة 
ــــــدول العربية، إلى بث محاضراتهم عبر  هــــــي األولى من نوعها بالمغرب وبال
استعمال تقنية البث المباشر على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، مما 
يعكس حرص اإلطار التربوي على اإلحاطة الشــــــاملة بالشباب عبر منّصات 

الشــــــبكات االجتماعية التي تشهد إقباال شبابيا كبيرا، سواء أكانوا قادرين 
ــــــى متابعة الدروس على المــــــدارج أم غير قادرين على االلتحاق بالدروس  عل

لعدة ظروف خارجة عن نطاقهم.
ويعــــــّد حرص المجتمعات العربية على الفئة الشــــــبابية دليال على وعي كبير 
ــــــي لهذه الفئة في بناء المســــــتقبل، واالســــــتفادة من طاقتها  ــــــدور اإليجاب بال
المواكبة لتطورات العصر، باإلضافة إلى تزويدها بخبرات السلف وتجاربهم.

{المحاضـــرات المباشـــرة عبر تقنية البث المباشـــر على الفيســـبوك هـــي فقط محاولة بســـيطة لتعميم المعرفة شباب

القانونية للجميع خاصة وأن فئة كبيرة من الشباب والشابات هي من رواد شبكات التواصل االجتماعي}.

محمد طارق
أستاذ قانون مغربي
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ألف متابع خالل 

املحاضرة األولى 

وشارك الفيديو 

أكثر من ألف صفحة 

فيسبوكية



سعد القرش 

} لعل السيد املسيح أول ثائر على تراث ُنسب 
إلى املســـيحية، ليس من صميـــم الديانة وإمنا 
الكهنـــة. وطوال قـــروٍن اختلط  من ”اجتهـــاد“ 
فيها الديني بالسياسي أريقت دماء في حروب 
ســـيق إليها غيورون على املسيحية ال يفقهون 
مقولة املســـيح ”اعطوا مـــا لقيصر لقيصر وما 
لله لله“، إلى أن حسمت الثورة الفرنسية األمر، 
واســـتبدلت باملقولة العقالنية للمسيح شعارا 
عنيفا ”اشـــنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس“، 
املفارقة لســـطوة رجال  فبدأ عصـــر ”الدولـــة“ 
الدين، وصـــار البابا رمـــزا ال يتطوع بوصاية 
سياســـية وال يالحـــق مجتهـــدا فـــي العلـــوم 
الالهوتية بدعاوى قضائية، وال يسارع أتباعه 
إلى فتاوى بردة مســـيحي. هكـــذا متت صيانة 
الدين املســـيحي بعيـــدا عن تشـــويه تأويالت 
يختلط فيها السياســـي بالديني. ولم يتعرض 
دين للتشـــويه، ونزع الوجه اإلنســـاني الرحيم 
عنه بحسن نية أو بســـوء، كما يجري لإلسالم 
منذ اســـتند النهم السياســـي والغيرة الدينية 
إلـــى تأويـــالت اســـتجابت لوقائع محـــددة أو 
ارتبطت بضعف إنساني ال يجوز القياس عليه.
فـــي الدعوة إلـــى جتديد اخلطـــاب الديني 
اعتـــراف ضمني بوجـــود اعوجاج أو فســـاد. 
ليـــس فـــي التجديد إســـاءة إلى جوهـــر الدين 
وإمنا تنزيهه عن تأويالت تنسب إليه وحتجب 
وجهـــه. لن أقول وجهه ”احلســـن“؛ ألن في ذلك 
افتراضـــا بـــأن لإلســـالم وجها آخـــر، وهو ما 
يلـــح عليه كثيرون من كارهـــي التجديد بترديد 
مصطلح ”اإلسالم الوسطي“، كأن هناك إسالما 
متطرفـــا عنيفا. اإلصالح لن ميّس أركان الدين، 
سيبحث الفقه البشـــري ويستلهم منه ما ينفع 
الناس في تأويل عصري يثبت جدارة املجتهد.

ومنذ بدأت الدعوة الرئاســـية في مصر إلى 
التجديد انطلقت ســـهام طائشة وموجهة تضع 
اإلسالم واألزهر في خانة واحدة، وتتهم بسوء 
قصد غالبا دعاة التجديد بهدم التراث ومعاداة 
الديـــن، واحلقد على األزهـــر. ويعلم األزهريون 
وغيرهـــم أن اإلســـالم في مصر يســـبق األزهر 

بأكثـــر من 330 عاما، وأن أحـــدا لم يرتد عندما 
منع صـــالح الدين األيوبي إقامـــة الصالة عام 
1169 فـــي األزهر، وقد اســـتمر إغالقه نحو مئة 

عام إلى أن فتحه الظاهر بيبرس للصالة.
مـــا انتهت إليه املســـيحية هو ثمرة ثورات 
عقليـــة يحتاج إلـــى مثلهـــا الفقه اإلســـالمي؛ 
الستيعاب الدروس التاريخية وحرق مراحلها، 
من دون االنـــزالق إلى محطاتهـــا الدامية. هذا 
االســـتيعاب يلزمه وقار يليق بالعلماء، صوت 
واثـــق ميّيـــز البحـــث العلمـــي في نفـــوره من 
التهييج وصراخ محترفـــي املنابر. وفي األيام 
الســـابقة على وصول بابا الفاتيكان فرنسيس 
إلى القاهرة، كان األزهر عنوانا ملا يشبه احلملة 
الدعائيـــة فـــي الصحـــف وفضائيـــات اليمني 
الدينـــي، وفـــي مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
تـــداول غيورون طّيبون مقولـــة ”حلوم العلماء 
مســـمومة“، في حتذير ملن يناقـــش اجتهادات 
األزهريـــني. ”احلملـــة“ بّرأت األزهـــر من الفكر 
املتطـــرف، ونفت عـــن أبنائه امليل مـــع الهوى 
وتكفيـــر املســـلمني، وجعلته صنوا لإلســـالم، 
مثلما يرى اإلخوان أن مصر عرفت اإلسالم مع 

تأسيس اجلماعة عام 1928.
استغنت املســـيحية عن مثل هذه احلمالت 
منـــذ صار ما لله لله، أمـــا األزهر فال يؤمن بأن 
شـــيئا ما يخص قيصر. لن أتوقـــف أمام عنف 
طلبة األزهـــر بعد اعتصام رابعـــة، وتظاهرهم 
عـــام 2000 اعتراضا على نشـــر روايـــة ”وليمة 
ألعشـــاب البحر“، بـــل أرصـــد األداء التكفيري 
لبعض رمـــوز األزهر. فباســـم اإلســـالم رفض 
متولي الشعراوي وزير األوقاف وشؤون األزهر 
انتقاد أنور الســـادات حني شرع في الصلح مع 
العـــدو الصهيوني، وباســـم اإلســـالم صدرت 
فتوى األزهري عمر عبدالرحمن بكفر الســـادات 

للسبب نفسه، فأيهما كان ميثل اإلسالم؟
وباسم اإلســـالم صدرت فتوى بردة الكاتب 
فرج فودة. وبعد وصول اإلخوان إلى الســـلطة 
خرج املتهم أبوالعال عبدربه من الســـجن. وقال 
للقتيل.  إنه أقام شرع الله بعد تكفير ”العلماء“ 
القاتل الذي لم يكذب كان مجرد إصبع ضغطت 
على الزناد، وبـــرأه في احملكمة األزهري محمد 
الغزالـــي بشـــهادة اتهم فيها الضحيـــة بالكفر 
والردة، وأجاز أن يتولى األفراد ”إقامة احلدود 
عنـــد تعطيلهـــا، وإن كان في هـــذا افتئات على 
حق الســـلطة، ولكن ليست عليه عقوبة“. الردة 
هوس، ســـادية تتنافى مع رحمة الله الذي نهى 
عـــن قتل ”الذين يخوضون فـــي آياتنا“، اكتفاء 
باإلعـــراض عنهم. أمـــا الشـــعراوي واحلبيب 

اجلفري فيحثان على قتل تارك الصالة إنكارا، 
”وإن كان كسال يستتاب ثالثة أيام ثم يقتل“.

األزهـــري أحمد كرمية أســـتاذ الفقه املقارن 
والشريعة اإلســـالمية بجامعة األزهر يتعرض 
للتحقيق جلرأته الفقهية، وإن كان ال يتورع عن 
توظيف الدين في خدمة احلاكم، فأفتى بوجوب 
رد جزيرتـــي تيـــران وصنافيـــر إلـــى احلجاز. 
وفي ندوة مبعرض القاهـــرة للكتاب (2 فبراير 
2016) أزعجـــه مصطلح ”علمانية الدولة“، وقال 
إن اإلســـالم ”يتســـامح مع أهل الكتـــاب“، وإن 
”الشـــريعة تتضمـــن جرميـــة الردة. مـــن ينكر 
معلومـــا من الدين بالضرورة، ويطعن في أصل 
من أمـــور الدين يجلس مع العلمـــاء ثالثة أيام 
ليســـتتاب“. اعترضُت عليه في الندوة وذكرُت 
أن للردة ظالال سياســـية وســـياقا مختلفا، وأن 
في مصطلح التسامح اإلسالمي استعالء ونفيا 
للمواطنـــة، واســـتبعادا ألن يحكـــم البالد غير 
مســـلم، فانزعج وتســـاءل ”ملاذا يتجه االنتقاد 
إلى اإلسالم كلما أثيرت قضية اإلصالح؟“. ولم 

ينتقد اإلسالَم أحد في الندوة أو خارجها.

األزهري يوسف القرضاوي رئيس االحتاد 
العاملـــي لعلماء املســـلمني ال يختلف موقفه من 
الـــدم عـــن الغزالي. قبـــل 35 عاما قـــرأت كتابه 
الصادر في الدوحة ”الصحوة اإلســـالمية بني 
اجلحـــود والتطـــرف“، وهو طبعـــة مزيدة من 
كتابه ”ظاهرة الغلو فـــي التكفير“، وفيه يحنو 
على املكّفرين الشـــبان بحجة أنهـــم ”متدينون 
مخلصـــون، صوامـــون قوامون، غيـــورون، قد 
هزهـــم مـــا يرونه فـــي املجتمع مـــن ردة فكرية 
وحتلـــل خلقـــي وفســـاد اجتماعي واســـتبداد 
سياســـي. فهم طـــالب إصـــالح حريصون على 
هدايـــة أمتهـــم، وإن أخطأوا الطريـــق وضلوا 
الســـبيل. فينبغـــي أن نقـــدر دوافعهـــم الطّيبة 
وال نصورهـــم في صـــورة ســـباع ذات مخالب 
وأنياب“. وأرجع انتشـــار التكفير إلى ”تساهل 
بعض العلماء في شأن هؤالء الكفرة احلقيقيني 
وعدهم في زمرة املسلمني واإلسالم منهم براء“.

بعد تفجير كنيستني في طنطا واإلسكندرية 
واستشـــهاد 46 شـــخصا، ســـأل مذيع اجلزيرة 
القرضـــاوي عن حكم الدين في شـــخص يفّجر 

نفسه ”ليســـتهدف جتمعا تابعا للنظام اجلائر 
ولو نتجت عنه خســـائر في صفوف املدنيني“، 
فأفتـــى بجواز ذلـــك ”إذا اجلماعة رأت أنها في 
حاجة إلى من يفّجر نفسه في اآلخرين.. وتدبر 
اجلماعة كيف يفعل هذا بأقل اخلسائر املمكنة، 
وإذا اســـتطاع أن ينجو بنفسه فليفعل، إمنا ال 
يترك هذا األمر لألفراد وحدهم..“. ال تسأل أين 
القانون؟ وأي جماعة تلك التي تســـكن قلبه وال 

تفارق لسانه في حني تغيب الدولة؟
اخلطـــاب األزهـــري غيـــر عصـــري، يعادي 
احلداثة ويجهـــل تطور األخـــالق التي لم تعد 
تسمح بالرق مثال. ولكن األزهرية سعاد صالح 
أســـتاذة الفقه املقارن بجامعـــة األزهر ترى أن 
أسيرات احلرب ملك ميني ”مشروع� للجيش أو 
قائده، ”لكي يذلهن. يســـتمتع بهن كما يستمع 
بزوجاته“، ولـــم نعرف ما احلكم لـــو كان قائد 
اجليـــش املصري مســـيحيا؟ ومـــاذا لو وقعت 

مسلمات أسيرات لدى العدو؟
خطاب يستعصي على اإلصالح، في انتظار 

ثورة تنسفه وتعيد بناءه.

هشام النجار

} التقييمـــات التي أطلقتهـــا جبهة الكماليني 
بجزأيها األول والثاني ترمي إلى اســـتحداث 
حضور سياســـي وفكـــري وإعالمـــي للجبهة 
ومحاولـــة اســـتكمال أدوات إدارة التنظيـــم، 
اســـتنادا إلى اإليحـــاء بامتالك كـــوادر تدرك 
أوجه اخللل، ومتتلك رؤية للتغيير وصوال إلى 
إحداث إجنازات ملموســـة، وهـــذا ما يجعلها 
قادرة على التواصـــل مع كيانات أخرى تقوي 
اجلبهة في صراعها الداخلي بغرض السيطرة 
على اجلماعة وتدعمها في صراعها مع الدولة.

وألول مـــرة تعتـــرف جهة محســـوبة على 
جماعـــة اإلخوان مبظاهـــرات 30 يونيو 2013، 
حيـــث وصفت وثيقـــة التقييمات فـــي جزئها 
الثاني التي أطلقت الســـبت 29 أبريل املاضي 
أعـــداد مظاهرات يونيـــو بـ“املليونية“، بينما 
جرت عادة اإلخوان طوال الســـنوات املاضية 
على التشـــكيك في أعداد متظاهري 30 يونيو، 
والزعـــم بأنهـــا اعتمـــدت على خـــدع ضوئية 
أشـــرف عليها املخرج املصري خالد يوســـف 

وأنها لم تتعد اآلالف.
وضمن فقرة ”طول مرحلة الصدمة“ بامللف 
الثانـــي من التقييمات األخيـــرة قالت الوثيقة 
”ومـــن ناحية مـــن تظاهروا فـــي 30 يونيو فقد 
تأخروا في اخلروج من مرحلة الصدمة بعدما 
انكشفت لهم األمور من كونها انقالبا عسكريا 
استغل مليونيتهم، وعليه فقد تأخر كثيرا في 
العـــودة إلى مربع مناهضة احلكم العســـكري 

حتت ضغوط عدم شماتة اإلخوان فينا“.
وتســـعى جماعة اإلخوان، إلى البحث عن 
شـــرعية جديدة مع توجه البعض من حلفائها 
مثل اجلماعة اإلســـالمية للعودة إلى املشـــهد 

السياســـي حتت ضغـــوط أزمة اإلســـالميني 
وتبعات فشـــل التحالـــف مع اإلخـــوان، ومع 
محاوالت حزب النور السلفي ترسيخ وضعيته 

كممثل لإلسالميني في املشهد العام.
حتاول جبهة ”الكماليني“ تدشـــني حضور 
اجلماعة اجلديد على أســـاس تزّعمها للمسار 
الثـــوري املقاوم ملـــا ُيطلقون عليـــه ”االنقالب 
العسكري“، وهذا حسب تقديراتها يتطلب نيل 
ثقة شـــباب اجلماعة واجتذاب الكتلة املوالية 
لعزت، كما يحتم حتسني العالقات مع كيانات 
الرفـــض الثوري لدرجة مغازلة الشـــباب الذي 
مترد على حكم اجلماعة وشارك في مظاهرات 
30 يونيـــو 2013 وعزل اجلماعة من الســـلطة، 

وعـــدم االكتفـــاء بالتقـــرب من حركـــة 6 أبريل 
وجماعة االشتراكيني الثوريني املعارضتني.

تعّول اجلبهة على إحداث انشـــقاق داخل 
مشـــهد 30 يونيو، اعتمادا على أن البعض من 
رمـــوز هذا التيار يبـــدي حاليا مواقف رافضة 
لبعـــض سياســـات احلكومة احلاليـــة، ويفكر 
”الكماليـــون“ فـــي صفقة مقايضـــة باالعتراف 
بثـــورة 30 يونيو كموجة ثوريـــة تابعة لثورة 
ينايـــر 2011، مقابـــل أن يشـــاركهم املنشـــقون 
عن 30 يونيـــو موجة ثورية جديـــدة، وهو ما 
يقتضي التوحد على هدف إسقاط النظام دون 
احلديث عـــن بدائل له قبل إمتـــام هذا الهدف 

املشترك.
تعالج تقييمات جبهة محمد كمال، مؤسس 
تيار العنف الذي لقي مصرعه في مواجهة مع 
قوات األمن في أكتوبر 2016، أداء اجلماعة في 
فتـــرة ما بعد ثـــورة يناير، وتتضمـــن اعترافا 
باإلخفاقات واألخطاء التي ارتكبتها اجلماعة 
خـــالل فترة ما بعـــد عزل الرئيـــس اإلخواني 

محمد مرســـى، وهو املبدأ الذي ترفضه جبهة 
عزت، مبا ُيعطـــي لـ“الكماليني“ حضورا أقوى 

داخل احلالة الثورية اخلامدة.
ويتنـــاول اجلـــزء الثاني مـــن التقييمات 
التنظيمـــي  باإلطـــار  متعلـــق  األول  ملفـــني، 
متضمنا أربـــع نقاط تقييميـــة، بالتأكيد على 
عدم وجود جتانس داخلـــي للجماعة، لوجود 
مجموعات متمايزة ”فكرا وسنا وأداء وظروف 
تنشـــئة“، ولغياب الرغبة في عدم حســـم حالة 
التناقضات الفكريـــة والتنظيمية بينهم. وهو 
مـــا أدى إلى جمود حركـــي أوقف اجلماعة في 
مربع الالإجنـــاز نتيجة تنازع تيارين يتســـم 
أحدهما باملرونة السياســـية، فيما اآلخر أكثر 
تشددا من الناحية التنظيمية يتوّجس غالبية 
الوقت من أصحاب التوجهات غير اإلسالمية.

أما امللف الثاني فتم تخصيصه إلخفاقات 
ما بعد عزل مرسي حتت عنوان ”وقفات هامة 
ما بعد االنقالب“، متضمنا ثماني نقاط ومنها 
”طول مرحلة الصدمـــة“، و“املصطلحات التي 
عززت األزمـــة كتوصيف الصراع الدائر حاليا 
بفقه احملنـــة والفتنة“ وهو مـــا ”يجعلنا أمام 
حالة من حـــاالت الغياب عن الواقع والتحليق 
فـــي عالـــم غيبـــي مربـــوط بانتظـــار الفرج“، 
وعدم اســـتثمار احلـــراك الداخلي واخلارجي 
في ”ترســـيخ وصف االنقالب“ و“االستســـالم 
لوضعيـــة العســـكر واإلخوان كصـــراع ثنائي 

وليس صراعا بني ثورة وانقالب“.
وكشـــف خبـــراء فـــي شـــؤون احلـــركات 
اإلســـالمية أن اجلماعـــة حتـــاول امتصاص 
الغضب الشـــعبي نتيجة املمارسات اإلرهابية 
الدولة،  ومؤسســـات  الكنائـــس  واســـتهداف 
بتغليف ممارســـاتها العنيفـــة بصبغة ثورية 
احلالـــة  خـــارج  حتالفـــات  نحـــو  والذهـــاب 

اجلهادية.
وشـــدد محمد جـــاد الزغبـــي، اخلبير في 
شـــؤون احلـــركات اإلســـالمية، علـــى حاجة 
اجلماعة إلى إبقـــاء قواعدها على أمل حدوث 
ما يعيدها  إلى املشهد السياسي، بالنظر إلى 
شيوع اإلحباط في أوســـاط شبابها مع مرور 

سنوات تعرض خاللها أعضاء اجلماعة ملآس 
قاسية دون إجناز حقيقي ملموس.

وأوضـــح الزغبـــي لـ“العـــرب“ أن اجلـــزء 
الثاني من تقييمات الكماليني يتضمن مسعى 
لإلبقـــاء علـــى متاســـك اجلماعـــة واحليلولة 
دون انهيارها، بضخ دماء جديدة في املســـار 
الثوري، وافتعال موجـــة ثورية ثالثة، يرونها 
متممـــة ملوجتـــْي ينايـــر ويونيو مـــع التأكيد 
علـــى تصويرها داخـــل احلالـــة الثورية بهذا 
التسلســـل، خروجـــا على منهجيـــة االنفصال 
والعداء التام بني مســـار 25 يناير و30 يونيو 
التـــي ســـارت عليهـــا جماعة اإلخـــوان طوال 

السنوات املاضية.
وترى جبهة ”الكماليني“ ضرورة استنساخ 
رؤية مفكري مسار 30 يونيو بالتالزم والترابط 
مع ثورة يناير، حيث اكتشفوا أن الترويج لهذا 
الترابط كان أحد أهم عوامل جناح ومتاســـك 

واستمرار مسار 30 يونيو.
وتـــرى اجلبهة أنه ال مفر مـــن البناء عليه 
بتهيئـــة القواعـــد لتخفيـــض ســـقف مطالب 
اإلخـــوان، فالتحالـــف مع الطيـــف الثوري من 
خارج اإلســـالميني سيخضع اجلماعة لشروط 
عدم املطالبة بعودة محمد مرســـي للحكم، وال 
متانع اجلبهـــة من التضحية مبطالب اإلنفراد 
بالســـلطة مقابل توفير عوامـــل جناح املوجة 

الثورية الثالثة التي جتّهز لها.
وســـط هذه التقديرات، تتجاهـــل اجلبهة 
أن النظام املصري يحكـــم قبضته على الكثير 
مـــن مفاتيح األمور في مصـــر، وهو ما يجعل 
أمنياتهـــا الثوريـــة خيالية ألنهـــا تصمم على 

قراءة التطورات بعيدا عن الواقع.

خطاب التكفير.. هل يستعصي على اإلصالح

تقييمات جديدة لـ«الكماليني».. اعتراف بثورة يونيو وتحضير ملوجة أخرى

الدعــــــوات املتعالية إلطالق عملية اإلصــــــالح الديني تفترض اإلملام بالقول وحدوده، وطرح 
األسئلة احلقيقية للمسألة؛ كيف نقوم بتجديد اخلطاب الديني؟ ومن املؤهل للقيام باملهّمة؟ 
هــــــل ميكن انتظار حتقيق ذلك من مؤسســــــات طاملا واظبت على استنســــــاخ فتاوى الردة 

والتكفير وتبرير الرق؟

يســــــتغل جناح ما ُعرف بـ“الكماليني“، الذين ينتســــــبون إلى القيادي الراحل محمد كمال، 
حالة التذّمر وسط شباب اإلخوان للهيمنة وتأكيد جدارتهم بالقدرة على انتشال اجلماعة 
من مأزقها. يحاول هذا اجلناح الوصول إلى االســــــتقالل الكامل، وال يقتصر نشاطه على 

العمل املسلح، الذي أبقاه حتت وصاية تيار عزت أو ما ُيعرف باحلرس القدمي.

التجديد يجب أن يطال المؤسسة الدينية 

[ في الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني اعتراف بوجود اعوجاج  [ خلط بني التجديد ومعاداة الدين وإيهام بأن األزهر هو اإلسالم

الخطـــاب األزهـــري  غيـــر عصـــري 
يعادي الحداثة. خطاب يستعصي 
علـــى اإلصـــالح فـــي انتظـــار ثـــورة 

تنسفه وتعيد بناءه

◄

«على المؤسســـات الدينية واجب كبير في هذا الظرف وهي أن تبني أجياال مثقفة على الســـالم إسالم سياسي
وعلى ثقافة المحبة والمسامحة ال على ثقافة التطرف والقتل واإلرهاب».

املطران بولس سفر
ممثل الكنيسة السريانية في مؤمتر األزهر العاملي للسالم

«إطـــالق الجـــزء الثاني من مراجعات اإلخـــوان  أمر غير مفهوم خاصة في ظل االنقســـامات التي 
تعاني منها الجماعة. ومثل هذه المراجعات لن تحقق شيئا».

محمد حبيب 
قيادي منشق عن جماعة اإلخوان املسلمني
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جماعة مطوقة بالعزلة واالنقسامات

امتصاص  تــحــاول  اإلخـــوان  جماعة 
املمارسات  نتيجة  الشعبي  الغضب 
الكنائس  واســتــهــداف  اإلرهــابــيــة 

ومؤسسات الدولة

◄
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ثقافة

املبدع منشطرًا على ذاته

} ثمـة بيٌت للشاعر بدوّي اجلبل، ظل 
يتشبث بذاكرتي فترًة طويلة. كان شطره 

األول ينأى بالشاعر عن الصفات األرضية 
الذميمة: ”ال احلقُد خمرُة أحزاني وال 

احلسُد“. ولم يكن جزؤه الثاني إّال تبريرًا 
جميًال ملا فاض به الشطر األول:“من جوهر 
الله صيغ االشاعُر الغرُد ”. ولم أجد نفسي، 

حلظتها، في حاجة ضاغطة إلى اختبار 
صحة هذا البيت، كما أجدني اليوم، مع أن 

املطابقة بني املعنى الشعرّي واملعنى الواقعّي 
ليست من مهام الشعر دائمًا.

ال شك أنه بيت ال اعتراض على معناه، 
فهو معنى يتعالى على خصلتي احلقد 

واحلسد وأخواتهما من اخلصال املجاورة 
كاللؤم والتباغض والنفاق وتهافت السلوك. 
ولكن، أال تكون صورة الشاعر أوالفنان، أو 

املبدع عامة، نتاجًا خلياٍل محموٍم أكثر منها 
سجًال لواقع ماثل؟ وهل كان بدوّي اجلبل 

ينظر إلى حقيقة نفسه هو أم إلى صورتها 
الشعرية كما يتمناها؟ أعني هل ثمة مطابقة 

بني ما يقترحه الواقع وما تقوله املخيلة، أم 
أن االثنني ينطلقان من نافورة واحدة؟

أحتدث هنا عن املبدع احلقيقي حني 
نراه ملتقًى لغرابة األطوار وأصالة املوهبة 

معًا، دون ترصد منه لهذه أو تلك، ودون 
تشّبه مبن جمع، من السابقني، بني هاتني 

اخلصلتني دون افتعال أومخالفة مقصودة 
للسائد. مبدعون كثيرون َعِلقْت سيرهم في 
أذهان البعض من احملسوبني على اإلبداع 

دون أن يرقى هؤالء إلى ما في سيرة أولئك 
من غرابة ونبوغ جميلني.

يسعى الشاعر، وهو هنا اختصار 
للمبدعني عامة، مبخيلة شديدة الشراهة 
إلى احتضان مرئياته ومسموعاته، وما 

تستدعيه حواسه الشمية ومجسات اللمس 
لديه، مسلطًا عليها ما ميتلكه من طاقة 

اللغة وفتنتها احلية. وقد يتم كل ذلك، في 
إبداعه، دون أن يحضر في ذهنه رمبا هاجس 

التطابق الوثائقّي .
قد ال يكون اإلعالء من مكانة الشاعر، 

أحيانًا، إّال التفاتًا إلى نشأته الضاربة في 
العمق األسطورّي والدينّي والغرائبّي أو 
نبوغه املفاجئ. تلك األصول التي ترتفع 
به عن سوية الناس لتضعه في مداراٍت 

أثيريٍة بعيدًا عن التراب ومضائق اإلكراهات 
اليومية. ومن جهة أخرى، قد يرتقي هذا  

املبدع، من خالل إبداعه، إلى جتليات جمالية 
مذهلة ويظل، مع ذلك، فردًا من الناس بالغ 

البساطة واحلميمية، وكائنًا شديد الواقعية.
غير أن االحتكام إلى الواقع الفعلي 

للشاعر ال يقدم البراهني دائمًا على أنه ذو 
نشأة أثيرية عليا. بل على العكس من ذلك في 
أحيان كثيرة، قد ميدنا مبا ينسف تلك الهالة 

املوغلة في مثاليتها أو الواقعيتها متامًا.
 وكأّن لهذا الكاتب، أحيانًا، صورتني غير 

متصاحلتني على الدوام، صورتني تنبثق 
إحداهما مما متور به احلياة من متع أو 
ضغائن أومكتسبات أو خسارات أيضًا. 

وهناك صورته األخرى التي جتسده وهو 
يقيم في أرضه اخلاصة التي ال تقع في 

اجلوار من أرض البشر، بل في فضاٍء من 
صنعه، فضاء من لغة مراوغة وشطحات غير 

واقعية.
ال شك أننا نعرف منوذجًا لهذا النمط 
املنشطر على ذاته من الكتاب. كان ميسك 

بالليل من بداياته املرتبكة األولى، ويسير به 
إلى أماكن سهره املعتادة. كان يبادر دائمًا، 

أثناء صحوه اجلميل، إلى تهيئة مائدة 

جلسائه بنفسه، وتزويدها بالفرح الذي يكفي 
لتمضية ليل بكامله،غير أن نعمة الصحو ال 

تدوم عليه طويًال.
ففي أحيان كثيرة ينكسر مزاجه ليتكشف 

عن شخصية مختلفة متامًا. وتنحدر فتنة 
الكالم إلى مستويات محزنة. تتراخى أناقة 

السهر وفتنة الليل، ويبدأ صديقنا شوطًا 
من التصرفات التي ننسى خاللها وجهه 

النهاري الوديع. يتواصل إمعانه في السكر 
حّد الوقوع على األرض مرفرفًا كالذبيحة، 

وحّد النزول من علياء لغته األدبية املعهودة 
إلى لهجة شارعية خرقاء. وقد يعصف به 
سلوك عدوانٌي مفاجئ يبلغ حد االشتباك 

حتى مع ذاته.
وأخيرًا، قد ال يجد أصدقاؤه من سبيل 

الى إنهاء أمسيتهم تلك إّال العودة به 
محموًال إلى بيته الواقع في آخر الليل، حيث 

تبدأ امرأة صابرة محاوالتها إلعادة جسده 
الذابل إلى احلياة مرة أخرى، وتنظيف روحه 

مما حلقها من ابتذال. ويحاول األصدقاء 
املخذولون تذّكر وجه صاحبهم دون جدوى، 

فيقررون العودة إلى بيوتهم خائبني،عّلهم 
ا، يصلح  يحتفظون مبا بقَي من الليل نقّيً

للنوم أوالتأمل أو نسيان ما حدث.

علي جعفر العالق
شاعر عراقي

تقيم دار األوبرا املصرية أمسية للشاعر أحمد تيمور وذلك يوم الخميس 4 مايو الجاري، يلقي 

خاللها الشاعر بعضا من أبرز قصائده.

احتفى العديد من املثقفني والكتاب العرب األحد بالذكرى 19 لرحيل الشاعر السوري الشهير 

نزار قباني الذي اشتهر بقصائد الحب.

◄ انطلقت األحد الدورة الثامنة 
لمهرجان جامعة زايد السينمائي 

للشرق األوسط في مركز المؤتمرات 
بفرع الجامعة في أبوظبي. ويستمر 

المهرجان على مدى يومين ويتنافس 
على جوائزه 14 فيلما من اإلمارات 

وقطر ولبنان واألردن وفلسطين 
وألمانيا.

◄ حصدت إذاعة الشارقة التابعة 

لمؤسسة الشارقة لإلعالم 
جائزتينذهبتين في مسابقات الدورة 

الـ18 لـ”المهرجان العربي لإلذاعة 
والتلفزيون“ في تونس، مؤكدة من 

جديد على مكانتها الرائدة في القطاع 
اإلعالمي العربي.

◄ تستضيف مدينة دبي أعمال 
المؤتمر الدولي للغة العربية في 

الفترة من األول إلى الرابع من مايو 
الجاري، والذي ينظمه المجلس 

الدولي للغة العربية بالتعاون مع عدد 
من المؤسسات الحكومية واألهلية 

والمنظمات والهيئات العربية 
والدولية.

◄ تقيم الجمعية العمانية للسينما 
محاضرة بعنوان ”الملكية الفكرية في 
األفالم“ إحياء لليوم العالمي للملكية 
الفكرية الذي يوافق 26 أبريل من كل 

عام.

◄ تنظم المؤسسة العامة للحي 
الثقافي ”كتارا“ معرض ”فن 

الفسيفساء والخرز“ للفنانة نسيمة 
شكور في الفترة من الثاني إلى 

السابع عشر من مايو الجاري.

◄ نظم األحد متحف النسيج المصري 
مهرجان التراث المصري األول 

بالقاهرة القديمة والذي يسلط الضوء 
على الحرف والفنون التراثية. 

باختصار

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

مؤتمر أبوظبي الدولي الخامس للترجمة يناقش تحدياتها األبرز

المغرب أول بلد عربي وأفريقي يحتضن ملتقى كاتبات العالم

[ التكنولوجيا تستخدم لصالح الوكاالت الكبرى وليس لصالح الترجمة والمترجمين  [ الترجمة تحتاج إلى الحس اإلنساني

محمد الحمامصي

} انطلقت فعاليات الدورة الخامســـة لمؤتمر 
أبوظبـــي الدولـــي للترجمة الـــذي يقام ضمن 
فعاليـــات معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب في 
دورته السابعة والعشـــرين بعنوان ”التقنيات 
بفيلـــم  الترجمـــة“،  علـــى  وأثرهـــا  الحديثـــة 
تسجيلي رصد مسيرة مشروع ”كلمة“ وإطالق 
هذا المشـــروع من قبل مؤتمـــر أبوظبي األول 
للترجمة عـــام 2012، ثم عزف موســـيقي لفرقة 
الصيـــن. بعد ذلك جـــاءت الكلمـــة االفتتاحية 
التـــي أكـــد فيهاعبدالله ماجـــد آل علي المدير 
التنفيـــذي لقطـــاع دار الكتب باإلنابـــة بهيئة 
أبوظبي للســـياحة والثقافة أن مشروع ”كلمة“ 
للترجمة أطلقه قطاع دار الكتب بهيئة أبوظبي 
للســـياحة والثقافة في عام 2007، بهدف إحياء 
حركة الترجمة في العالم العربي ومد جســـور 
التواصـــل الثقافي والحضاري بين الشـــعوب 
لتشـــكل جســـرًا للحوار واالنفتاح والتسامح 
اإلنســـاني. ومن منطلق هذه األهداف يســـعى 
المشـــروع إلى ترســـيخ قواعد العمـــل الجاد 
وتعزيـــز حركـــة الترجمـــة إلـــى العربيـــة، من 
مختلف اللغات العالميـــة الحية، بهدف تقديم 
خيارات واسعة من القراءة أمام القارئ العربي 
وتعويـــض النقـــص الكبير الـــذي تعاني منه 

المكتبة العربية في كافة مجاالت المعرفة.

مجابهة التحديات

فـــي كلمته االفتتاحية أكـــد آل علي أن هذه 
الـــدورة لمؤتمـــر الترجمة هذا العـــام تحظى 
بأهمية خاصة كونها تتزامن مع مرور عشـــرة 
أعـــوام على انطالقة مشـــروع ”كلمـــة“، أصدر 
خاللها نحـــو 1000 كتاب، تمـــت ترجمتها عن 
أكثر من 13 لغة، ونجح في بناء شـــبكة عالقات 

واسعة مع ناشرين ومؤلفين من مختلف أرجاء 
العالـــم، وحصد عددا مـــن الجوائـــز الثقافية 

المرموقة.
وقال إن مؤتمر الترجمة ســـعى منذ دورته 
األولـــى في عام 2012 إلى تســـليط الضوء على 
الواقـــع الراهـــن لحركة الترجمة مـــن العربية 
وإليها وبلورة استراتيجيات تنهض بعمليات 
الترجمة وتوســـع حركتها، كمـــا اهتم بتعزيز 
مهارات المترجمين من خالل تنظيم ورشـــات 
عمل تهـــدف إلى توفير حلول عملية للتحديات 
والصعوبات التي يواجههـــا المترجمون عند 
نقل النصوص مـــن العربية وإليها. وفي دورة 
هذا العام، يتناول المؤتمر من خالل ورشـــات 
العمـــل وطـــاوالت النقـــاش ســـبل اســـتخدام 
وتطبيـــق التقنيـــات الحديثـــة فـــي الترجمة، 
وغرس المهارات الفنية الالزمة لترجمة النص 
من لغتـــه األصلية إلى اللغة المســـتهدفة دون 
المس بخصوصية اللغة المستهدفة وسياقها 

اللغوي والثقافي.
وأعقـــب كلمـــة عبدالله ماجـــد آل علي بدء 
الجلســـة األولـــى االفتتاحيـــة للمؤتمـــر التي 
أدارها الباحث الســـعودي ســـلطان بن موسى 
الموسى حيث طرحت على المشاركين عددا من 
التســـاؤالت حول المسائل المتعلقة بالتقنيات 
الحديثـــة وما لها من أثـــر على الترجمة وعمل 
المترجميـــن، وقد بـــدأ الحوار بمديـــرة إدارة 
خدمـــات الدعم بمنظمـــة اليونســـكو خديجة 
زامـــوري ريبـــس، التـــي  قالـــت إن الترجمـــة 
بالنســـبة إلـــى اليونســـكو كمنظمـــة متعددة 
األطراف هي ركيزة أساســـية لتأمين الرسائل 
بيـــن الـــدول األعضـــاء، ومهمـــة إجبارية من 
منظور المنظمة لتأميـــن التعدد اللغوي الذي 

تعمل به منظمة األمم المتحدة إجماال.
وكشـــفت عـــن ثالثـــة تحديـــات تواجهها 
المنظمة األمميـــة، أولها قلة المـــوارد لتأمين 
هذه الوظيفة وهذه المهمـــة، مما يجعلها غير 
قادرة على الحصول على عدد المترجمين الذي 
يكفل تأمين هذه المهمة مما يجعلها تلجأ إلى 
الخاصيـــن،  والمترجميـــن  الترجمـــة  وكاالت 
وهذا يشـــكل صعوبة بالنســـبة إلـــى المنظمة 
ألنها تحاول بعـــد الترجمة األصلية أن تراجع 
كل األعمـــال. التحـــدي الثانـــي للمنظمـــة هو 

كيفية تأمين الحياد اللغـــوي في ظل األولوية 
التي تعمل عليها وهي أولوية المســـاواة بين 
الجنســـين. أمـــا التحـــدي الثالث فهـــو تناغم 
وتوحيـــد المصطلحات فـــي اللغـــة الواحدة، 
ضاربـــة مثال لذلـــك أن المصطلـــح الواحد في 
اللغـــة العربيـــة يمكـــن أن نجد لـــه العديد من 
الكلمات وهذا في حد ذاته يبدو ظاهريا جميال 
لكنـــه في الوقت ذاته يمثـــل عائقا للمنظمة ألن 

المصطلحات يجب أن تؤدي المعنى نفسه.

الترجمة االصطناعية

فائـــق عويس مديـــر برامج ســـفراء اللغة 
بغوغل قال إن الرسالة التي بدأ بها هي رسالة 
توفير وإيصال المعلومات وتيســـير وصولها 
إلى مختلف مناطق العالم، إنها رسالة، وضمن 
هذه الرســـالة تأتي عدة مبـــادرات منها توفير 
المنتجـــات والخدمـــات للمســـتخدم العربـــي 
والمســـتخدمين حـــول العالـــم باللغـــات كلها 
ومنهـــا اللغة العربية، وقد وضع هو أول كتاب 
إرشـــادات للمترجمين عن كيفيـــة التعامل مع 
المصطلحات التقنية وخصائص اللغة العربية 
وبعـــض التحديات مثل قضيـــة الجندر وكيف 
نتواصل مع المســـتخدم، فالعربية لغة ذكورية 

تطـــرح تحـــدي مخاطبـــة المذكـــر أو المؤنث، 
وأيضا تحدي المفرد والمثنى والجمع.

ورأت رئيسة المنظمة العالمية للمترجمين 
التقنيـــات  أن  هومـــاران  أورورا  المحترفيـــن 
الحديثـــة أثرت ســـلبا علـــى حرفـــة الترجمة 
والمترجميـــن وعلـــى اللغة أيضـــا. وقالت إن 
ترجمة غوغل يمكن أن تقوم بالترجمة الحرفية 
لتوضيح معنى لكنها لن تترجم بطريقة جيدة 
كونها غير احترافية. إن العولمة ال تســـاعد إال 
قلة قليلة من البشر وتظلم األغلبية، لننظر إلى 
أميـــركا والفقراء هناك، إن هنـــاك تضاربا في 
المصالح واألعمـــال، والتكنولوجيا بتقنياتها 
األحـــدث تســـتخدم لصالح الـــوكاالت الكبرى 
وليس لصالـــح الترجمـــة والمترجمين، حتى 
أن كبار الكتاب في العالـــم يطالبوننا باإلبقاء 
على حرفيتنا وحفظها ومقاومة هذا السيل من 

تقنيات الترجمة الحرفية.
ورأت أن الترجمـــة اآلليـــة ليســـت ترجمة 
صحيحة وأن الترجمة عبر الذكاء االصطناعي 

-الذكية- عبارة عن كذبة كبيرة.
وتساءل الروائي الجزائري واسيني األعرج 
عن الكيفيـــة التي تكفل نقل النص العربي إلى 
العالميـــة، وقال ال بد من وجود جهد منظم في 
إطار هيكل مؤسســـي ضخـــم يتم العمل خالله 

على مدار الوقت، فمشكلة الترجمة أنها تحتاج 
إلى الحس اإلنساني؛ إذ أن الترجمة عبر غوغل 
أو أي منصة ترجمة أخرى لن تقدم سوى معنى 
حرفي للنص. لقد جربت ذلك وخرج لي شـــيء 
مجنـــون، لذا هناك ضرورة لوجود مؤسســـات 
ترجمة مـــن وإلى العربية يقوم على العمل بها 
مترجمون محترفـــون، إن الترجمة بحاجة إلى 

المزيد من المؤسسات التي ترعاها.
وتحدث مؤســـس بيت الحكمة في الصين 
مايونـــغ ليانغ عـــن النقـــص الكبير فـــي عدد 
المترجميـــن المحترفيـــن فـــي الصيـــن الذين 
بإمكانهم النقل من اللغة الصينية إلى العربية 
والعكـــس. وقـــال إن حجم التبـــادل في مجال 
الترجمة بين اللغتيـــن العربية والصينية منذ 
2010 زاد عـــدد الكتب المترجمة على الجانبين 
أضعافا مضاعفة، فقبل ذلك كان حضور الكتاب 
الصيني في العالم العربـــي ضعيفا جدا، اآلن 
قدمت مؤسســـة بيـــت الحكمـــة 700 كتاب من 
العربية إلـــى الصينية والعكـــس، وهذا العدد 
يمثل 80 بالمئة من حجم المطروح في السوق.

وطالـــب ليانـــغ بتعزيز الشـــراكة الصينية 
العربية بتشـــجيع مؤسسات الجانبين العربي 
والصيني واتحادات الكتاب على دعم الترجمة 

والمترجم. 

} طنجــة (المغــرب) - ســــيحتضن المغرب 
أول لقاء تحضيــــري للملتقى الدولي لكاتبات 
العالــــم في شــــهر أبريل مــــن الســــنة القادمة 
2018، إذ سيعقد ألول مرة في أفريقيا والعالم 
العربــــي، بعد أن عقدت دوراته االثنتا عشــــرة 
الســــابقة بدول أميــــركا الالتينية (الشــــيلي، 
األرجنتين، األورغــــواي، كولومبيا، فينزويال، 
البرازيل، بورتو ريكي، المكسيك، بانما) وفي 

الواليات المتحدة األميركية وإسبانيا.
وقــــد جاء اختيار المغــــرب الحتضان هذه 
التظاهــــرة الثقافية الدولية الكبرى إثر مذكرة 
بعثت بها رابطة أدباء الشمال إلى المنظمين 
والمشاركات والمشاركين في الملتقى األخير، 
الــــذي عقد بميامــــي، عبرت فيها عــــن رغبتها 
واســــتعدادها الحتضان هــــذه التظاهرة، فتم 

لها ذلك بعد منافسة مع دولة الدومينكان.

وتجدر اإلشــــارة إلى أن هذا اللقاء األولي 
ســــاهمت فيه، إضافة إلى أعضــــاء من رابطة 
أدباء الشــــمال، الرئيســــُة بالنيابــــة للمؤتمر 
الدولــــي لكاتبــــات العالــــم الشــــاعرة غلوريا 
يونــــغ، التي تشــــغل فــــي اآلن نفســــه منصب 
سفيرة دولة بانما بالمغرب، وكذلك أعضاٌء من 
مؤسسة غابرييل غارســــيا ماركيز، وممثلون 
لمجموعــــات البحث فــــي جامعــــة عبدالمالك 
الســــعدي، وفاعلــــون مــــن المجتمــــع المدني 
بجهات مغربيــــة مختلفة منها طنجة وتطوان 

والحسيمة.
بعد عرض الشــــاعرة غلوريا يونغ لشريط 
الــــدورات األخيــــرة للملتقى، وكلمــــات كّل من 
رئيس رابطة أدباء الشــــمال الروائي محســــن 
أخريف، ورئيســــة مؤسســــة غابرييل غارسيا 
وكلمــــة  بنعمــــر،  نبيلــــة  بالمغــــرب  ماركيــــز 

اإلدريســــي الــــذي يمثــــل  جمعيــــة “أعمــــدة” 
وكلمة مديرة معهد ثربانتيس ُلوال ِإَنمورادو، 
وكلمات مختلفة مــــن الحاضرين من الفاعلين 
الثقافيين، ُفتح النقاش الختيار رئيسة لدورة 
هــــذا الملتقى، وفق األعراف التي رســــمت في 
دوراته الســــابقة، وهــــي أن تكــــون كاتبة من 
المنطقة المحتضنة للدورة، وقد وقع االختيار 
في هذا الصدد على الشــــاعرة فاطمة الزهراء 

بنيس.
كمــــا تــــم االتفــــاق علــــى اختيــــار الفاعلة 
الجمعوية نبيلــــة بنعمر نائبة لها، لتتشــــكل 
بعدها لجنة تحضيرية لإلشــــراف على تهيئة 
هذه الــــدورة، التي ستشــــكل لكاتبات أفريقيا 
والعالــــم العربــــي فرصة إليصــــال أصواتهن 
اإلبداعيــــة واإلنســــانية، ولاللتقــــاء بكاتبات 
العالــــم على أرض مدن جهــــة طنجة وتطوان 

والحســــيمة التي ســــتحتضن هذه التظاهرة. 
رئيســــة  بنيــــس  الزهــــراء  فاطمــــة  وقالــــت 
الملتقــــى الدولــــي للكاتبــــات إثــــر االجتماع 
إن ”احتضــــان المغــــرب للملتقــــى العالمــــي 
للكاتبــــات فــــي غضــــون الســــنة القادمة هو 
تتويــــج عالمــــّي للمــــرأة المغربيــــة المبدعة 
التي اســــتطاعت أن ُتصّحــــح لآلخر صورتها 
النمطيــــة، من خــــالل ما ُتنتجــــه من نصوص 
جريئــــة بالمعنــــى اإلبداعّي وأفــــكار نورانية 

ُتذيب حمولتها الذكورّية“.
 وأضافــــت بنيــــس ”الملتقــــى هــــو أيضا 
اعتــــراف من الداخل ومــــن الخارج بأن نضال 
المرأة المغربية على جميع المســــتويات منذ 
أواسط القرن الماضي لم يذهب هباء منثورا، 
بــــل كان الخطــــوة الصحيحــــة التــــي مّهدت 

الطريق نحو الحرية النسائية“.

ــــــني الثقافات ونافذة هامة  ــــــّوئ اإلماراُت الترجمَة مكانًة هامة باعتبارها جســــــرا متينا ب تب
لتحقيق االنفتاح الكوني والتآخي اإلنساني، عالوة على حتقيق املعرفة املتوازنة واملتجددة. 
ولهــــــذا تعددت برامجها في مجال الترجمة خدمة للثقافة العربية، ولعل أبرزها مشــــــروع 

”كلمة“ للترجمة.

إلـــى  يســـعى  الترجمـــة  مؤتمـــر 

تســـليط الضوء على واقـــع حركة 

الترجمة مـــن العربية وإليها وبلورة 

استراتيجيات تنهض بها

 ◄

الترجمة في عصر العولمة



محمد ناصر المولهي

} نبدأ حديثنا مع عليمي عن رواية بوهوميل 
هرابال ”عزلة صاخبة جدا“ التي نشـــرت منذ 
أيام عـــن منشـــورات المتوســـط وأطلت على 
القارئ العربـــي ألول مرة هذه األيام من خالل 
معـــرض أبوظبـــي الدولي للكتاب فـــي دورته 
الســـابعة والعشـــرين. إذ يعتبرهـــا مترجمها 
روايـــة غّيـــرت الكثير من عالـــم الرواية، ليس 
في التشـــيك فقط، بل في أوروبـــا عاّمة، ألّنها 
قطعت مع مقولة الشكل والبناء الجاهَزْين في 

الّرواية.

صناعة السالح

يقول منيـــر عليمي ”هـــذه الرواية بمثابة 
تجربة جديدة، كانت عبارة عن تحّد بالّنســـبة 
إلـــى بوهوميل هرابـــال كي يجعل مـــن اللغة 
الّشعرية أساسا لعمل ســـردي، وتلك هي قوة 
الّرواية التي أّرخت لفتـــرة عصيبة من تاريخ 
الّتشيك خاّصة وتاريخ أوروّبا عاّمة، بأسلوب 

نجـــح فـــي صياغـــة صـــورة جديـــدة 
ومختلفة عّما نســـّميه اليوم الواقعّية 

السحرّية في الّرواية“.
لـــدى ضيفنا عدد مـــن الترجمات 
الشـــعرية، التـــي عمـــل فيهـــا على 
أشـــعار عالمية مختلفـــة ومجهولة 
بالنســـبة إلـــى القـــارئ العربـــي، 
لكنـــه اختـــار اقتحام عالم النشـــر 
بروايـــة، نســـأله هنـــا عن ســـبب 
اختيـــاره لهذه الروايـــة تحديدا، 
وإن كان ذلك تأكيدا لميل ســـوق 
النشـــر إلى الروايات وتفضيلها 
علـــى الشـــعر، ليجيبنـــا ”نحُن 

نطالع دائما كي نصطـــدم بعالم غير عالمنا، 
وكّلما عثرنا على عالم مخالٍف حملنا أنفســـنا 
وسعينا إلى اإلقامة فيه. ال وسيلة لإلقامة في 
هذا العالم غير الّترجمة. قرأت عمل بوهوميل 
هرابـــال ووجدُت نفســـي أغـــوص داخل عمٍل 
روائـــي يحمل بيـــن صفحاته عوالم شـــعرية 
مغايرة تمامـــا لما كنُت أحملـــه من تصّورات 
حـــول الّشـــعر والروايـــة عمومـــا. أســـتطيُع 
القـــوَل إن روايـــة ’عزلة صاخبة جـــدا’ أعادت 
الّصخـــب إلى كّل قراءاتي الّســـابقة ودفعتني 
إلى إجراء محاكمة عادلة لرؤيتي إلى الّشـــعر 
والّسرد والفلسفة والفكر بأبعادها المختلفة، 
ولهـــذا الّســـبب أقدمـــُت علـــى ترجمـــة هـــذا 

الكتاب“.
يـــرى عليمـــي أن ترجمـــة الّروايـــة باتت 
عملّية ضرورّية اآلن كي نتعّرف على أنفســـنا 
وفق نظرة اآلخـــر الّروائي. ومن ناحية أخرى 
يعتقد أن الّرواية مهّددة دائما ألنها تقف دوما 

وقفـــة المّتهم والقاضي في آن واحد وذلك لما 
تشهدُه من تغيرات ونظريات جديدة تتصارع 
فيما بينها. أّما الشـــعر فهو، فـــي رأيه، كائٌن 
أرحـــب يعيُش داخل الكون ويمتّد إلى خارجِه 
وبالّتالـــي هو مســـّير كّل شـــيء وال يقُف أي 
جنـــس أدبـــي بمعـــزٍل عنه، ومســـألة نشـــره 
مرتبطة بالّترجمة في حـــّد ذاتها، فهي عملية 
صعبـــة جدا وعبارة عن كفـــاح طويل من أجل 
قذف روح جديدة في نّص بجسٍد جديد وهواء 
صالـــح للعيش. وبتحقق هـــذه الّروح يتحقق 
الشـــعر الذي نركض خلفُه بأكثـــر من لغة وال 

ننال منُه إال القليل.
عن الترجمـــة وعالقته بها يقول الشـــاعر 
والمترجم التونســـي ”الترجمـــة عملية قراءة 
بعيـــٍن ثالثة. ترجمـــُت الكثير مـــن القصائد، 
ولكـــن عندمـــا فّكرُت فـــي محاولة نشـــرها لم 
أجد رابطا بين كّل تلك الّنصوص ســـوى أنها 
تنتمي إلى الّشـــعر في معناه الواسع. ترجمة 
الّشعر تثبُت أّن أخطر شيء في هذا العالم هو 
الكلمات، فهي محّرك كّل شيء. أن تترجم نّصا 
شعريا فذلك أشبه بصناعة سالح جديٍد وذلك 
الّســـالح نفسه سيكون في يد أكثر من جندي؛ 
فالمترجُم هنا هو المسّير لحرب 
أبدّية يقودها الّشـــعر في قلوب 
شـــعراء وكّتاب وروائيين وعليِه 
هنا أن يكون عادال. التّرجمة تظّل 
عملية قراءة بالّنسبة إلي وأحيانا 
تتحّول إلـــى عملية بحث عن مدى 
قدرة نـــّص ما علـــى العيش داخل 

بيئة غير بيئته“.
المترجـــم كغيره مـــن المبدعين 
فـــي العالـــم العربي يواجـــه الكثير 
من اإلشـــكاليات، وهنا يلفت عليمي 
إلى أن المترجم مثلُه مثل كّل شـــاعر 
أو روائـــي يظّل فريســـة وطنِه ونخبه 
البائســـة التي تريُد الّســـيطرة على كّل شيء. 
فهو يعاني من ضيق مجاالت الّتعامل إضافة 
إلى غياب المؤسســـات التي تدعـــم الترجمة 
والمترجميـــن؛ إذ الترجمـــة آخـــر اهتمامات 
وزارة الثقافة في تونس مثال، وآخر اهتمامات 
الجامعات التي ال تولي هذه المسألة اهتماما، 

كما يقول.

الشعر ضد االحتضار

نتطـــرق مـــع منير عليمـــي إلـــى تجربته 
كشاعر خّير عدم نشـــر مخطوطاته، واالكتفاء 
بنشـــر نصوص هنا وهنـــاك، ليقول ”ال بّد من 
اإلشـــارة إلى كوني أنتمي إلى جيل جديٍد من 
الشـــعراء الذين حاولوا جاهدين أن يمسحوا 
الغبار عن المشـــهد األدبي التونسي الممزق 
والذي تتحكم فيه مؤسســـات رسمية مختلفة 
كانت وما زالت من أكبر المدافعين عن ســـوق 

الّرداءة األدبّية“. 
ويتابـــع ”الشـــعر تجربة تولـــُد أبدية من 
البدايـــة أو حاملة نعشـــها معها؛ فـ’الشـــاعر 
الحقيقـــيُّ هو من يولُد ســـاعة موتـــِه’. كّل ما 
أكتبُه اآلن ينتمي إلى تجربة جيل جديد كامٍل. 
لكـــن ال يمكـــُن تقييم ما أكتبـــه إال بعد صدور 

العمل األّول الذي لن يطول كثيرا. مسألة نشر 
الشـــعر باتت معقدة في تونس، حيث ال توجد 
دور نشـــر بالمعنى الحقيقي وذلك لغياب فهم 
حقيقـــي لطبيعة المشـــهد الثقافي في تونس، 
فمن يمثلون الكاتب التونسي من المنتمين إلى 
تنظيمات واتحادات ال عالقـــة لهم بما يحملُه 
الجيـــل الجديد مـــن تصّورات حقيقيـــة لبناء 
واقـــع مغاير يصِلـــُح من وضعية دور النشـــر 
والتوزيـــع فـــي تونـــس. إذا لم يحـــدث تغيير 
جذري في صلب وزارة الثقافة فستتحّول هذه 
الوزارة بمرور الوقت إلى مســـتودع كبير لكل 

ما هو جامد“.
نتطرق مع عليمي إلى الحديث حول رؤيته 
للشعر التونســـي اليوم، ليقول ضيفنا ”يشهد 
الشـــعر التونســـي اليوم ثورة حقيقية بقيادة 
جيل قطع أشـــواطا جديدة من أجل كتابة نّص 
حقيقي ومتجاوز، جيل ال يصّدق ما يراُه معّلقا 
في الّســـماء العالية لكّنه يصـــّدق دائما مرارة 
األشـــواك التـــي يلتقطها بكّفه كـــي يترك للدم 
مســـاحة للكتابة، جيل يكتُب بدموعه ودمه مع 
كّل المســـحوقين في هذا الوطـــن الذي ما زال 
يركُض خلـــف حلمه. لكن هـــذا ال ينفي وجوَد 
مشـــاريع هدم قائمة تســـعى جاهدة إلى زرع 

الّرداءة في كّل زاوية“.

يحدثنـــا عليمـــي عـــن مشـــاريعه األدبية 
الالحقـــة مـــن شـــعر وترجمـــة وإن كان يفكر 
كبقية الشـــعراء في كتابة رواية، ليقول ”أفّكر 
في طباعـــة مجموعتي الّشـــعرية األولى هذه 
الّســـنة إضافة إلـــى بعض الكتب فـــي مجال 
الّترجمـــة التي ســـتصدر قريبا عن دور نشـــر 
تونســـية وعربية. أما بالّنســـبة إلـــى الرواية 
فهـــي مرتبطة تماما بعمليـــة الكتابة بمعناها 
الواســـع. إذا حـــدث وكتبـــت رواية فالشـــعر 
هو ما ســـيدفعني إلـــى ذلك، ألنه كما أشـــرُت 
سابقا هو محّرك كّل شـــيء، فالرواية الخالية 
من الشعر أشبُه بصخرة ال نبض فيها. الشعر 
هـــو الحياة ألنـــه ال يؤمـــن بموت اإلنســـان، 
فـــإذا آمنُت بموت اإلنســـان الـــذي ال يكفُّ عن  
االحتضار، ســـأّتجه مباشـــرة إلى الّرواية كي 

أكتب عن موتِه“. 
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ضمن سلســـلة «روائع األدب الفرنســـي الحديث»، أصدر مشـــروع «كلمة» رواية جديدة بعنوان ثقافة

«ثالث نساء قديرات» للكاتبة الفرنسية ماري ندياي، نقلتها إلى العربية ماري طوق.

ضمـــن فعاليـــات معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب وقـــع الكاتب العراقي هيثم الشـــويلي مؤخرا 

روايته {الباب الخلفي للجنة} الصادرة عن دار فضاءات األردنية. 

األنا املتضخمة

في خطاب الروائي

} ال يسلم أّي روائّي من أسئلة توّجه 
إليه عن شخصّياته الروائّية وأفكارها 

وممارساتها المسرودة في روايته، 
وبخاّصة حين تّتسم بشيء من الغرابة 

أو االستفزازية، وال تخلو بعض األسئلة 
من اّتهام ضمنّي أو ظاهر للروائّي بأّنه 

هو نفسه َمن قام بتلك األفعال، أو َمن 
يؤمن بتلك األفكار، وأّنه يقوم بتلبيسها 

لشخصّياته في محاولة للتهّرب منها، أو 
للتمّلص من المساءلة واالستجواب.

وكأّن الروائّي مطاَلب بتقديم كشف 
حساب عن أفكاره وما يدور في داخله من 

صراعات بين الشخصيات التي تسكنه، أو 
التي يخترعها، مستندًا إلى أفكار أو وقائع 
أو إشارات هنا وهناك، ويوضع في قفص 
االّتهام ألّنه يتجّرأ على ابتداع شخصّيات 
متطّرفة غرائبّية مشّوهة عنيفة، فيقال عنه 

إّنه يتعامل مع العالم بحقد وعدائّية، في 
حين أّنه قد يوصف بالسطحّية إذا اختار 
من جانب آخر شخصّيات طيبة مسالمة، 

فيقال إّنه يتعامل مع العالم ببراءة وسذاجة.
وبالحديث عن جانبي اإلدانة واالتهام 

المسبقين عند بعض القّراء الباحثين 
عن حياة الروائّي وأفكاره في شخصّياته 
بغية تأثيمه على ما تجهر به أو تفعل في 
سياق األحداث المرسومة من قبله، يصدم 

الروائّي بكونه مالحقًا بناء على التخمينات 
والظنون، وتوضع أناه دريئة لعنف اآلخر 

الذي ال يتحّمل صورة ذاته بما يسكنها من 
مخاوف ووساوس في عمله.

أنا الروائّي متضّمنة بهذه النسبة أو 
تلك في كّل شخصّية من شخصّياته بطريقة 

أو بأخرى، وهي أنا متشّظية إلى أنَوات، 
إلى آخرين وذوات متعّددة، ألّنه يهندس 

حيوات كثيرة، يرسم لها بدايات ونهايات، 
يختار لها محّطات ومصائر ويضعها على 

أعتاب مفترقات طرق، وذاك التضمين ال 
يخفي التضخيم الذي قد يستشّفه البعض، 

بقدر ما يتكّتم على اآلخرين ويمنحهم 
هامشًا للتأويل والتساؤل، ويعيدهم إلى 
ذواتهم، يحاول أن يحّررهم من أوهامهم 
ومخاوفهم حين يقرأونها مكتوبة بلسان 

أحدهم، مبّرئة إّياهم بطريقة مواربة 
وروائّية من جنونها أو تطّرفها وغرابتها.

لفت التشيكّي ميالن كونديرا في حوار 
له عن األنا وتمظهراتها في خطاب الروائّي 
وأفعاله إلى أن جميع الروايات في كل زمان 

تعكف على لغز ”األنا“، وأّنه ما إن يبتكر 
الروائّي كائنًا خياليًا، شخصية قصصية، 

حتى يواجه آليًا السؤال التالي: ”ماهي 
األنا؟ وبَم يمكن إدراك األنا؟“. ويجيب 

مستدركًا إّن َههنا تأتي اللحظة التي توّجب 
على الرواية في بحثها عن األنا أن تهمل 

عالم الفعل المرئّي لتعكف على الالمرئّي في 
الحياة الداخلية.

يتخّطى الروائّي قيود األنا في عالقته 
مع عالمه الروائّي، تغدو أناه ميدانًا 

للعالم الرحب الذي يحاول تقييد مشاهد 
ومقتطفات منه، تغدو تلك األنا المروّية 
عتبة لآلخر، تمرئي له صورًا من أفكاره 

وخياالته وجموحه في مختلف حاالته، تؤّكد 
له بيتًا منسوبًا إلى علّي بن أبي طالب يقول 

”تحسب أّنك جرم صغير.. وفيك انطوى 
العالم األكبر“.

هيثم حسين 

ي

كاتب سوري

زكي الصدير

} فـــي حديثـــه عن ”مـــدن المســـتقبل: حديث 
يســـتفتح الشـــاعر البحريني أحمد  السعادة“ 
رضي (مواليد 1981) مجموعته الشعرية ”مدائن 
مـــا بعـــد الكارثـــة“ بمقطع قصير مـــن قصيدة 
”إيثاكا“ للشاعر قســـطنطين كفافي، متخذًا منه 
عتبة نصية يؤطر من خاللها مناطق اشـــتغاله 
على ســـؤال الوجود الشعري المرتبط بالزمان 
وبالمـــدن والتزاماتها التاريخية واالجتماعية، 
ســـواء تلـــك المـــدن التـــي ترتبـــط بوجودها 
الكينونـــي المطلق، أو التـــي ترتبط بوجودها 
التصـــوري كما يعّبـــر عبدالرحمـــن بدوي في 

”الزمان الوجودي“.
وضمن هذا التصور يقسم رضي كتابه إلى 
قسمين، األول جاء في شـــكل مقدمة تأسيسية 
هي أشبه بإعالن شعري يشتمل على مجموعة 
أسئلة فلسفية وسوســـيولوجية وثقافية قد ال 
تمتلك أجوبتها النهائية الخالصة، لكنها قادرة 
على تشـــكيل نفسها ببراعة في كل لغة، أو أمام 
أي شـــاعر يعرف جيدًا ”ما هو الشـــعر“، بينما 
اشتمل القسم الثاني من الكتاب على نصوص 

شعرية كتبت ما بين 2011 و2016.
ويأتـــي هـــذا الكتـــاب ضمن مشـــروع آخر 
يعكف عليه رضي يتنـــاول فيه المدن تخطيطًا 
وعمرانـــًا ورمزيات بالنقـــد الثقافي منطلقًا من 

فكرة أن معيار الديمقراطية الحقيقية نجده في  
تخطيط المـــدن ورمزياتها وليس في صناديق 

االقتراع.
تحـــاول مقدمـــة كتـــاب ”مدائـــن مـــا بعد 
الكارثة“، الصـــادر عن دار فراديس البحرينية، 

في زمن ما  بعـــد أن تعّلـــق ”منوال الشـــعر“ 
الكارثـــة -والتـــي قد يفهـــم منها أنها 
كارثـــة الربيـــع العربـــي أو الحروب 
شـــاهدًا  عامـــة-  بصفـــة  الكونيـــة 
المحتملـــة  األجوبـــة  جميـــع  علـــى 
أوالمقترحـــة. ومن خالل هذا التأمل 
األّولي يضع رضي سؤاله الوجودي 
”هل هنالك إمكانيـــة لحدوث تغيير 

بال كارثة تسبقه؟“.
لكـــي يجيـــب رضي عـــن هذا 
السؤال المفصلي المتعّلق بالمدن 
تأسيسية  مفاهيم  يضع  الفاضلة 
في زمن ما  خاصة حول ”الشعر“ 

بعد الكارثة، ويقتـــرح تصورات لمدن 
المســـتقبل المتوازية فـــي تطورها الحضاري 
مع تطّور وعي اإلنســـان. لكنه يجر القارئ معه 
إلـــى اإلصابة بمجموعة مـــن الخيبات، إذ يجد 
رضي–علـــى الصعيـــد العربي- مدنـــًا متقدمة 
تقنيًا غير أنها ال تمتلك خطة لتشغيل اإلنسان 
إال بصورة اســـتعبادية. ثم إنه يشير إلى أنه –

عربيًا- ال توجد سوى مدينة واحدة مهيأة لهذا 

التصور غيـــر أنها تدار بعقلية رعوية، لينتهي 
متســـائًال في خيبته األخيرة ”هل سنصل إلى 
هذه المدن يومـــًا ما، قبل أن تحل كارثة نووية 
قـــد تقضي على العالم الذي نعرفه، وســـط هذا 
الصـــراع الـــذي ُيراد لـــه أن يكون بيـــن الكتل 
البشـــرية الهائلة وبين التقنيـــة الحربية تحت 
مســـّمى ’صراع الحضارات‘؟ هل 
سُتبنى هذه المدن على األشالء، 
أم عبـــر تقّدم روحي شـــامل يعبر 

الكوكب؟“.
المتشـــائم  المنظور  هذا  وفق 
علـــى  رضـــي  يؤكـــد  للمســـتقبل 
انتهاء دور الشـــاعر الـــذي كان في 
يوم مـــا يحّرك الجماهيـــر، ويتمّلق 
الحـــّكام، ذلـــك الشـــاعر الـــذي يعيد 
إنتـــاج الخديعة. فالشـــعر –حســـب 
رأيـــه- يجـــب أن يكـــون فعـــًال نقديًا 
كشفيًا، يســـتطيع أن يصنع أساطيره 
التي  النبيلة“  لـ“األكاذيـــب  المضـــادة 
يخلقها المجتمع أو السلطة أو الدولة بصورة 
اســـتهالكية تحـــاول من خاللهـــا تنميط عقول 
الجماهيـــر ناحية ثقافـــة جاهـــزة، تتمّكن من 
إدارتهـــا عبر تمرير نســـقية الصورة أو الكلمة 

في الالوعي الجمعي.
هـــذا الســـياق االســـتنتاجي يدفعنـــا إلى 
الســـؤال التالـــي ”كيف ســـيقوم الشـــعر بهذا 

الـــدور؟“. ومن أجل الوصول إلـــى تصور أكثر 
كشـــفًا عن واقع الشعر الحقيقي يؤسس رضي 
لمجموعـــة نقاط يـــرى أنهـــا تختصـــر القول 
حول أهمية الشـــعر في زمننـــا الحاضر، وهي 
نقـــاط تصورية لهـــا عالقة باألنســـاق الثقافية 
الذاتـــي  وبالوعـــي  والسياســـية،  والتربويـــة 
العميق للكـــون. وذلك كله في محاولة للوصول 
إلى ما أسماه آرثر رامبو ”زمن اللغة الكونية“.

لكـــن الواقـــع الحقيقـــي للعالـــم يجعل من 
مهمـــة الشـــاعر صعبة، خصوصـــًا أنها تتمثل 
في صراع دائم بين قـــوى األيديولوجيا وقوى 
اليوتوبيـــا، لهـــذا مـــا يمكـــن أن نعّده شـــعرًا 
عنصريـــًا اآلن، هـــو بطولي ضمـــن إطار زمني 
آخر، والعكـــس صحيح. وحتى يتخّلص رضي 
من هذه المشـــكلة الزمنيـــة والثقافية المتغّيرة 
من زمن إلى زمن آخر يقترح أن يبدأ الشـــعراء 
من بنـــود ”اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان“ 
بشـــكل مبدئي، فهو ينطوي علـــى حالة اتفاقية 
عامة يستطيع الشـــاعر أن يؤسس عليها لغته 

وأخالقه الكونية اإلنسانية الموّحدة.
ويخلـــص رضي فـــي كتابه إلى أن الشـــعر 
آليـــة للتغيير عبر الكشـــف النقدي، وليس عبر 
التحريض أو المباشرة في النقد االجتماعي أو 
السياسي، فهو يكشف عن النسق الثقافي الذي 
من خالله تعمل المجتمعات وتعمل السياســـة 

عبر كشفه للعالقات المتباعدة المترابطة.

[ الشاعر والمترجم التونسي منير عليمي: لو حدث وكتبت رواية فالدافع هو الشعر 
نترجم الرواية لنكتشف أنفسنا ونكتشف العالم

{مدائن ما بعد الكارثة} دليل الشعراء إلى كتابة الشعر

ــــــة عوالم مفتوحة، الكثير من الكتاب كانوا وســــــيظلون يدافعون عن هذا التمشــــــي  الكتاب
ضد القولبة وهو ما انتهجوه حتى في أعمالهم األدبية، التي تكســــــر احلواجز األجناسية 
ــــــة واجلمالية، لتقدمي ما هو جديد دائما، فما هــــــو جديد يجب أن يكون متجاوزا،  والفكري
وما هو متجاوز هو بالضرورة حر، حر خلف احلواجز واحلدود. ”العرب“ التقت املترجم 
والشاعر التونسي منير عليمي في حوار معه حول الترجمة والشعر والتداخل األجناسي 

في الكتابة واإلبداع.

الشاعر الحقيقي هو من يولد ساعة موته

مـــن يمثلون الكتب التونســـيون من 

المنتمين إلى تنظيمات واتحادات ال 

عالقة لهم بمـــا يحمله الجيل الجديد 

من تصورات

 ◄

رواية {عزلة صاخبة جدا} أرخت لفترة 

عصيبـــة مـــن تاريخ التشـــيك خاصة 

وأوروبـــا عامـــة، بأســـلوب جديـــد من 

الواقعية السحرية

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ انتظم مؤخرا حفل توزيع جائزة 
الشيخ زياد للكتاب. حيث تسلم 

الفائزون بالجائزة في مختلف فروع 
دورتها الحادية عشرة جوائزهم في 

مركز أبوظبي للمعارض.

◄ حذر مدير جمعية الثقافة والفنون 
بالدمام الشاعر أحمد المال من خطورة 

عدم احتواء ”ثورة“ صناعة األفالم 
القصيرة في السعودية وتبنيها من 
قبل الجهات الرسمية، بفتح المجال 
للشباب المبدع ودعمه بكل الوسائل.

◄ تنظم وزارة الثقافة المغربية 
الدورة الحادية عشرة للمهرجان 

الوطني للزجل في الفترة من الخامس 
إلى السابع من مايو الجاري في 

مدينتي بنسلمان وبوزنيقة. 

◄ أقام الجناح السعودي بمعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب أمسية شعرية 

للشاعرين السعوديين إياد الحكمي 
وطارق الصميلي.
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أبوبكر العيادي

} اكتشـــف البعض الصينـــّي آي وايواي يوم 
نزل بجزيرة ليبسوس اليونانية ليجّسد موت 
الطفل الســـوري أيـــالن كردي الـــذي ألقت به 
األمواج على شـــاطئ جزيرة بودروم التركية، 
تعاطفا مع قضية الالجئني الهاربني من جحيم 
احلرب في ســـوريا، وتنديدا بســـكوت العالم 
عن تلك املأســـاة، ولكن عشـــاق الفن املعاصر 
يعرفونه، فهو أشهر فنان صيني معاصر على 

اإلطالق.
انتبـــه إليه الغـــرب كناشـــط يناضل ضد 
انتهـــاك حقوق اإلنســـان، في بلـــد ال يعترف 
بحرية التعبيـــر كحق يكفله القانـــون، فُعّنف 
وُســـجن، ووضع بعد التسريح حتت املراقبة، 
بتهمـــة ”تعكيـــر صفو املجتمع“، ال ســـيما أن 
وايـــواي ال ينفـــك يبتكـــر أعماال مثيـــرة يبني 

مـــن خاللها البـــون الشاســـع بني 
الشـــعارات املثاليـــة والواقع 
املجتمـــع  فـــي  امللمـــوس 

الصيني، من جهة احلقوق 
واحلريات.

وكان قـــد اتبـــع هذا 
املنحـــى النضالـــي بعد 
نيويورك  إلـــى  انتقالـــه 

لدراســـة الفنـــون، 
واكتشـــافه مـــدى 
احتـــرام املجتمع 

األميركي للنقد 
والرأي اآلخر 

الفردية  واحلريـــات 
بوجـــه عـــام، فلما 

عـــاد إلى بـــالده أيقن 
الرســـمية  املراقبة  أن 

ليســـت فكـــرة 
مستقبلية، بل 

هي واقـــع ملموس 
في حيـــاة الصينيني، 

فانصـــرف ينتـــج أعماال مســـتفزة خارجة عن 
املألوف، تعادل أهميتها في الثقافة الشـــعبية 
احلديثـــة مـــا كان للهيبيـــز فـــي الســـتينات 

واحلركات النسائية في السبعينات.
اســـتفاد خـــالل إقامتـــه فـــي أميـــركا من 
التقاليـــد املفهوميـــة والتقليليـــة، ولكنه، وإن 
جمـــع بـــني االجتاهني، لم ينســـق إلـــى متعة 
العـــني، على غرار جيف كونس، بل ســـار على 
خطى دفيد هامونس وروبرت غوبر ودوريس 
سالســـيدو الذين تتســـم أعمالهم بضخامة ال 
تقيم وزنـــا للمتاحـــف واألروقـــة، ألنها 
تعـــرض بعيـــدا عنهـــا، لتجمع بني 

املرئي واالجتماعي.
نشـــأ وايـــواي فـــي وســـط 
مثقـــف، فأمـــه كانـــت كاتبـــة، 
وأبـــوه آي كينغ كان شـــاعرا 
معروفا، ســـجن بسبب أفكاره 
اليسارية، ثم سجن مرة ثانية 
الصني  جمهوريـــة  قيـــام  بعـــد 
الشـــعبية بتهمـــة انتمائه إلى 
الثورة  خـــالل  اليمني 
أن  قبـــل  الثقافيـــة، 
تضطر األســـرة كلها 
إلـــى العيـــش طيلة 
في  عامـــا  عشـــرين 
قـــرى متاخمـــة حلدود 
ومزاولة  الشمالية،  كوريا 
وضيعـــة  هامشـــية  أعمـــال 
لكســـب القوت، ولم يسمح لها 
بالعـــودة إال بعد وفـــاة الرئيس ماو 
عـــام 1976، وكان آي وايـــواي قـــد قارب 

العشـــرين عاما، فالتحق بأكادميية الســـينما 
في بيكني، وبدأ ينشـــط في الساحة الفنية غير 
التي  الرســـمية، فانخرط في فرقـــة ”النجوم“ 

كانت تروم القطع مع تدجني السلطة للفن.
ســـافر عام 1981 إلـــى الواليـــات املتحدة، 
ودرس بشكل متقطع في عدة معاهد، ثم انقطع 
عن الدراسة لكسب عيشـــه كفنان شوارع، من 
هنـــا بدأ يشـــق طريقـــه ويفرض لونـــه القائم 
على اإلثارة واالســـتفزاز، هذا النهج الذي أثار 
حفيظـــة احملافظني لـــدى عودته، فممـــا يذكر 
أنه قام عـــام 1995 بتحطيم جّرة يرجع عهدها 
إلـــى ألفي ســـنة، وهي مـــن مآثر ســـاللة هان 
العريقـــة التي تعتبر حقبة هامة في احلضارة 
الصينيـــة. ورغم أن وايواي ســـّدد ثمن اجلّرة 
كما حدده املختصون، فإن احملافظني اعتبروا 
عمله تدنيســـا لكل ما ميثل حضـــارة بالدهم، 
فـــرّد عليهـــم وايـــواي بقوله: ”اجلنـــرال ماو 
علمنـــا أننا ال ميكن أن نبنـــي عاملا جديدا، إال 

إذا حّطمنا القدمي“. هذا من جهة أســـلوبه في 
تســـجيل حضوره في ذاكرة الفن املعاصر، مع 
ترويـــج كل حركاته على املواقـــع االجتماعية 
وال ســـيما تويتر وأنســـتاغرام، أمـــا من جهة 
إبداعاتـــه الفنية فهي ال تتعـــدى أحيانا قيامه 
بأعمال بســـيطة تهدف إلى لفت انتباه العالم 
إلى األزمات اإلنســـانية احلـــادة، أو االعتماد 
على فريـــق عمل لصنـــع مجســـدات ضخمة، 
كقـــارب املهاجرين الذين يركبـــون البحر أمال 

في النجاة.
وإذا كان بعض النقاد يشـــّكون في القيمة 
الفنية ألعمال وايواي ويعتبرون أن شـــهرته، 
في الغرب أساسا، متأتية من وضعيته كناشط 
ُمنشق، فإن آخرين يسجلون ما للفن البصري 
من قـــدرة على حتريـــك األفـــراد واملجتمعات 
واألمم للقيـــام بالواجب، وســـلطة على تغيير 
املجتمع. ويؤكدون أن عدة فنانني داخل الصني 
معجبون بتجربة وايواي، ومتأثرون بها، مثل 

هوانـــغ روي الـــذي يقـــوم هو أيضـــا بأعمال 
اســـتفزازية تصور عالقة الصـــني بالغرب، أو 

كزو كو في إعداداته الضخمة.
صحيح أن ثمة فنانـــني آخرين يعارضون 
وايـــواي، لكونه يصور بالدا لم يعد لها وجود 
بعـــد النهضة املمتازة التي تشـــهدها الصني، 
ولكن ثمـــة أيضا فنانـــون آخـــرون ال يزالون 
يعتبرون أن املنشـــود ليس البذخ والترف، بل 
حرية اإلنسان، وحقه في ممارسة تلك احلرية 

كما يشاء.
وفـــي حديثهـــا عن هـــذا الفنـــان الصيني 
املشـــاغب، كتبـــت صحيفة ”كيوتـــو جورنال“ 
مؤخـــرا، تقول ”آي وايـــواي في القرن الواحد 
والعشـــرين يشبه بيكاسو في القرن العشرين، 
فأعمالـــه السياســـية والفنيـــة جتـــد صداها 
بســـرعة في املواقع االجتماعيـــة وجتعل منه 
أيقونـــة اإلعالم، ملـــا له من قدرة علـــى اإلثارة 

الصادمة“.
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} عمل المخرج الفرنسي أوليفر دوبوا سابقا 
كراقـــص تحت إشـــراف العديد من األســـماء 
الهامـــة في عالم الرقص كساشـــا فالتز وجان 
فابري وغيرهما، ليبدأ بعدها تجربته كمخرج 
ومصمم رقصات مكتسحا الساحة الفرنسية، 
مقدما العديد من العروض الراقصة على مدى 
ســـبعة عشـــر عاما، تنقلت العديـــد منها بين 
العواصـــم األوروبية إلى جانـــب عمله كمدير 

لـ“باليه الشمال“ الفرنسّية.
ومؤخرا شـــهدت خشبة مســـرح ”الكوليز“ 
في المدينة الفرنســـية ليل عرض ”تراجيديا“، 
مـــن تصميم وإخـــراج دوبـــوا في اســـتعادة 

للنســـخة األولى منه التي عرضت في مهرجان 
أفينيون الشهير عام 2012.

الخشـــبة فارغـــة تمامـــا أمامنا، تشـــغلها 
أجســـاد الراقصين العراة كليا، والذين يتدرج 
دخولهم وخروجهم مـــن وإلى الكواليس، إلى 
أن نرى أمامنا 18 عشـــر راقصا وراقصة، يبدأ 
إيقاعهم بســـيطا، مجرد مشـــي متكرر، دخول 
وخروج، ال شـــيء مميزا في حركاتهم ســـوى 
أنهـــا روتينيـــة، وكأنها بداية الطريق، أشـــبه 
بتماريـــن علـــى الرحيل، ليبـــدأ بعدها اإليقاع 
بالتصاعـــد، وتبدأ األجســـاد بفقـــدان اتزانها 

وتماسكها.
البعض ينهار والبعـــض اآلخر يحاول أن 
يحافـــظ على انضباطـــه مع اإليقـــاع، إلى أن 

ينتهـــي األمر بســـقوط الجميـــع، وكأننا أمام 
طقوس التطهير بشكلها البدائي والتي تحفر 
أثرها في الجمهـــور عميقا، فالغربة بالتطهير 
تنشـــأ إثر خلل في اتزان العالم الذي ينعكس 
علـــى الجمهور، ليأتـــي الراقصـــون الختزال 
العنف الذي يخلقه هذا الخلل في أجســـادهم 
التـــي تنهار كضحايـــا التطهيـــر، إذ ال بد من 
ضحيـــة ليعود العالـــم إلى توازنـــه، ال بد من 

أجساد تكتسح ليعود النظام إلى حاله.
ويقـــول دوبـــوا إنـــه اعتمـــد فـــي تصميم 
الرقصـــات على بعض تقســـيمات التراجيديا 
اليونانيـــة، المدخـــل وإنشـــاد الجوقـــة ثـــم 
التطهير، وعبر هذه التقســـيمات قام بتقطيع 
حركات الراقصين وإيقاعاتهم. هذا التقســـيم 
ذاتـــه نقله دوبـــوا إلـــى المؤلف الموســـيقي 
فرنسوا كافين في محاولة إليجاد ”صوت يهز 

األرض ويخلق صدى جيولوجّيا“.
نشـــاهد في ”تراجيديا“ قصيدة جســـدّية، 
اإليقاعـــات التي تنتفض عبرها األجســـاد مع 

الموسيقى تشابه اإلنشاد التراجيدي بصورته 
البدائية، التكرار في الحركات المنتظمة التي 
ما تلبث أن تنفلت مـــن اإليقاع أقرب إلى حال 
طقوس التراجيديا األولـــى المرتبطة بالفزع، 
والذي يأخذ األجســـاد بعيدا في رحلة انهيار 
شـــخصية نحو التطهير، كحـــال أوديب الذي 
فقـــأ عينيه وميديـــا التي قتلـــت أوالدها. لكن 
مـــا نالحظه في العـــرض هو غيـــاب التحّول 
والتعـــّرف، النقطتيـــن الجوهريتيـــن في بناء 
التراجيديـــا، وكأننـــا أمام شـــخصّيات تعرف 
مصيرهـــا، نهاياتها محّتمة، هي فقط تنشـــد 

جسديا رحيلها المحتوم.
ويعكـــس العرض فـــي داخلـــه العديد من 
العناصر الفكرية المرتبطة بحاالت الفوضى، 
فمـــا إن تتالشـــى صدمـــة العري التـــام حتى 
تحضر ثيمات الطقوس القبائلية وموســـيقى 
الترانـــس فـــي حفـــالت اإلعـــالن العلنـــي عن 
الحـــرب، لنـــرى أمامنا ثمانية رجـــال وثماني 
نســـاء في طقس احتفالي لغريزة الخوف، في 
تراجيديـــا يتصّعد فيها الفعل اإلنســـانّي إلى 
أقصـــاه، فهـــي ”حـــدث ال ينتمي إلـــى الحياة 

اليومية“.
 أما العري البشـــري فهو أبســـط تجليات 
داللـــة  ال  إذ  وضوحـــا،  وأشـــدها  اإلنســـان 
وانفعاالتها،  أخرى ســـوى ”األنا الجســـدية“ 
دون أي خطـــاب أو أيديولوجيـــا، مجرد لحم 
بشـــري حّر بانتظار أزمـــة ذبائحية تحرره من 

دمائه.
للحـــركات  المتعمـــد  التكـــرار  ويخلـــق 
فـــي العـــرض نوعـــا مـــن التوتر وإحساســـا 
باالنتظار وترقب ما ســـيحدث، وكأنه سخرية 
على المســـتوى العميق من الفعل اإلنســـاني 
المبتذل، فالزمـــن الخالي من الفعل أو الدراما 
استفزازي، يثير أعصاب المشاهد، وكل تغيير 
طفيف أشـــبه بقطرة تضاف إلى الســـم، الذي 
ما يلبث أن ينتشـــر أشـــبه بكرنفـــال ذبائحي 
لتحضيـــر القرابيـــن. فالتكرار طقس مشـــابه 
للتراجيديـــا المعاصرة، اآلالت التي تســـيطر 
علينـــا بدقتهـــا وروتينها القاتـــل تهيئنا لكي 

تلتهمنا لحما وعقال.

أجساد ترقص شعرا في {تراجيديا} الخالص
ــــــا“ للمخرج ومصمم  شــــــهد مســــــرح ”الكوليز“ في املدينة الفرنســــــية ليل عرض ”تراجيدي
الرقصات الفرنسي أوليفر دوبوا، حيث حتضر أمام اجلمهور رحلة بصرية وشعرية حتاكي 

تغيرات الطبيعة البشرية وسعيها نحو االنعتاق.

بثوبها املدرسي

} يؤلف البعض كتابا فيقيم به إلى األبد، 
تبدأ احلياة مع ذلك الكتاب وتنتهي به، 

ال شيء آخر، حينها يعتقد الكاتب أن ذلك 
الكتاب هو خزانة حياته الشخصية، ما ال 

يتوقعه أن يكون كتابه كتابا عاديا ُميكن أن 
ال ُيقرأ بسبب انتفاء احلاجة إلى قراءته.

علينا أن نصدق أن احلصول على 
املعلومة صار متاحا من غير احلاجة إلى 
الكتب، وهي حقيقة واجهتها حني رغبت 
في الكتابة عن سيرة حبيب سرور، رائد 

الرسم في لبنان.
كنت يومها في تونس فلم أجد أمامي 

سوى اللجوء إلى غوغل، كانت هناك 
معلومات مبتسرة عن حياته الشخصية، 

ولد ومات وما بينهما املدن التي عاش 
فيها.

لم يكن أمامي سوى أن أتأمل رسومه 
ألصل إلى حتوالته رساما، وهو ما فعلته، 
كتبت مقالي بناء على تأمالتي اخلاصة، 

وهو ما أفعله أسبوعيا، غير أن مقالي عن 
سرور لم مير بسالم.

لقد انبرت ناقدة فن لبنانية، هي طالبة 
فن سابقة قائلة بأنني قد سرقت مقالي من 

كتابها عن سرور وهو أطروحتها يوم كانت 
طالبة، على سبيل اجلدل طلبت منها أن 

تعطيني جملة واحدة كنت اقتبستها في 
مقالي من كتابها، فعجزت عن القيام بذلك 

متذرعة بأني كنُت محترفا في أن ال أقع في 
مصيدة التشابه.

أخيرا فهمت املشكلة، مشكلة تلك 
الناقدة التي ال تزال أسيرة سنوات 

تلمذتها، إنها تظن أن حبيب سرور هو 
اكتشاف حياتها لذلك ساءها أنني لم 

أذكرها في نصي، من غير أن تنتبه إلى أن 
الدولة اللبنانية كانت قد أصدرت طابعا 
يحمل إحدى لوحات سرور قبل والدتها.

شيء مضحك ومبك في الوقت نفسه، 
فالسيدة لم تتذكر من حياتها سوى اجلزء 

املتعلق مبا بذلته من جهد يوم كانت طالبة 
ونسيت شروط ومقومات حرفة الكتابة، 
وهي التي صارت ُتستدعى للكتابة عن 

فنون بالد لم تعرفها من قبل. لقد ظهرت 
املسكينة أمامي بثوبها املدرسي.

آي وايواي: 

ال يمكن أن نبني 

عالما جديدا، إال إذا 

حطمنا القديم

أوليفر دوبوا: 

اعتمدت في تصميم 

الرقصات على تقسيمات 

التراجيديا اليونانية

لون فني قائم على اإلثارة واالستفزاز

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قـــررت النجمة األميركية بيونســـيه تقديم منح دراســـية للنســـاء فـــي مجاالت الفنـــون اإلبداعية 

واملوسيقى واألدب والدراسات األفريقية األميركية في أربع جامعات أميركية.

أعربت نجمة البوب األميركية مادونا، عن اســـتيائها الشـــديد عقب إعالن شركة {يونيفرسال} 

العاملية عزمها إنتاج فيلم سينمائي يحكي قصة حياتها تحت عنوان {الطموح األشقر}.

آي وايواي يجمع في آثاره الفنية بين المرئي واالجتماعي
[ صيني منشق يمثل تيار ما بعد الفن  [ أعمال ضخمة ال تقيم وزنا للمتاحف واألروقة

ُعرف الفنان والناشط الصينّي آي وايواي كمنشق، مدافع عن احلريات في بالده، ومتمرد 
على كل التقاليد الفنية الســــــائدة في الصني قدميا وحديثا، بعضهم يشّبه ميله إلى اإلثارة 
واالســــــتفزاز مبارسيل دوشــــــامب وأندي وارهول وجيف كونس، وبعضهم اآلخر يرى أنه 
اســــــتفاد من جرأتهم ال محالة، ولكنه اختار طريقا تســــــتفيد من وسائل االتصال احلديثة 

حتى قيل إنه ميثل تيار ما بعد الفن.

طقس احتفالي لغريزة الخوف
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} واشنطن – كشفت إحدى الدراسات العلمية 
املنشورة في املجلة األميركية ألمراض النساء 
والتوليـــد، أن األطفال الذيـــن مت إجنابهم من 
خالل التلقيح االصطناعي أو احلقن املجهري، 
لديهـــم ثالثـــة أضعـــاف االســـتعداد لإلصابة 

بالسرطان في سنواتهم األولى.
ولتأكيد نتائج الدراســـة، بحسب ما ذكرته 
صحيفة الديلي ميل البريطانية، قام الباحثون 
برصـــد بيانات أكثر من 200 ألـــف طفل ولدوا 
بني عامي 1991 و2013، مع متابعتهم حتى سن 

18 عامًا.
ووجد الباحثون أن معدل األورام كان أعلى 
بثالثة أضعاف لدى األطفال الذين مت إجنابهم 
باســـتخدام عالج اخلصوبة مبعـــدل (1.5 لكل 
1000) مقارنة باألطفال املصابني تلقائيًا مبعدل 
(0.59 لـــكل 1000)، وظل هـــذا الرابط صحيحًا 
بعد احتســـاب العوامل الهامة، مثل الوالدات 

املبكرة أو انخفاض الوزن عند الوالدة.
وأوضح الباحثون أن هذه الدراسة ليست 
أول مـــا حتقق في العالقة بني احلقن املجهري 
وإصابة األطفال بالســـرطان، ولكنها الدراسة 
األولى التي راقبـــت األطفال حتى يصلوا إلى 

مرحلة البلوغ.
وكانت دراســـة أخـــرى قد تابعـــت حاالت 
اآلالف من أطفال الســـويد قد توصلت بدورها 
إلـــى أن مخاطر اإلصابة بالســـرطان تزيد عند 
أطفال األنابيب بنسبة تصل إلى 42 باملئة، لكن 
في جميع األحـــوال ال تزال احتماالت اإلصابة 

محدودة.
وقـــال الدكتـــور بينجد كالني، أســـتاذ علم 
األجنـــة مبعهـــد تورنبـــالد في جامعـــة لوند 
بالسويد واملشـــارك في الدراسة، ”اكتشفنا أن 
احتماالت اإلصابة بالســـرطان تزيد بنسبة قد 

تصـــل إلـــى 50 باملئة، مما يعنـــي أنه لو كانت 
مخاطـــر اإلصابـــة عند األطفـــال الناجتني عن 
احلمـــل الطبيعي اثنني لكل ألـــف طفل، فإنها 
تصبح ثالثة فـــي األلف عند األطفال الناجتني 
عن التلقيح االصطناعي“. ونشرت الدراسة في 

النسخة اإللكترونية من مجلة طب األطفال.
والتلقيح االصطناعي هو وسيلة تستخدم 
إلحـــداث احلمـــل فـــي حالـــة تعـــذر التلقيح 
الطبيعي للبويضة في رحم األم. ومن أســـباب 

القيام بعملية احلقن املجهري:
– العقـــم الناجت عن مشـــاكل فـــي األنابيب 
الرحمية مثل انســـداد قناة فالوب، مما يؤدي 
إلى صعوبة أو انعدام التلقيح داخل اجلسم.

– حاالت ضعـــف احليوانـــات املنوية لدى 
الرجل من حيث النوع والعدد.

– حاالت األمـــراض الوراثية اجلينية وذلك 
الستثناء األجنة التي حتمل خلال وراثيا، وهذا 

ما يسمى بالفحص اجليني قبل الزراعة.
ويتم التلقيـــح االصطناعي عن طريق أخذ 
بويضـــات من األم وحيوانـــات منوية من األب 
ودمجهما فـــي املختبر في بيئة تشـــبه الرحم 
حتى يتم تخليق جنني ومن ثم يتم وضعه في 
رحم األم. واكتشف الباحثون أن األطفال الذين 
يولـــدون نتيجـــة التلقيـــح االصطناعي تزداد 
لديهـــم احتمـــاالت حدوث عيـــوب خلقية، كما 
ميكـــن أن تتم الوالدة قبـــل موعدها في الكثير 
من احلاالت. وقاموا بفحص ســـجالت املواليد 
في الســـويد وجمع معلومات عـــن حوالي 27 
ألفًا من أطفـــال األنابيب ولـــدوا خالل الفترة 
املمتـــدة ما بني 1982 و2005. واكتشـــفوا أن 53 
طفـــل أنابيب أصيبوا بالســـرطان مقارنة بـ38 
طفال من حمل طبيعي، وهي النســـبة املتوقعة 

في إصابة األطفال بالسرطان.
ووفقا للجمعية األميركية للســـرطان، فإن 
أورام األطفال األكثر شـــيوعا هي سرطان الدم 
والدمـــاغ وأورام احلبـــل الشـــوكي، واألورام 

العصبية وسرطان الغدد الليمفاوية.
وقد توصلت دراســـة كندية حديثة إلى أن 
الســـيدات اللواتي يخضعـــن لعمليات تلقيح 
اصطناعـــي غيـــر ناجحـــة َيُكنَّ أكثـــر عرضة 

مبقدار اُخلمس لإلصابة بأمراض القلب، وأن 
تزايد تعرضهن لذلك اخلطر املميت رمبا يكون 

ناجمًا عن أدوية اخلصوبة القوية.
وأشـــار الباحثون فـــي هذا الســـياق إلى 
أن تلـــك األدوية التي تســـتخدم فـــي مثل هذه 
العمليات رمبا تؤثر بشـــكل خطير على ضغط 
الدم وتزيد خطر اإلصابة باجللطات الدموية.

ونبه باحثـــون بريطانيون إلـــى أن هؤالء 
السيدات البريطانيات اللواتي يخضعن لتلك 
العملية أكثر من 10 مرات، رمبا يزدن من خطر 
تعرضهن ألمراض القلب أو السكتات الدماغية 

في كل مرة يخضعن فيها لتلك العملية.
وتبني من النتائـــج البحثية التي خلصت 
إليها الدراسة في األخير أن السيدات اللواتي 
يخضعـــن للتلقيح االصطناعي دون أن ينجنب 
َيُكـــنَّ أكثر عرضة بنســـبة 19 باملئـــة لإلصابة 
بأمراض القلب، مقارنة بغيرهن من الســـيدات 

اللواتي خضعـــن لعملية التلقيح االصطناعي 
وأجننب أطفاال.

ية التي  وهناك العديُد مـــن املخاطر الصِحّ
ينطوي عليها العـــالج بالتلقيح االصطناعي. 

وتشمل:
د: هنـــاك احتمـــاٌل كبير  – احلمـــل املتعـــِدّ
التلقيـــح  بطريقـــة  د  متعـــِدّ حمـــل  حلـــدوث 
ية  د له مخاطر صِحّ االصطناعي. واحلمُل املتعِدّ
على األِمّ والطفل، ألَنّ احلمل بتوأمني أو بثالثة 
يجعله أكثَر ُعرضًة للوالدة الباكرة قبل األوان، 

ولنقص الوزن عند الوالدة.
– متالزمُة فرط تنبيه املبيض: ُميكن لألدوية 
املســـتخَدمة لتحفيـــز املبيضني أثنـــاء عملية 
التلقيـــح االصطناعي أن تـــؤِدّي إلى متالزمة 
م املبيضان  فرط تنبيه املبيض، حيـــث يتضَخّ
ـــا يؤِدّي إلـــى ألم في  وُيصبحـــان مؤملـــني، َممّ
ًة أن تؤِدّي  البطن. ُميكـــن للحاالت األكثر ِشـــَدّ

إلى ضيق في التنُفّس واحتباس السوائل في 
ل جلطات دموية. جتويف البطن وتشُكّ

– العـــدوى: عندما يجري نقـــُل البويضات 
ر إبرٌة رفيعة من خالل املهبل  مـــن الزوجة، ُمتَرّ
ات احليوية  إلى املبيضـــني. ورغم أَنّ املضـــاَدّ
والنظافـــة اجلراحية جتعالن العـــدوى نادرة 
احلدوث، فإن خطر دخول العدوى إلى اجلسم 

يبقى احتماال قائما.
جدير بالذكـــر أن التلقيـــح االصطناعي ال 
يـــؤدي إلى احلمـــل دائمـــًا وأن حوالي 20-25 
باملئـــة من عمليـــات التلقيـــح االصطناعي في 
حـــدة، على ســـبيل املثـــال، تنجح  اململكـــة املَتّ
وتصـــل إلى مرحلـــة الـــوالدة. وبشـــكٍل عام، 
فإَنّ النســـاَء األصغر ســـنًا لديهَنّ فرصة أكبر 
الُت النجاح بشـــكٍل  للنجـــاح. وتنخفض معـــَدّ
كبير لدى النســـاء اللواتي جتاوزت أعمارهن 

40 عامًا.

} لنــدن – قـــال علماء إن اجلســـيمات الدقيقة 
التي يجري استنشاقها كتلك املنبعثة من أدخنة 
املركبات ميكـــن أن جتد طريقها إلى الرئتني ثم 

إلى الدم، حيث تزيد مخاطر األزمات القلبية.
ومتكن العلمـــاء، عبر جتارب اســـتخدموا 
فيها جســـيمات مـــن الذهب فائقـــة الدقة وغير 
ضارة، ألول مرة من تتبع كيفية استنشاق هذه 
اجلســـيمات وانتقالها إلى الرئتني ومن ثم إلى 

الدم.
وأفاد العلماء، في لنـــدن، بأن أكثر ما يثير 
القلق أن هذه اجلســـيمات متيـــل إلى التجمع 
في األوعية الدموية التالفة لألشـــخاص الذين 
يعانـــون بالفعـــل أمـــراض الشـــريان التاجي 
املســـببة للنوبـــات القلبية وتزيـــد مخاطر تلك 

األمراض.
وقال جيرمي بيرســـون األســـتاذ مبؤسسة 
القلب البريطانيـــة التي قدمت جزءا من متويل 
الدراســـة ”ال شـــك في أن تلوث الهـــواء قاتل.. 
وتقربنا هذه الدراسة خطوة نحو معرفة كيفية 

إضرار تلوث الهواء بصحتنا القلبية“.
ولطاملـــا عـــرف اخلبـــراء أن تلـــوث الهواء 
يحمل مخاطر صحية جسيمة وميكن أن يسبب 
نوبات قلبية مميتة. وبحســـب منظمة الصحة 
العامليـــة فقد ســـبب تلوث الهواء فـــي املناطق 

املفتوحـــة في كل من املدن والريف ثالثة ماليني 
وفـــاة مبكـــرة في مختلـــف أنحاء العالم ســـنة 
2012. غيـــر أن الباحثني لم يتأكدوا قبل اآلن من 
كيفية تأثير انتقال اجلسيمات املستنشقة عبر 

الرئتني على صحة القلب.
وتعـــزز النتائـــج اجلديـــدة، التي نشـــرت 
فـــي دورية ”ايه.ســـي. اس نانو“، أدلة ســـابقة 
وتظهـــر أن اجلســـيمات املوجودة فـــي الهواء 
الذي نتنفسه تصل إلى الدم وتنتقل إلى أجزاء 
كثيـــرة في اجلســـم مثـــل الشـــرايني واألوعية 

الدموية والقلب.
وقـــال مارك ميلـــر كبير الباحثـــني بجامعة 
إدنبره الذي قاد الدراسة ”إذا وصلت جسيمات 
مثل تلك املوجودة في الهواء امللوث إلى مناطق 
حساســـة من اجلســـم فإن عددا قليـــال منها قد 

يسبب عواقب وخيمة“.
واستخدم فريق ميلر تقنيات متخصصة في 
تتبـــع تنفس متطوعني جلســـيمات الذهب غير 
الضارة، حيث وجد الباحثون أن اجلســـيمات 
الدقيقة ميكن أن تنتقل من الرئتني إلى الدم في 
غضون أربع وعشرين ســـاعة ويظل من املمكن 

رصدها بعد ذلك بثالثة أشهر.
وكانت دراســـة بلجيكية ســـابقة قد حذرت 
بدورهـــا مـــن أن تلوث الهـــواء يضعف وظيفة 

األوعية الدموية في الرئتـــني، ما قد يؤدي إلى 
تلف الرئتني وفشل القلب.

أجرى الدراســـة باحثون مبستشفى جامعة 
بروكســـيل في بلجيكا، وقدمـــوا نتائجها أمام 
مؤمتر اجلمعية األوروبيـــة ألمراض القلب في 
أملانيـــا. ولرصد تأثير تلوث الهواء على وظيفة 
األوعية الدموية الرئوية، راقب الباحثون أكثر 
من 16 ألف شـــخص في الفترة املمتدة من 2009 

إلى 2013.
ووجـــد الباحثـــون أن تعرض األشـــخاص 
مللوثات الهواء وعوادم الديزل بشـــكل متزايد، 
يضعـــف وظيفة األوعية الدمويـــة في الرئتني، 
خاصة بني األشخاص الذين يعانون من توقف 
التنفس أثناء النوم. وقال الدكتور جان فرنسوا 
أرغاشـــا، أســـتاذ أمراض القلـــب وقائد فريق 
البحث، إن ”تلوث الهواء يعتبر مشكلة صحية 

عامة ورئيسية بالنســـبة إلى األشخاص الذين 
يعيشون في املناطق احلضرية“.

وأضـــاف أن ”ممارســـة األنشـــطة البدنية 
والقيـــام باملهام اليومية في هذا الهواء امللوث، 
قـــد ينجم عنهما تلف الرئتني، ورمبا يؤدي ذلك 

إلى فشل القلب“.
وطالـــب بتوفيـــر ”بيئة نظيفة والســـيطرة 
علـــى عوامـــل اخلطـــر التقليدية، مثـــل ارتفاع 
الكولسترول في الدم، واحلد من مرض السكري 
مـــن النـــوع الثاني، فضـــال عن خفـــض تراكم 
اجلسيمات السامة لغازات أكسيد النيتروجني، 
والتي تعـــد أحد أهم ملوثات الـــدورة الدموية 

الرئوية، وتساهم في تلف الرئتني“.
وكشـــفت املنظمة أن أكثر مـــن 80 باملئة من 
ســـكان املناطق احلضرية معرضون ملستويات 
مرتفعـــة من تلـــوث الهـــواء تتجـــاوز احلدود 
القصـــوى التي حددتها. وفي حني تتأثر جميع 
مناطق العالم بتلوث الهواء، فإنَّ السكان الذين 
يعيشـــون في املدن املنخفضة الدخل هم األكثر 

تضررًا.
وحّذرت املنظمة من أن تلوث الهواء يساهم 
في اإلصابة بســـرطان الرئة والربو، واألمراض 
التنفســـية، كما أنـــه يفاقم اإلصابـــة بأمراض 

القلب والسكتة الدماغية.

 التلقيح االصطناعي حل مفخخ للمرأة والجنين
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صحة
 يلتجئ الكثير من األزواج إلى إجراء التلقيح االصطناعي بعد فشل احلمل بشكل طبيعي 
نتيجة إصابة الرجل أو املرأة ببعض األمراض أو االختالالت. احلقن املجهري قد يتطلب 
إعــــــادة التجربة مرارا وتكرارا، للوصول إلى النتيجة املأمولة التي قد ال تتحقق في بعض 
ــــــة برمتها جترى في املخابر فهي كجل التجارب املخبرية حتمل في  احلاالت. وألن العملي

طياتها بعض األعراض اجلانبية غير احملمودة.

[ اإلفراط في عملية التلقيح يعرض املرأة ألمراض القلب والدماغ  [ مواليد الحقن املجهري أكثر عرضة للسرطان

قالت الجمعية األملانية لرعاية كبار الســـن إن الســـلس البولي ال يرجع إلى أســـباب عضوية فقط، بل إلى أســـباب نفسية أيضا مثل 

التوتر النفسي، وأنه يمكن مقاومة املرض عبر االسترخاء.

 جسيمات الهواء الملوثة تخترق الدم وتتلف القلب

تكرار التلقيح االصطناعي يضعف صحة المرأة

} رومــا - أفادت دراســـة إيطاليـــة بأن تناول 
3 فناجـــني مـــن القهـــوة املعدة علـــى الطريقة 
اإليطاليـــة يومّيـــا يقلـــل مـــن خطـــر اإلصابة 

بسرطان البروستاتا إلى أكثر من 50 باملئة.
أجرى الدراســـة باحثون فـــي معهد البحر 
املتوســـط لألمراض العصبيـــة، بالتعاون مع 
املعهـــد الوطنـــي اإليطالي للصحة، ونشـــروا 

نتائجهم في املجلة الدولية للسرطان.
وركزت الدراسة على دور القهوة في احلد 
من ســـرطان البروســـتاتا، حيث متت مراقبة 
أكثر من 7 آالف رجل في إيطاليا ملدة 4 سنوات.
ووجـــد الباحثـــون أن شـــرب 3 فناجـــني 
فأكثـــر من القهوة يومًيـــا، يقلل خطر اإلصابة 
بســـرطان البروســـتاتا بـــني الرجال بنســـب 
وصلت إلى 53 باملئة، مقارنة مع من لم يشربوا 

القهوة.
وقـــال الباحثـــون ”يجـــب أن نأخـــذ بعني 
االعتبـــار أن الدراســـة أجريـــت علـــى ســـكان 
إيطاليـــا الوســـطى، الذيـــن يعـــدون القهـــوة 
بالطريقـــة اإليطالية التـــي تختلف عن الطرق 
التي يجريها السكان اآلخرون في بقية مناطق 

العالم.
وأضافـــوا أن إعداد القهـــوة على الطريقة 
اإليطالية يجعلها حتتوي على تركيز أعلى من 
املواد النشطة بيولوجيا التي تسهم فى احلد 

من انتشار األورام السرطانية.
والقهـــوة اإليطاليـــة أو ”إسبريســـو“ هي 
مشـــروب قهـــوة إيطالي ُمركز وغامـــق اللون، 
ويتكون من القليل مـــن املاء املغّلى مع حبوب 
النب املطحونة، وله قـــوام غالبًا ما يكون أكثر 
ُسمكًا من مشروبات القهوة األخرى، ويحتوي 
على تركيـــز أعلى من املـــواد العالقة والذائبة 
ورغوة الكرمية الناجتة عن الضغط، باإلضافة 

إلى نسبة مرتفعة من الكافيني.

 القهوة اإليطالية تقلل 

خطر السرطان

}  قال أطباء إن احليض الشـــديد يستدعي 
استشـــارة الطبيب من أجـــل فحص الرحم، 
وُينعت احليض بالشديد عندما تشعر املرأة 
بضعف شـــديد خالل فترة احليض أو يكون 

الدم متكتال.

} أشـــار خبراء التغذية إلى أن عسل النحل 
يحتـــوي علـــى مـــواد معينة تســـاعد على 
والفيروســـات،  والفطريات  البكتيريـــا  قتل 
وأن املســـؤول عن ذلك هو إنزمي أكســـيداز 

الغلوكوز الذي تضيفه النحلة إلى العسل.

صورة وخبر

} قالــــت اجلمعيــــة األملانيــــة لعــــالج الداء 
البطنــــي إن االختبــــارات الســــريعة للــــداء 
البطني، واملعروف أيضا باسم ”السيلياك“، 
غير موثــــوق بها ألنها ال تــــؤدي إلى نتائج 

صحيحة دائما.

} حذر خبراء من أن منتجات حبوب اإلفطار 
والصلصات اجلاهزة تعد مبثابة قنابل سكر 
حقيقيــــة؛ إذ حتتوي على كميــــات كبيرة من 
الســــكر، فبتناول وجبة تتألــــف من 60 غراما 
يكون الطفل قد استهلك 8 مكعبات من السكر.

األدويـــة التي تســـتخدم فـــي عملية 

التلقيـــح االصطناعـــي تزيـــد خطـــر 

ضغط الدم وقد تتسبب في اإلصابة 

بالجلطات الدموية

◄

الجسيمات امللوثة تميل إلى التجمع 

فـــي األوعية الدمويـــة التالفة للذين 

يعانون من أمراض الشـــريان التاجي 

املسببة للنوبات القلبية

◄



} أنقــرة- أعلنت تركيا الســـبت حجب موقع 
ويكيبيديـــا اإللكترونـــي بســـبب ”ربطـــه بني 
تركيـــا واألعمـــال اإلرهابية، وإظهـــاره البالد 
وكأنها تسير بالتنســـيق مع رؤية اجلماعات 

اإلرهابية“ بحسب وكالة األناضول.
وقالـــت وزارة النقـــل والشـــؤون البحرية 
واالتصـــاالت التركية إن هـــذا التوجه أصبح 
جزءا من أي مصـــدر معلومات عاملي، ويتمثل 
فـــي إطـــالق حمالت هجـــوم ضد تركيـــا على 

املستوى الدولي.
مـــن جهتها، قالـــت مؤسســـة ويكيميديا، 
وهـــي منظمة غيـــر ربحية تدعـــم ويكيبيديا، 
إنهـــا تعمل حاليـــا مع هيئـــة خارجية إلجراء 

مراجعـــة قانونيـــة لهذا القرار، الذي ســـيؤثر 
على استخدام املوقع.

ورّجح البعـــض أن يكون الدافع وراء قرار 
حجب ويكيبيديا، حتديثات أضيفت في املوقع 
تتضمـــن انتقـــادات ملســـتخدمني معارضـــني 
للنبذة الشـــخصية ألردوغـــان على املوقع بعد 

فوزه في استفتاء 16 أبريل.
وذكـــر مدّونـــون موالون للرئيـــس التركي 
أنه بعد االستفتاء أضيف وصف ”الدكتاتور“ 
ألردوغان على الصفحة الرئيسية اخلاصة به 

على ”ويكيبيديا“.
مـــن جانبه، تعهـــد جيمي ويلز، مؤســـس 
موقع ويكيبيديا، السبت بدعم الشعب التركي.

وجـــاء فـــي رســـالة تلقاهـــا البعـــض من 
املســـتخدمني إن احلجب هو ”إجـــراء إداري“ 
رغـــم أنـــه ال يوجـــد مؤشـــر على صـــدور أمر 
قضائي كما لم يتم إبداء سبب للحجب. ويبدو 
أن احلجب يشـــمل جميع اللغـــات. وقال ويلز 
في تغريـــدة عبر موقع التواصـــل االجتماعي 
تويتر ”الوصول إلى املعلومات حق أساســـي 
من حقوق اإلنســـان.. سأقف معك أيها الشعب 

التركي دائما لتكافح من أجل هذا احلق“.
وتعتقل تركيا العشـــرات مـــن الصحافيني 
ومت إغالق العشـــرات مـــن املنافـــذ اإلعالمية 
خـــالل العام املاضي. كما دأبت في الســـنوات 
األخيـــرة على منع الدخول بشـــكل مؤقت إلى 

مواقـــع معّينة منهـــا فيســـبوك وتويتر، بعد 
وقوع أحداث رئيســـية مثل تظاهرات ضخمة 

وهجمات.
ويلتف املستخدمون على املنع باستخدام 
الشبكات االفتراضية اخلاصة، على الرغم من 

أنها باتت بدورها معرضة للمنع.
وتقول احلكومة دائما إن اإلجراءات مؤقتة 
وضرورية لألمن الوطني، لكن املنتقدين يرون 
فيهـــا تعديا على احلريـــات املدنية حتت حكم 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
ولم تخـــُل مواقع التواصـــل االجتماع من 
منشـــورات تفاعلية حول املوضع، بني غاضب 

وساخر ومستغرب.

} واشــنطن - شـــّن الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب هجومـــا حـــادا على وســـائل اإلعالم 
األميركية في لقاء حاشد مع أنصاره مبناسبة 

مرور مئة يوم على توليه الرئاسة.
وقـــال ترامـــب ملؤيديـــه إنه يحافـــظ على 
”تعهداته الواحد تلو اآلخر“، وهّون من شـــأن 

الصحافيني ”الذين ال صلة لهم بالواقع“.
وُنظم هذا احلشـــد في نفس يوم العشـــاء 
الســـنوي لرابطـــة مراســـلي البيـــت األبيض 
في واشـــنطن، واختار ترامـــب وموظفوه عدم 
حضـــور هذا احلفـــل، وقال ترامب إنه يشـــعر 

بسعادة لعدم حضوره احلفل.
وقـــرر ترامـــب التخلـــي عن تقليد عشـــاء 
املراســـلني الصحافيـــني في البيـــت األبيض، 
ليصبح أول رئيـــس أميركي يتغيب عن اللقاء 

مع الصحافة منذ رونالد ريغان عام 1981.
وفي لقاء حاشـــد ملؤيديه في هاريســـبرغ، 
قال ترامب إن وسائل اإلعالم يجب أن حتصل 
علـــى ”درجة رســـوب كبيـــرة“ بشـــأن تغطية 
إجنازاتـــه فـــي املئة يـــوم األولى لـــه كرئيس 
للواليات املتحدة. وأضاف أنه ”سعيد أن يكون 

على بعد أكثر مئة ميل من واشنطن“.
وقال وسط صيحات اســـتهجان عالية من 
احلشد ”عدد كبير من ممثلي هوليود ووسائل 
اإلعالم بواشـــنطن يســـلون بعضهم في قاعة 
للرقص بأحد الفنادق في عاصمة بالدنا اآلن“.

وفي واشـــنطن، اجتمـــع الصحافيون في 
حفل عشاء مراســـلي البيت األبيض، من دون 

ترامب.
وســـخر مقّدم احلفل، حســـن منهاج، وهو 
إعالمي ســـاخر في برنامج ”ذا دايلي شـــو“، 

مـــن الرئيـــس األميركي، حتديدًا بســـبب عدم 
حضوره ”ألنـــه ال يتقبل النكات“. وقال منهاج 
في خطابه ”رئيس بلدنا ليس هنا. ألّنه يعيش 
في موســـكو! أما بالنســـبة إلى الرجل اآلخر، 

فهو في بنسلفانيا ألنه ال يتقّبل النكات“.
وخاطـــب الصحافيـــني ”أعـــرف أنكـــم في 
عهـــد ترامب يجب أن تعملـــوا بجهد مضاعف 
لتقّدمـــوا احملتـــوى للجمهور، ألّنكـــم الطريقة 
التي يعرف بها الرئيس األخبار. ال ميكنكم أن 
تخطئوا… ألنه في حال أخطأ شـــخص واحد، 
ســـيلوم املجموعة كّلها.. أنتم اآلن أقلّية! اآلن 
سيتوقع اجلميع أن كّل واحد منكم يتحدث عن 

جميع الصحافيني“.
يذكـــر أنه ســـبق ملنهـــاج وصـــف ترامب 

بـ“املخادع العنصري“.
وحســـن منهـــاج الكوميدي املســـلم، وابن 
مهاجرين من الهند، عادة ما يقحم نفســـه في 

النكات املتعلقة بترامـــب كما أطلق الكثير من 
النبـــال باجتـــاه ترامب في برنامـــج ”ذا ديلي 

شو“، وسماه ”داعش األبيض“.
كان أعضاء احتاد مراسلي البيت األبيض، 
مبـــن فيهم رئيـــس االحتاد جيف ماســـون من 
وكالـــة رويتـــرز، اعترفـــوا بأن مهمـــة إيجاد 
الترفيه املناســـب للحفل السنوي كانت صعبة 
هذا العام، ومع غيـــاب ترامب ومعه العاملون 
فـــي البيت األبيض كلهـــم، فحتى النكات التي 
ال حتتوي ســـوى على انتقاد بســـيط قد تبدو 
غير مبررة بالنســـبة إلى مؤيدي ترامب الذين 
سيراقبون احلفل على (سي- سبان)، لكن أداء 
معتدال قد يتســـبب أيضا بضرر لسمعة احلفل 

الذي قد يبدو ممال وأقل أهمية من ذي قبل.
مـــن جانبـــه، قال ماســـون ”نحـــن ال نقّدم 
أخبـــارا مزيفـــة، ولســـنا مؤسســـات إعالمية 

فاشلة، ولسنا أعداء للشعب“.

وأضـــاف أن ”الهجـــوم علـــى أّي منـــا هو 
هجوم علينا جميعا. يجب أن نتحلى باليقظة. 
العالـــم يراقـــب“، وتابـــع ماســـون ”إننا هنا 

لالحتفال بالصحافة وليس بالرئاسة“.
كما انتقد الصحافـــي األميركي املخضرم، 
بوب وودوارد، مســـاء الســـبت، هجـــوم إدارة 

الرئيس دونالد ترامب على وسائل االعالم.
وقـــال وودوارد في كلمة ألقاها خالل حفل 
عشـــاء مراســـلي البيت األبيض في واشنطن، 
”سيدي الرئيس: وسائل االعالم ال تبث أخبارًا 

مزيفة“.
يذكـــر أن وودوارد، من صحيفة واشـــنطن 
بوست، هو من كشف فضيحة ووترغيت خالل 

إدارة نيكسون عام 1972.
وقـــال وودوارد لزمالئـــه الصحافيـــني في 
حفل العشاء ”مهما كان املناخ، يجب علينا أن 

نثابر واعتقد أننا سنفعل ذلك“.
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حرب ال تنتهي بين ترامب واإلعالم األميركي

تحت شعار {عقول نيرة في أزمنة صعبة: دور وسائل اإلعالم في بناء وتعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع} تحتفل اليونسكو 

ام إلى 
ّ
األربعاء القادم باليوم العاملي لحرية الصحافة، في مدينة جاكرتا عاصمة إندونيســـيا. ويهدف برنامج االحتفالية الذي يســـتمر 4 أي

زيادة الوعي بأهمية الصحافة الحرة والصادقة في تعزيز السالم والعدل.

قال ترامب إن وســــــائل اإلعــــــالم يجب أن 
حتصل على ”درجة رســــــوب كبيرة“ بشأن 
تغطية إجنازاته، وذلك مبناسبة مرور 100 
ــــــل اجتمع  ــــــه احلكم، باملقاب ــــــوم على تولي ي
الصحافيون في حفل عشاء مراسلي البيت 
األبيض، من دون ترامب مؤكدين ”نحن هنا 

لالحتفال بالصحافة وليس بالرئاسة“.

ميديا

حسن منهاج سخر من داعش األبيض

ترامـــب يقـــول إن وســـائل اإلعـــالم 

يجب أن تحصل على {درجة رسوب 

كبيرة} بشـــأن تغطية إنجازاته في 

املئة يوم األولى

◄

{دكتاتور} لفظ يحجب ويكيبيديا في تركيا

اخلارجيـــة  وزارة  اســـتنكرت   - باريــس   {
الروســـية، رفض مقر حملة املرشـــح الرئاسي 
الفرنســـي إميانويل ماكرون اعتماد مراســـلي 
ووكالة األنباء الروسية  شبكة ”روسيا اليوم“ 
”ســـبوتنيك“ لديهـــا (املمولتان مـــن الكرملني) 
معتبـــرة ذلك ”متييـــزا مغرضا“ ضـــد اإلعالم 

الروسي.
وقالت املتحدثة باســـم اخلارجية الروسية 
ماريـــا زاخاروفا، خـــالل اإليجـــاز الصحافي 
األســـبوعي ”أشـــرنا إلـــى أننا نـــرى كـ(قرار) 
فاضـــح، قـــرار مقر حملة املرشـــح الرئاســـي 
الفرنســـي ماكـــرون برفـــض اعتماد وســـائل 
اإلعالم الروسية، وحتديدا سبوتنيك وروسيا 

اليوم ووكالة روبتلي للفيديو“.
وقالـــت زاخاروفا ”مع األخذ بعني االعتبار 
أن حملـــة ماكـــرون لم تخلـــق أي عراقيل أمام 
وســـائل اإلعالم األجنبية األخـــرى، فإننا نقيم 
هـــذه التدابيـــر التحريضيـــة كتمييز مغرض 
وفاضـــح ضـــد وســـائل اإلعالم الروســـية من 
جانب مرشح رئاسي لبلد كان تاريخيا حارسا 

حلرية التعبير“. 
وأضافت املتحدثة أن هذا القرار ”يتناسب 
متامـــا مـــع الســـردية املتعلقـــة باالتهامـــات 
السابقة التي ال أساس لها“ بحق روسيا اليوم 
وســـبوتنيك، والتـــي أطلقها حلفـــاء ماكرون، 
والتي مفادها أن الوسيلتني اإلعالميتني لهما 

نوع من التأثير السلبي على الدميقراطية.

وتابعـــت ”نحن ندعـــو الهيئـــات الدولية 
املختصة واألجهـــزة املعنية فـــي اجلمهورية 
الفرنســـية ملنح انتباه خـــاص النتهاك حقوق 
وســـائل اإلعالم خالل االنتخابات الرئاســـية 

واتخاذ التدابير ملنع تكرار هكذا انتهاكات“.
وكانت وكالـــة رويترز نقلت عـــن متحدثة 
وصفهـــا  ماكـــرون،  حملـــة  باســـم  رســـمية 
لـ“ســـبوتنيك“ و“روســـيا اليوم“ بأنهما كيان 
برأســـني، في إشـــارة إلى تصدير الوسيلتني 
للبروباغندا الروســـية واألخبار الزائفة، وهي 

املرة الثانية التي يحدث فيها صدام بني حملة 
ماكرون والوسيلتني، بعد اتهامات من معسكر 
ماكـــرون للكرملـــني مبحاولة قرصنـــة حملته 
إلكترونيـــًا، في شـــهر فبرايـــر املاضي، ضمن 
سلســـلة االتهامات الغربية لروسيا مبحاولة 
التأثيـــر علـــى الدميقراطية، عبـــر دعم اليمني 

املتطرف بطرق ملتوية.
أن  ماكـــرون  باســـم  املتحدثـــة  وقالـــت 
الوسيلتني اإلخباريتني تظهران رغبة ممنهجة 
فـــي تقدمي أخبـــار وهمية ومعلومـــات كاذبة، 

وتلك مشـــكلة حقيقية، مضيفة أنه لو تســـبب 
ذلك مبشـــاكل مع الكرملني، فإنها سوف تكون 
موضع نقاش في حال انتخاب ماكرون رئيسًا. 
مـــن دون أن تقـــدم أي تفاصيـــل أو أمثلة عن 
حـــاالت االختالق وتقدمي األخبـــار الكاذبة من 

قبل الوسيلتني الروسيتني حول ماكرون.
يذكـــر أن هذه التطورات لـــم تكن مفاجئة، 
ألنها جاءت بعد ما أثارته وسائل اإلعالم حول 
تفضيل الرئاســـة الروســـية ملرشـــحة اليمني 
املتطرف مارين لوبان، خصوصا بعد استقبال 
الرئيـــس بوتـــني لها فـــي الكرملني في شـــهر 

مارس املاضي.
وقد اضطرت الرئاســـة الروسية أن تصدر 
تصريحـــات تنفـــي فيهـــا تفضيلها ملرشـــحة 
اليمـــني املتطرف، مع التأكيد على أن روســـيا 
”حتترم“ نتائج الـــدورة األولى من االنتخابات 

الرئاسية.
كما نفى املتحدث باســـم الرئاسة الروسية 
دمييتري بيســـكوف وجود أي تورط روســـي 
فـــي هجمـــات إلكترونيـــة تعرض لهـــا املوقع 

اإللكتروني للمرشح ماكرون.
كانـــت وكالة ســـبوتنيك نشـــرت بعيد فوز 
ماكرون في الدورة األولى من االنتخابات مقاال 
تفســـر فيه ارتباطه بزوجتـــه بريجيبت التي 
تكبره عمرا، وقدمت الوكالة رأي محللة نفسية 
شـــرحت فيـــه ”أن الولد يحتاج إلـــى نصائح 

الوالدة“.

{روسيا اليوم} و{سبوتنيك} ممنوعتان في حملة ماكرون االنتخابية

لكل مرشح وجهة نظر

[ غياب ترامب لم يفسد عشاء مراسلي البيت األبيض [ جبهة إعالمية تتشكل في وجه الرئيس: الهجوم على أي منا هو هجوم علينا جميعا  
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◄ قتل مؤسس ومدير شبكة ”جم تي 
في“ التلفزيونية سعيد كريميان عقب 
خروجه السبت من مكتبه بإسطنبول. 
وكان اإلعالمي اإليراني يستقل سيارة 

بصحبة شريكه، عندما اعترضت 
سيارة رباعية الدفع طريقهما، وترجل 

المهاجمون من سيارتهم وفتحوا النار 
عليهما. وأفادت الشرطة التركية بأن 

السيارة التي استخدمها المهاجمون، 
في عملية االغتيال، وجدت محروقة..

◄  فازت إذاعة ”بي بي سي“ العربية 
للعام الثاني على التوالي بالجائزة 

األولى في مسابقة النشرة اإلخبارية 
في المهرجان العربي لإلذاعة 

والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات 
الدول العربية سنويا في تونس.

◄ وّقعت 29 جمعية صحافيين فرنسية، 
عريضة تدين الوسائل التي تستخدمها 

”الجبهة الوطنية“ والتي تعرقل عمل 
الصحافيين وتمس من حرية ”اإلعالم“ 

من خالل ”تضييق الخناق“ على 
وسائل اإلعالم عبر الترخيص لبعضها 

دون األخرى.

◄ اعلنت الممثلة االميركية غوينيث 
بالترو عبر تويتر عن إطالقها لمجلة 

”غوب“ الدورية التابعة للموقع 
اإللكتروني الذي أطلقته العام 2008 

ويحمل االسم نفسه. وستصدر المجلة 
كل ثالثة أشهر.

◄ تعد ”بي بي سي“ لبث النسخة 
األولى من برنامج إخباري جديد باللغة 
الصومالية في الساعة الخامسة مساء 

بتوقيت غرينيتش على مدى خمسة 
أيام في األسبوع. وُيبث البرنامج الذي 
مدته ربع ساعة يوميا من االثنين إلى 

الجمعة. وللقسم الصومالي جمهور 
يتجاوز ثالثة ماليين ونصف المليون 

شخص.

باختصار

”ذي  مسلســـل  اســـتهزأ   - واشــنطن   {
املتحركـــة  للرســـوم  الشـــهير  سيمبســـنز“ 
بإجنازات الرئيـــس األميركي دونالد ترامب 

بعد مرور مئة يوم على توليه الرئاسة.
وبثت احللقة األحد على محطة ”فوكس“.
وتبدأ أحداث هذا الشـــريط الذي شوهد 
أكثـــر من 5 ماليـــني مرة علـــى يوتيوب، في 
البيـــت األبيض في ليلـــة عاصفة مع ظهور 
الناطـــق باســـم الرئيـــس شـــون سبايســـر 
مشـــنوقا في قاعة املؤمترات مع الفتة علقت 

على صدره ُكتب عليها ”أستقيل“.
ثم تظهـــر مستشـــارة الرئيـــس كيليان 
كونـــواي وهي تقول ”لن أحل محله“ قبل أن 
تهرب عنـــد رؤية اجلثة. وبعد ذلك، تســـلط 
األضواء على مستشار ترامب ستيف بانون 
وشـــخص يشبه صهره جاريد كوشنر وهما 

يحاوالن خنق بعضهما البعض.
وفي تلك األثناء، يكون الرئيس مستلقيا 
على ســـريره وهو يرتدي لبـــاس نوم زهري 
اللـــون ويحمـــل هاتفه الذكي فـــي يده وإلى 
جانبـــه كتاب مـــن إعداد املقدم الســـابق في 
محطة ”فوكس نيوز“ بيل أورايلي الذي أقيل 
من مهامه إثر اتهامه بالتحرش اجلنســـي، 
فضال عن ”دليل للعيـــش في فلوريدا مع 10 

ماليني دوالر في اليوم فقط“.
إجنازاته  مســـتعرضا  ترامـــب  ويقـــول 
فيما يدور كلب على رأســـه يقوم مقام شعر 
مستعار ”يا لها من إجنازات عظيمة حققتها 
في 100 يوم، فقد حســـنت أدائي في الغولف 
وازداد عـــدد متتبعـــي حســـابي على تويتر 
مبعدل 700 مشـــترك“. ثم يأتي أحد معاونيه 
قائال ”إليكم مشـــروع قانـــون ينبغي قراءته 
على الفور، فهو يخفض الضرائب املفروضة 

على اجلمهوريني وحدهم“.
فيجيـــب الرئيـــس ”هـــل ميكـــن حملطة 
فوكس نيوز أن تقرأه؟ وأنا سوف أشاهد ما 
يعرضونـــه“، قبل أن يوجه نظره إلى التلفاز 
حيث تبث مشاهد البنته إيفانكا التي عينت 
قاضيـــة في احملكمـــة العليا وتســـتغل هذه 

املناسبة لعرض مجموعة مالبسها.
وكان املسلسل  تنبأ بوصول ترامب إلى 

الرئاسة في إحدى حلقاته عام 2000.

{ذي سيمبسنز} يسخر 

من إنجازات ترامب



}  واشــنطن – أكـــد عمالقـــا محـــركات البحث 
وشبكات التواصل االجتماعي غوغل وفيسبوك 
وقوعهمـــا ضحية عملية احتيال مزعومة قدرت 

قيمتها بنحو ١٠٠ مليون دوالر.
وفي مارس املاضي، قالت تقارير إن شخصا 
يحمل اجلنســـية الليتوانية اُتهم بشـــن هجوم 
إلكتروني بهدف االحتيال اســـتهدف ”شـــركتي 
إنترنت مقرهما الواليات املتحدة“، دون الكشف 

عن هوية الشركتني.
وأشـــارت إلى أن الشـــركتني وقعتا ضحية 
احتيال بإرســـال ما يزيد عـــن ١٠٠ مليون دوالر 

إلى حسابات بنكية خاصة باحملتال املزعوم.
وفـــي ٢٧ من أبريـــل املاضي، ذكـــرت مجلة 
”فورتشـــن“ االقتصاديـــة أن الضحيتـــني همـــا 

فيسبوك وغوغل.
وقـــّدم املتهم الليتوانـــي، وُيدعى إيفالداس 
رمياسوســـكاس ويبلـــغ ٤٨ عاما، نفســـه على 
أنه منتج لألجهزة في آســـيا، ومتكن من خداع 
الشـــركتني في الفترة من ٢٠١٣ إلـــى ٢٠١٥ على 

األقل.
وقالـــت وزارة العدل األميركيـــة في مارس 
إن ”رســـائل التصيـــد االحتيالية أرســـلت إلى 
موظفي وعمالء الشـــركتني الضحيتني، اللتني 
أجرتـــا بصورة منتظمة معامالت قدرت قيمتها 
باملاليني من الدوالرات مع الشركة (اآلسيوية).“

وتقول الوزارة إن الشـــركة، ومقرها آسيا، 
أن تلـــك الرســـائل كانت ُترســـل من حســـابات 

إلكترونية ُصّممت لتبدو كأنها صادرة عنها.
واتهمـــت رمياسوســـكاس بتزويـــر فواتير 
وعقود ورسائل ”ظهرت وكأنها صدرت ووقعت 
من مســـؤولني تنفيذيني وعمالء من الشـــركتني 

الضحيتني“.
وقالـــت متحدثـــة باســـم غوغل، فـــي بيان 
”كشـــفنا عملية النصـــب هذه ضد فريـــق إدارة 
شـــؤون البائعـــني وعلـــى الفور، قمنـــا بإبالغ 

السلطات“.
وأضافـــت ”لقـــد اســـتعدنا هـــذه األمـــوال 
وســـعداء حلل هـــذه القضيـــة“. ومـــع ذلك، لم 
تكشف الشـــركة عن حجم األموال التي حولتها 

أو استعادتها.
كما لم تكشف فيسبوك هي األخرى عن تلك 
التفاصيـــل، لكن متحدثة باســـم الشـــركة قالت 
”فيســـبوك اســـتعادت جزءا كبيرا مـــن األموال 
بعـــد وقت قصير من احلـــادث، وتتعاون حاليا 

مع أجهزة إنفاذ القانون في حتقيقها“.
ألمن  وقال جيمس مود، من شركة ”أفيكتو“ 
املعلومات علـــى اإلنترنت، معلقا على تهديدات 
هجمـــات التصيـــد التي تســـتهدف الشـــركات 
الكبرى ”أحيانا، يعتقد املوظفون في الشركات 
الكبـــرى بأنهم فـــي أمان تـــام، وأن األمن ليس 
جزءا مـــن وظيفتهـــم“. وأضاف ”لكـــن العامل 
البشري جزء مهم من أفضل نظام أمن ميكن أن 
تتمتع به، ولهذا السبب يتعني عليك تدريبهم“.

القانـــون  تطبيـــق  لوكالـــة  تقريـــر  وذكـــر 
األوروبية (يوروبول) أن تطور هجمات التصيد 

االحتيالية شهد ارتفاعا ملحوظا.

واملغامــــرات  الفضائــــح  باتــــت   – بغــداد   {
ملســــؤولني  املاجنــــة  واحلفــــالت  اجلنســــية 
عراقيــــني حديــــث العراقيــــني على الشــــبكات 

االجتماعية خاصة فيسبوك.
ويعانــــي العــــراق بشــــكل عام مــــن نقص 
وترد كبير في تقدمي اخلدمات املهمة، بســــبب 
اســــتمرار اخلالفات والصراعات السياســــية 
واحملاصصة احلزبية وتفشــــي الفساد، وهو 
ما أثر ســــلبا على الواقع األمني واخلدمي في 

العراق، الذي يعد أغنى دولة في العالم.
وتوجه انتقادات العراقيني على فيسبوك 
خاصة للفســــاد الذي ينخر مؤسسات الدولة. 
وال مير يوم واحد فــــي العراق دون أن حتمل 
األخبار مزاعم فساد تطال مسؤولني حكوميني 
وغيــــر حكوميني. وال تقتصر هذه املزاعم على 
التالعــــب بالعقــــود والتوريــــدات احلكومية، 
لكنها متتد أيضا لتشــــمل ما يتعلق بالصحة 

العامة وأمن املواطن.
وضمــــن هاشــــتاغ #أم_أحمد_قضيتنا، 
بــــني  املريــــع  التناقــــض  العراقيــــون  انتقــــد 
توجهات األحزاب اإلســــالمية احلاكمة كحزب 
الدعوة واملجلس األعلى اإلســــالمي واحلزب 
اإلســــالمي، والسقوط في منتجع الدعارة بعد 

كشــــف بيت تديره امرأة أطلق عليها أم 
أحمد تقدم خدمات جنسية ألعضاء 

احلكومــــة  فــــي  وشــــخصيات 
والبرملــــان العراقــــي في منزل 
اخلضــــراء  املنطقــــة  داخــــل 

احملصنة.
وكان برنامــــج ”البشــــير 
شــــو“، الذي يقدمه اإلعالمي 
العراقي أحمد البشــــير، تهكم 

على السياسيني وطالب رجال 
الديــــن فيهم مثل عمــــار احلكيم 

الزاملي  وعريبي  الســــنيد  وحسن 
بنصــــح زمالئهــــم بالتدخل مــــن أجل 

إعادة ســــكة بنات منزل أم أحمد إلى التوبة، 
متسائال بتهكم ”بيت أم أحمد أين بالضبط؟“.

وحازت احللقة على مشــــاهدات قياســــية. 
كما حصد مقطع فيديــــو من ٣٣ ثانية بعنوان 
”من هــــي أم أحمــــد املتواجدة داخــــل املنطقة 
اخلضراء مقــــر احلكومة العراقيــــة ببغداد؟“ 
نشر على صفحة قناة دوتشيه فيلله الرسمية 

على فيسبوك، على ٣٠٠ ألف مشاهدة.

وكانت الســــلطات العراقية أوقفت يوم ٢٦ 
أبريل ٢٠١٦ البرنامج الســــاخر ”البشير شو“ 
بعد أقل من أسبوعني على بدايته على شاشة 
قناة الســــومرية حينها. ويبث اآلن على قناة 

دوتشيه فيلله األملانية.
وتلقى البشــــير خــــالل مســــيرة برنامجه 
تهديدات عديدة من جماعات مسلحة وأحزاب 
سياســــية عراقيــــة وصلــــت إلــــى حد 
تدخل سياسيني كبار في العراق 
لــــدى حكومــــة األردن إليقاف 

البرنامج.
تســــاءل  تويتر  وعلــــى 
مغــــرد ”كم رقــــم ام أحمد؟ 
كتبــــت على غوغــــل رقم أم 
أحمد كتب لي خاص لعمار 
املالكي#  ولنــــوري  احلكيــــم 

أم_أحمد_قضيتنا“.
يذكــــر أن حــــرس احلمايــــة 
لنــــوري املالكــــي، حني كان رئيســــا 
للــــوزراء، كانوا أبطاال ملقطــــع فيديو مصور 
مسرب من جلسة خمرية ماجنة. وأثار حينها 
انتقادات واسعة على الشبكات االجتماعية

وســــخر مغرد ”بيت #دعارة على الطريقة 
اإلســــالمية في املنطقة الدولية اخلضراء أين 

املشكلة #أم_أحمد_قضيتنا“.
ويســــخر معلق ”يبدو أن البرملان العراقي 
فيه إثارة كبيرة ولهــــذا يلجأ أعضاء البرملان 
واحلكومة بعد كل جلســــة أو رمبا قبلها إلى 

بيــــوت للدعارة كــــي يرتاحوا قليــــال وبعدها 
أو قبلهــــا يقومــــون بعملهم املهــــم… يقولون 
املــــال الذي يأتي بالســــرقة يذهب إلى بائعات 

الهوى“. 
االجتــــار  مكافحــــة  دائــــرة  تقريــــر  وكان 
باألشــــخاص في اخلارجيــــة األميركية أكد أن 
احلكومة العراقية ال تقــــوم بأي جهد ملكافحة 
ظاهــــرة الدعــــارة واالجتــــار بالرقيق األبيض 
بالعــــراق، وال تقــــدم أي حماية ودعم لضحايا 

االجتار.
وقالت مجلة بولتيكو األميركية إن املنطقة 
اخلضراء، مركز السلطة في بغداد قد ساعدت 

في تدمير العراق.
وتقــــول تقاريــــر أمنية إن حيــــدر العبادي 
رئيــــس احلكومــــة العراقيــــة والقيــــادي فــــي 
حــــزب الدعوة بات في موقــــف ضعيف للغاية 
داخل حزبه، وأنه غير مســــتعد ليخسر العدد 
الضئيل من حلفائه داخل احلزب من املنقلبني 

على نوري املالكي.
وجاءت خالصــــة التقرير في أعقاب رفض 
العبادي فتح حتقيق حول تقرير اســــتخباري 
ورد فيــــه موقــــف تفصيلــــي عن ثالثــــة بيوت 
للدعارة يتواجــــد فيها عدد من كبار القياديني 
في حزب الدعوة من املنشقني عن تبعية نوري 
املالكي خصمه اللدود، وفق مواقع إلكترونية 

عراقية.
ووفــــق مصــــادر عراقية محليــــة، فقد كان 
جهــــاز أمني قــــد رصد تردد قيــــادي في حزب 

الدعوة على أكثر مــــن بيت جتتمع فيه فتيات 
ليــــل، وكان ميكــــث أحيانــــا ليومــــني من دون 

مغادرة البيت.
ونقــــل مصدر مقرب من العبــــادي قوله إن 
هذا أدنى مستويات الفساد وهو أمر شخصي 
ال يضر أحدًا وهو مفيد لنا وال يقلقنا سياسيا.

وكانت زوجة ”القيادي“ وصلت إلى بغداد 
مــــن اخلارج باحثة عنه ألكثر من أســــبوع من 
دون أن جتــــده وأخبرهــــا مســــاعدوه أنه في 
مهمة ســــرية وعليها أن تنتظــــر، لكن يبدو أن 
الزوجــــة ”املخدوعــــة“ قالــــت ”معقولة رجعت 
مادلني مطر إلى بغداد“، في إشــــارة إلى حفلة 
املطربة اللبنانية مادلني مطر التي استقدمتها 
حكومــــة نــــوري املالكي حتــــت ســــتار نقابة 
الصحافيني بالعراق عــــام ٢٠١٢، حيث فاحت 

بعض الفضائح على خلفية احلفلة.
ورغــــم الوضع املــــزري لشــــبكة اإلنترنت 
فــــي العراق، يعتبــــر العراقيون مســــتخدمني 
جيدين لفيســــبوك إذ يســــتخدمه وفق أحدث 

اإلحصائيات ٩ ماليني عراقي.
وكشــــفت دراسة ســــابقة أعدتها مؤسسة 
”أكامي“ لإلنترنت، املختصة بتحديد ســــرعات 
اإلنترنت والتحميل والتنزيل عامليا وشــــملت 
١٨٥ دولــــة، أن ”العراق حــــل فيها باملرتبة ١٧٩ 
بســــرعة تنزيــــل بلغــــت ٠٫٧٥ ميغابايــــت في 
الثانيــــة، متخلفــــا بذلك عن أفغانســــتان التي 
حلــــت في املرتبــــة ١٦٧، والســــودان الذي حل 

باملرتبة ١٧٣“.
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انتشــــــر على نطاق واســــــع على الشبكات 
ــــــة في العراق هاشــــــتاغ #أم_ االجتماعي
ــــــار املتداولة  ــــــا بعد األخب أحمد_قضيتن
ــــــت للدعارة فــــــي املنطقة  عن اكتشــــــاف بي
اخلضــــــراء، يقــــــدم خدماته للسياســــــيني 
وأعضاء البرملان داخل املنطقة اخلضراء 

احملصنة.

نشـــر مصريـــون علـــى مواقع  } القاهــرة – 
التواصل االجتماعي مقاطع فيديو تظهر عالء 
مبـــارك جنل الرئيس األســـبق محمد حســـني 
مبارك، يلعب ”الطاولة“ في أحد مقاهي منطقة 

إمبابة الشعبية.
وقـــال ناشـــطون إن عـــالء تنـــاول وجبه 
العشاء في مطعم مجاور للمقهى مساء السبت 

ثم توجه إلى املقهى الشعبي ليلعب الطاولة.
وظهر عالء في مقطـــع فيديو آخر، بجوار 
صاحب املطعم الشـــعبي أثناء إعداده ملوخية 

لنجل الرئيس األسبق.
وأثارت الزيارة انتباه مســـتخدمي مواقع 

التواصل االجتماعي في مصر.
وكتب مغرد:

وانتقد معلق:

وتفاعلت معلقة:

فيما اعتبر مغـــردون أن عالء مبارك يقوم 
بدعاية انتخابية. 

وكتب معلق في هذا السياق:

كانت محكمة النقض املصرية قد أصدرت 
فـــي نوفمبـــر املاضـــي حكمـــا نهائيـــا أيدت 
مبوجبه طلب إخالء ســـبيل جنلـــي الرئيس 
األســـبق مبارك، عـــالء وجمال، فـــي القضية 
الرئاســـية“،  بـ“القصور  إعالميـــا  املعروفـــة 
رافضة بذلك طعنا قدمتـــه النيابة العامة في 

هذا الصدد.
وكان عالء وجمال قد طلبا إخالء سبيلهما 
بحجة أن املدة التي أمضياها وراء القضبان 
قيـــد احلبس االحتياطـــي، منذ ثـــورة يناير، 

تغطي مدة العقوبة احملددة بثالث سنوات.
وأصـــدرت محكمـــة جنايـــات القاهرة في 
أكتوبـــر ٢٠١٥ حكمـــا بإخـــالء ســـبيل عـــالء 
وجمال مبارك بعد اســـتيفاء مدة العقوبة في 
القضية، لكـــن النيابة العامـــة طالبت بإلغاء 
قرار احملكمة، وإعادة حبســـهما، قائلة إنهما 
لم يســـتكمال تنفيذ فتـــرة العقوبة في قضية 

”القصور الرئاسية“.
وأديـــن املتهمان باالســـتيالء على أموال 
الدولـــة في الفتـــرة املمتدة بـــني عامي ٢٠٠٢ 
و٢٠١١، وبالتزوير في وثائق رســـمية وصرف 

أموال من ميزانية الدولة بغير حق.
وكشـــفت حتقيقـــات الرقابـــة اإلدارية أن 
مبـــارك وجنليـــه كانوا يحصلـــون على مبلغ 
٥٠ مليون جنيه (أكثر مـــن ٦٫٥ مليون دوالر) 
بشـــكل ســـنوي من ميزانية الدولة، حتت بند 

صيانة قصور الرئاسة.

غوغل وفيسبوك بيت مشبوه قضية العراقيين على فيسبوك

ضحيتا عملية نصب

عمار الحكيم وين

قال المســـرب الشـــهير إدوارد ســـنودن في تغريدة على تويتـــر، تعليقا على إعالن وكالـــة األمن القومي الجمعة الماضي وقف التجســـس 

على المواطنين األميركيين، إن بعض الناس يقولون إن الحديث عن التجاوزات أمر ال يســـتحق المجازفة، ولكن اآلن يمكن أن نقول إنهم 

خاطئون، وضرب صافرة اإلنذار يمكن أن يغير العالم. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
عالء مبارك في إمبابة

عراقيون انتقدوا 

التناقض المريع بين 

توجهات األحزاب 

اإلسالمية اوالسقوط 

في منتجع الدعارة 

[ نشطاء يتهكمون على سياسيين عراقيين يرتادون بيتا للدعارة محصنا في المنطقة الخضراء
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 أزمة اخلطاب اإلعالمي في السعودية 
متواصلة.. املسؤول يسترسل في بحر 

املصطلحات خارجيًا.. 
ثم يقع في فخ تفسير تلك املصطلحات 

داخليًا! #هيئة_الترفيه.

مدينة السماوة متنع سكان مدينة 
الديوانية املجاورة من دخولها إال 

بكفيل واألخيرة ترد باملثل.
يحدث في #العراق فقط قبل فدرلته 

فماذا سيحدث بعدها؟!

الفرنسيون آمنوا بفكرة (الثورة) 
واألملان آمنوا بفكرة (اإلصالح) 

واإلنكليز آمنوا بفكرة (احملافظة)
بينما العرب آمنوا بفكرة (املؤامرة)!

إلى متى نسمح لهم باستغالل 
هذه الفجوة {سنة وشيعة} فجوة متى 

ما أرادوا أن يضربونا في بعض دخلوا 
منها.. والضحية أطفالنا وأمهاتنا 

واملستضعفون.

وال تهربوا من خطاياكم 
إلى احلديث عن خطايا اآلخرين.

أتعس النفوس هي التي ال حتس 
بنار األخرين إال عندما يوصل اللهيب 

عندها.

نريدها دولة إسالمية..
هذه العبارة تربكني..

عبارة ال معنى لها.. اسالمية على أي 
مذهب.. وكيف؟ الدولة إما أن تكون 

مدنية لكل مواطنيها أو ال تكون..

األمة التي يكثر وعاظها 
أكثر من علمائها أمة مخدرة، عقول 

أكثر أبنائها معطلة، وعواطفهم ملتهبة 
على غير بصيرة، يزهدون بكل معاني 

تطوير وتنمية البشر.

الدولة املدنية يكون فيها اإلنسان 
مواطنا حرا ميلك رأيه وقراره وإرادته 

دون قمع، ومبثل هذه املواطنة تتقدم 
األمم وتزدهر املجتمعات وتتحضر 

الشعوب.

بناء اإلنسان أهم من بناء املشاريع.

احمد البشير
إعالمي عراقي.

ومازال السؤال قائما من أين جاء 
املتطرفون بأدبياتهم التي يستندون 
عليها في زندقة اآلخرين؟ التخطيط 
والتنظيم ليس ما نتساءل عنه بل 

املصدر الفكري.

تتتابعوا

@omarhelpawy
عــــــالء مبارك هذا برنس، تقريبا هو مرتاح 
وســــــعيد أكثر مما كان أبوه في الرئاســــــة 

اآلن يتحرك على راحته.

@amrelhady4000
عــــــالء مبارك كان يقوم بجولة انتخابية في 
إمبابة أكل عند البرنس وجلس في املقهى 

يلعب طاولة.

@romyo_74
عالء مبارك يلعب طاولة في مقهى بإمبابة 
ــــــورة نصهم مــــــات والنصف  وشــــــباب الث
الثاني في الســــــجون وجــــــزء خارج مصر 
وفي مصر سيموت بحســــــرته. #ثورة_

ما_متت

@sehammokthar99
عالء مبارك في إمبابة مع بعض الناس ما 
الغريب في ذلك يعيش حياته عادي. أصال 
ــــــارك لم يحرضوا على البلد ولم  أوالد #مب

يشتموها وال أهانوا قضاءها. هو حر.



} اخلرطوم - ال شـــيء مييز شوارع اخلرطوم 
بوصفها وسيلة النقل  كما متيزها ”الركشـــة“ 
األقـــل كلفـــة واألكثر انتشـــارا فـــي العاصمة 
الســـودانية التـــي يقطنها أكثر مـــن 8 ماليني 
نســـمة، وينظر إليها البعض كحل ألزمة النقل 
بينما يراها آخرون سببا لالزدحام واحلوادث 

املرورية.
الركشـــة أو ”احلمـــار امليكانيكـــي“ مركبة 
هنديـــة الصنع صغيرة احلجم تتســـع بالكاد 
لثالثـــة أشـــخاص يصطفون خلف ســـائقها، 
وتتحرك بثالث عجالت ومقود ومحرك دراجة 

نارية معدلني دون أي نوافذ أو أبواب.
وتعود تســـمية ”احلمـــار امليكانيكي“ إلى 
زعيـــم حزب األمـــة القومي الصـــادق املهدي، 
الذي رأى أن الســـودانيني اســـتبدلوا عربات 
”الـــكارو“ التي جترهـــا احلمير بهـــذه املركبة 

الصغيرة الهندية األصل.
ألول مرة  وعرف الســـودانيون ”الركشـــة“ 
قبل أكثـــر من عقدين، حيث كان اســـتخدامها 
يقتصر على نقل البضائـــع خفيفة الوزن قبل 
أن يتـــم الترخيص لها فـــي 1996 لنقل الركاب 
كحل ألزمة املواصالت التي كانت مســـتفحلة 
وقتها، خصوصا فـــي املناطق التي ال تصلها 

حافالت النقل العامة.

وبعدها بدأت أعداد الركشة في تزايد كبير 
في كل أحيـــاء اخلرطوم خصوصا الشـــعبية 
منها ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يتم 
االعتماد عليها للتنقل بني األماكن التي ال متر 
بها شـــبكة املواصالت العامة نظرا النخفاض 
تسعيرتها مقارنة بســـيارات األجرة اخلاصة 

ألكثر من النصف.
ويعمـــد الكثيرون مـــن أصحاب الركشـــة 
إلى تزيينهـــا وتوفير املوســـيقى فيها جلذب 
الزبائن، كما فعل الســـائق بهاء ياســـني الذي 
يقول إن ”وتيـــرة العمل التـــي نحصل عليها 
ترتبط بجمال عربات الركشـــة“، ولذا لم يتردد 

فـــي إنفاق ألف جنيـــه (156 أورو)، 
أي مـــا يقـــارب راتب شـــهرين 

في املتوســـط في الســـودان، 
لتجميل عربته التي تدر عليه 

عائدا يوميا محترما.
ويجـــذب الشـــكل الفريد 
لعربته الزبائن الذين يظلون 
أوفيـــاء لـــه وال يركبون مع 
بني  السائد  فالشعور  غيره، 
الناس هو أن السائق الذي 
يزيـــن عربته عادة ما يكون 

كثير احلذر وهو يقودها.
تزيـــني  أن  ويبـــدو 
الركشة يســـاعد السائقني 
ســـاعات  يعملون  الذيـــن 
طويلـــة فـــي جـــو مغبر 

حـــرارة  ودرجـــات 
مرتفعـــة جـــدا علـــى 
حتسني مزاجهم أثناء 

كان  وإن  حتـــى  العمل، 
ذلك مكلفا لهم.

من  بهـــاء  ويقـــول 
التـــي  عربتـــه  داخـــل 
تنبعث منها موســـيقى 

الريغـــي ”إن عاملت عربتك 

كما تعامل منزلك، ميكن حينذاك أن تعمل فيها 
بشكل مريح“.

ويفضـــل الكثير مـــن الســـودانيني ركوب 
الركشـــة في الشوارع الداخلية التي ال تصلها 
حافالت النقل العام، وتنافس الركشة التاكسي 

في املدن السودانية املكتظة.
وخالفا لألحياء الشعبية، تتشدد السلطات 
في إجراءاتها ملنع حركة الركشـــة بالشـــوارع 
الرئيســـية للعاصمة، خصوصا في وســـطها 
األكثر ازدحاما، نظرا الحتضانه مقار اإلدارات 

احلكومية واجلامعات والشركات الكبرى.

عفاريت الطريق

رغم الشـــعبية الكبيرة للركشة التي باتت 
وســـيلة النقـــل األكثـــر انتشـــارا حيـــث يزيد 
عددها في اخلرطوم عن 69 ألف ركشـــة حسب 
إحصائيات شرطة املرور، إال أنها كانت عرضة 
لالنتقادات بســـبب ”افتقارها ملعايير السالمة 
العامة وتســـببها فـــي زيادة معـــدل االزدحام 
واحلوادث املرورية“، كما يقول ياسر ميرغني 
األمـــني العام جلمعية حماية املســـتهلك وهي 

جمعية أهلية.
وأضاف ميرغني قائال إن ”شـــرطة املرور 
تتقاعـــس عن تنفيذ الضوابـــط التي وضعتها 

هي نفسها للتقليل من مخاطر الركشة“.
ونظـــرا لصغـــر حجمها مقارنـــة مبختلف 
الســـيارات األخرى، فإنها قادرة على املناورة 
واالندســـاس فجأة بني السيارات، كالعفاريت 
حســـب وصف بعض الســـودانيني لها، األمر 
الـــذي يســـتوجب احلذر الشـــديد مـــن جانب 

سائقي السيارات على الطريق.
وفي ســـوق أم درمـــان الكبيـــر، أحد أكبر 
مراكز التسوق  بالعاصمة السودانية، يعتمد 
الناس على الركشـــة في التنقل ال ســـيما وأنه 
ليســـت هناك خدمة مواصـــالت عامة رخيصة 
تقدمهـــا احلكومة كما هو احلال في الكثير من 

الدول.
وفي الســـوق تســـمع الكثير من احلكايات 
حيـــاة  فـــي  ودورهـــا  الركشـــة  عـــن  واآلراء 
السودانيني، فهي كما تقول صفاء عثمان مكي 
الطالبة بجامعة األحفاد للبنات ”تقدم مساعدة 
كبيرة للمجتمع الســـوداني، وسائقوها عادة 

يحرصون على الركاب ألنهم بسطاء“.

ولكن رجال املـــرور أو ”ناس احلركة“ كما 
يطلق عليهم الســـودانيون، يرون أن الركشـــة 

تتسبب في حوادث كثيرة.
ويقول عثمان آدم سائق ركشة ”إن للركشة 
سلبيات وهي أن معظم السائقني صغار السن 
وهم السبب الرئيسي في كثرة احلوادث لعدم 
الشعور باملســـؤولية واالستهتار باملهنة، مما 

يجعلهم عرضة للحوادث“.
وخالل األعوام املاضية، اتخذت السلطات 
حزمة من القرارات للحد من انتشار الركشة من 
بينها منع استيرادها والترخيص لها بالعمل 
داخل اخلرطوم، قبل أن تتراجع عن ذلك الحقا 
وتسمح بترخيصها شـــريطة أن يكون تاريخ 

تصنيعها مطابقا لعام الترخيص.
وشملت قرارات شـــرطة املرور أيضا منع 
الركشـــة من عبور طرق املرور السريع، عالوة 
على اجلســـور التي تربط بـــني مدن العاصمة 
الثـــالث وهي اخلرطـــوم وبحـــري وأم درمان 
والتي يفصل بينهـــا النيالن األزرق واألبيض 

بجانب نهر النيل.
وأشـــار ميرغني إلى أنه ”رغم منع الركشة 
مـــن عبـــور طرق املـــرور الســـريع، لكنها اآلن 

منتشرة وحاصلة على ترخيص أيضا“.
ومـــن حني إلى آخـــر، تنفذ شـــرطة املرور 
حمالت مكثفة لتوقيف الركشات غير املرخصة 
والتي يبلغ عددها نحو 27 ألف ركشـــة، حسب 

إحصائياتها.

المنقذ من البطالة

يقـــّر الشـــاب الثالثيني عبدالله احلســـن، 
والـــذي يعمل ســـائقا فـــي ركشـــة، بافتقارها 
ملعايير السالمة، لكنه تساءل ”كيف ستعوض 
السلطات الفارق الذي ســـيخلفه منع الركشة 
من العمل؟“، قبل أن يضيف ما يراه محاســـن 
أخرى للركشـــة مثل ”توفيرها لفرص عمل في 

مجتمع ترتفع فيه نسبة البطالة“.
ويقـــول احلســـن إن اآلالف مـــن الطـــالب 
يعملون اآلن في الركشـــات، والكثير من األسر 

تعتمد عليها في معيشتها.
وبعد أن فشل الكثير من خريجي اجلامعات 
الســـودانية فـــي احلصول علـــى وظيفة تبدد 
مخاوفهم من دخول مســـتنقع البطالة، جلأوا 
إلى قيادة الركشـــة لتوفير املال الذي ميكنهم 
من تغطية تكاليف املعيشـــة، بدل االنتظار في 

صفوف العاطلني التي ليس لها آخر.
درجـــة  علـــى  احلاصـــل  احلســـن  وقـــال 
بكالوريوس في القانون ”اآلالف من اخلريجني 
يعملـــون اآلن في الركشـــات ألنهـــم لم يجدوا 

وظائف في تخصصاتهم اجلامعية“.
وتبلغ نسبة البطالة في السودان 
نحـــو 20 باملئـــة من عدد ســـكان 
الســـودان الـــذي يبلـــغ نحـــو 
بحســـب  نســـمة،  مليـــون   38

إحصائيات رسمية.
وتابع احلســـن ”حتـــى الذين 
يجـــدون وظائف فـــإن دخلهم أقل 
بكثيـــر ممـــا ميكـــن أن يجنوه من 

العمل في الركشة“.
ســـائق  دخـــل  ويتـــراوح 
الركشـــة وفقا إلفادة الســـائق 
الشـــاب مـــا بـــني 60 إلـــى 80 
9 دوالرات  جنيها في اليوم (7 – 
أميركية) بخالف مبلغ 30 جنيها 
(3.3 دوالرات) يتم توريدها ملالك 

الركشة.
ويتفق ياســـر ميرغني األمني 
العـــام جلمعية حماية املســـتهلك 
مع احلســـن فـــي توفير الركشـــة 
لفـــرص عمل واعتمـــاد اآلالف من 
األسر عليها في معيشتهم، لكنه ال 
يرى أن ذلك مبررا كافيا للتســـاهل 
حيـــال الضوابط التي تنظـــم عملها. 
لكن عماد حمد الذي يعمل ســـائق ركشـــة 
قـــال إن زمـــالءه ”يفضلون دفـــع الغرامة 

املالية املترتبة على املخالفات بدال من االلتزام 
بالتوجيهات الصادرة من شرطة املرور والتي 
متنعهم من دخول الطرقات الرئيســـية وســـط 

اخلرطوم“.
وتابع حمد ”نفضل الشـــوارع الرئيســـية 
حيث يكثر الزبائن وبالتالي بإمكانك تعويض 

خسارتك في حال ضبطتك شرطة املرور“.
وتبلغ قيمة التســـوية للمخالفات املرورية 
املتعلقة بالترخيص وعبور الشوارع املمنوعة 

للركشة 30 جنيها (3.3 دوالرات).
وأشار ميرغني إلى مشاكل أخرى مرتبطة 
بالركشـــة وهي ”تســـببها في ارتفاع معدالت 
اجلرميـــة مـــن ســـرقة واغتصـــاب وترويـــج 

مخدرات وخمور وغيرها“.
ورأى أن مـــن أســـباب انتشـــار اجلرائـــم 
املرتبطـــة بالركشـــات أن الكثيـــر مـــن الذيـــن 
يعملون فيهـــا أجانب دخلوا البالد بطرق غير 

شرعية.
ويقول تسفاي وهو ســـائق ركشة إثيوبي 
اجلنســـية، ”إن العمل املناسب لكل اإلثيوبيني 
في السودان هو قيادة الركشة“، مضيفا ”أعمل 
منذ ســـنوات في قيادة الركشة وأحصل يوميا 
علـــى ما بـــني الســـتني جنيها ســـودانيا إلى 
الثمانني وقد أجتاوز ذلك أيام األعياد والعطل 

الرسمية واجلمعة“.
وهـــذه مشـــاكل تقر بهـــا الســـلطات التي 
أصدرت في أغسطس 2013 قرارا مينع األجانب 
من قيادة الركشـــة، حيث يعمـــل عليها الكثير 
مـــن اإلثيوبيني واإليرتريـــني الذين ال ميلكون 
تصاريـــح إقامة وبطاقات هوية رســـمية. لكن 
حمد الذي يعمل ســـائقا لركشة منذ 5 سنوات، 

قـــال إن هذا القرار ”يصعـــب تنفيذه بدليل أن 
الكثير من األجانب يعملون اآلن في الركشـــات 
وليس مبقـــدور الســـلطات تتبعهم خصوصا 
أولئك الذين يعملون داخل األحياء الشعبية“. 
علـــى  الركشـــة  اســـتخدام  يقتصـــر  وال 
اخلرطوم فقط حيث تنتشر في كل مدن البالد، 

لكن بنسبة أقل.
وهناك عدة مســـميات ومصطلحات وسط 
عالم الركشـــات في الســـودان، منها ما يطلق 
على الركشـــة القدمية (جلبـــة) واألفضل حاال 
منها (جنقور) والركشـــة اجلديدة (املبكشـــة) 
ومكتملة الزينـــة (قرض) و(بابـــور) (ولورى) 
وغيرها من التســـميات، على اختالف املناطق 

واملدن.
وهنالك تسميات أخرى للسائقني القدامى 
مثـــل بكش معلمـــني وبكش فارات للســـائقني 
املبتدئـــني، وتعتبـــر الكتابات على الركشـــات 
مميـــزة للموتـــر ليـــس إال، وتعكـــس نفســـية 
السائق (ويسمى اجلوكي) في أغلب األحيان.

ويســـمى اجلوكي الذي ال يراعي ســـالمة 
(لقب يطلق  الركشـــة ويهملها دائما ”الدباب“ 
علـــى احملاربني الذين شـــاركوا إبـــان احلرب 
األهلية بجنوب الســـودان) وكذلك (الهراس أو 

الكتال).
ومـــن النادر أن جتد ســـودانيا لـــم يتنقل 
بالركشـــة فـــي مهماتـــه القصيـــرة، فضال عن 
أنها أصبحت تســـتعمل لنقل طّالب املدارس، 
خصوصا لذوي الدخول الضعيفة، وذلك برغم 
مخاطرها العالية، كما ظهرت الركشـــة أخيرا 
في حفـــالت األعراس كمحاولـــة إلضفاء نكهة 

جديدة على هذه املناسبات.
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{الركشـــة} مركبة بثـــالث عجالت تميـــز الخرطوم بوصفها وســـيلة النقل األقـــل كلفة واألكثر 

انتشارا في العاصمة السودانية التي يقطنها أكثر من 8 ماليني نسمة.

ياســـر ميرغني األمني العام لجمعية حماية املســـتهلك في الســـودان ينتقد الركشة الفتقارها 

ملعايير السالمة العامة وتسببها في زيادة معدل االزدحام والحوادث املرورية. تحقيق

يعاني ســــــكان اخلرطوم من أزمة املواصالت كل يوم وخاصة في ســــــاعات الذروة حيث ال 
توفر احلكومة العدد الكافي من احلافالت، كما أن أجور التاكســــــي مكلفة، لذلك اختاروا 

التنقل بـ“الركشة“ وهي عربة صغيرة بثالث عجالت دخلت إلى السودان من الهند.

{الركشة} تاكسي السعادة لفقراء الخرطوم
[ الحمار الميكانيكي ال يخشى الزحمة في الطرقات  [ عفريت الطريق مصدر رزق لخريجي الجامعات

نقل في الطرقات الصعبة

ممنوع في الشوارع الرئيسية

تسمية «الحمار امليكانيكي» تعود 

إلى الصـــادق املهدي، الذي رأى أن 

الســـودانيني اســـتبدلوا «الـــكارو» 

بهذه املركبة الصغيرة

◄
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} لنــدن – إنـــه أمر مفيد حقـــا أن تبدو مراهقا 
على الرغم من أنك في أواخر العشـــرينات من 
عمرك، مما ميكنك مـــن احلصول على اخلصم 
اخلـــاص بالطالب فـــي أي مكان، ويســـامحك 
النـــاس أيضا إذا قمت بعمـــل فوضوي، ولكن 
يأتي اجلانب الســـلبي لهـــذا املوضوع حينما 
ال يأخذك زمالؤك في العمل على محمل اجلد.

قالـــت هانـــا (34 عامـــا) تعمل فـــي مجال 
الصحافـــة إنها كانت تشـــعر بإحباط شـــديد 
عندما كانت في العشـــرينات من عمرها وكان 
يصل طولها إلى 5 أقدام فقط، مما أثر بشـــكل 

واضح على طريقة تعامل زمالئها معها.
وأوضحت قائلة ”كنت أنظم حلدث صحافّي 
كبير، واعتقد أحد املدعوين، في الستينات من 
عمره، أنني نادلة احلفل وطلب مني أن أحضر 
له مشـــروبا. وفي حدث صحافّي آخر، ُســـئلت 
ماذا أدرس فـــي اجلامعة، على الرغم من أنني 
كنت في الســـابعة والعشرين من عمري وكنت 

أعمل نائبة لرئيس التحرير في ذلك الوقت“.
وتقول ستاســـي (28 عاما) تعمل في مجال 
التسويق واإلشـــراف على املاليات إن الزبائن 
يعلقون دائما علـــى مظهرها اخلارجي ”غالبا 
ما يســـأل الزبائن زمالئي فـــي العمل إن كنت 
مازلـــت أعمل حتـــت التدريـــب أو أدرس، مما 
أشـــعرني باإلحـــراج كثيـــرا. أنا عندي ســـبع 
ســـنوات من اخلبرة العملية، لكن هذه النظرة 

لي تخصم من كل سنني اخلبرة التي لدي“.
وبغـــض النظر عن تلـــك املواقف احملرجة، 
هل يؤثر مظهر اإلنسان اخلارجي الذي يوحي 
بصغر سنه على حياته املهنية؟ تقول الدكتورة 
جوانهارفي عاملة النفـــس وكبيرة احملاضرين 
في جامعة نيوكاســـل ببريطانيا، ”إننا نحكم 
دائمـــا على النـــاس بناء على اإلشـــارات غير 
املنطوقـــة، مبا في ذلك املظهر اخلارجي، وهذا 
ما نســـميه في علم النفـــس ’إدراك العالقات‘. 
ويتـــم تصنيف األشـــخاص إلى مســـتويات؛ 

فتجد أن الكثير مـــن الثقافات تعطي احتراما 
أكثر ملن هم أكبر في السن“.

وبحســـب هجوني جيفورد املستشـــار في 
الســـلوك التنظيمي مبعهد تشـــارترد لألفراد 
والتنميـــة بلندن، والـــذي قـــام بأبحاثه حول 
”سياسة احملاباة“ في بيئة العمل، فإننا نطلق 
أحكامنا املسبقة بناء على السلوكيات اليومية 
املتكـــررة التي حتدث من األفراد، مشـــيرا إلى 
أننـــا ”نأخذ املعطيـــات ونكـــّون مجموعة من 
االفتراضات والتصورات في عقولنا جتاههم، 
وتلك هي سياســـة احلياة التي نعيشها. ومن 

هذا املنطلق نشأت سياسة احملاباة“.
ويشـــير ذلك التفســـير إلى أن كل شخص 
يلعـــب دوره احملـــدد فـــي تصورنـــا ”إذا كنت 
حتضر اجتماعا على ســـبيل املثال وأردت أن 
تقـــرر أّي وجهة نظـــر تريد تأييدها، ســـتجد 
أنك تأخذ مبدأ العمر مقياســـا لقرارك“، حسب 

جيفورد.
وقال جيفورد أيضا مشيرا إلى مدى تأثير 
املظهر اخلارجي إذا كان مختلفًا على السلوك 
الفـــردي ”تتغير طريقة معاملة زمالء العمل لك 
بناء على مظهرك اخلارجي الذي يوحي بصغر 
سنك، مما يقلل من شعور الثقة بالنفس ويؤثر 

بالسلب على أدائك الوظيفي“.
وتعمـــل نيها (27 عاما) فـــي مجال اإلعالم 
الرقمـــي وتقـــول إن بدايتها في ســـن صغيرة 
كان لها تأثير ســـلبي على ســـلوكها في العمل 
خصوصـــا أنها كانت تشـــغل منصبـــا كبيرا 
”لطاملـــا أردت أن أثبـــت كفاءتـــي. كنـــت أعمل 
باجتهاد أكثر طوال الوقت حتى يأخذ زمالئي 

نتاج عملي على محمل اجلد“، حسب قولها.
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك فهو ليس بالشـــئ 
الســـيء على اإلطالق، حيـــث قالت هانا أيضا 
إنـــه توجب عليهـــا أن تبذل قصـــارى جهدها 
لتحافـــظ علـــى الود وعلـــى عالقتهـــا اجليدة 
بزمالئها، مضيفة ”وإال كان ســـيتم استبعادي 
من وظيفتي، ولكن عـــادت تلك احملاوالت علّي 

بالفائدة في عملي“.
ويقول مايـــكل غوتريدج عالـــم النفس في 
مجـــال األعمـــال والتدريـــب، إن أمـــر املظهر 
اخلارجي ميكـــن أن يعمل لصالح الشـــخص، 
مشـــيرا إلى أنـــه ”غالبا ما ينظـــر إلى الناس 
قصيـــري القامة علـــى أنهم محـــركات دينامو 

صغيـــرة مليئـــة بالطاقـــة. وميكنـــك بالطبع 
االستفادة من هذه امليزة“.

ويؤكـــد هارفـــي علـــى أن هذه املســـألة ال 
تتعـــدى كونهـــا مســـألة نقـــل انطبـــاع فقط، 
موضحـــا ”أن تتمتع بتلك املهـــارات، ميكن أن 
تلفت األنظار بعيدا عن مظهرك اخلارجي الذي 
يوحي بصغر الســـن. وإذا كنت تريد أن تظهر 
أكثر ثقة في نفســـك، فكل ما عليك فعله هو أن 
حتافظ على ظهرك مستقيما، وعلى كتفيك إلى 
أســـفل ورأسك في وضع مستقيم، كما لو كنت 
متشـــي حامال مجموعة من الكتب فوق رأسك. 
وهذا من شـــأنه أن يغير من وضعية جســـمك 
ويجعلـــك تبـــدو أكثر ثقة. باإلضافـــة إلى ذلك 
سيدرك من حولك أنك أكبر سنا بدرجة كافية“.
وإذا فشـــلت كل تلك احملاوالت الســـابقة، 
فعلى األقل جند ميزة أخرى نحتفل من خاللها 
بأعيـــاد ميالدنا. وتقول هانـــا ”أحب أن أظهر 
أكبر ســـنا. أعلـــم أن الكثير يكرهـــون أن يدل 
مظهرهم على عمرهم احلقيقي، ولكني ال أشعر 

بذلك مطلقـــا. مبجرد أن أمتمـــت الثالثني من 
عمري، شـــعرت بأن كل شيء من حولي أصبح 
أفضـــل بكثير. إنه ليس مجـــرد النضج، ولكن 
هي قضية كيـــف يعاملك الناس من حولك. أنا 
اآلن ال أبـــدو صغيرة في الســـن كما كنت قبل 

ذلك. وأشعر أنني أفضل حاال اآلن“.
وأجاب معظم املشاركني في استطالع رأي، 
أجنز في وقت ســـابق وشـــارك فيـــه أكثر من 
10.525 شـــخصا من أكثر من 12 دولة عربية أن 

املظهر اخلارجي له عالقة بالنجاح.
وأجـــاب 83.4 باملئـــة مـــن املشـــاركني في 
االســـتطالع الذي حمل عنـــوان ”تأثير املظهر 
من الشـــرق  اخلارجي على قرارات التوظيف“ 
األوســـط وشـــمال أفريقيا بأنهم يربطون بني 

املظهر اخلارجي والنجاح.
ويعتقد 78.6 باملئة من املشاركني أن هنالك 
عالقة بني حســـن املظهر والنجاح املهني، كما 
يعتقـــد 76.4 باملئة أن أصحاب العمل يتخذون 
قرارهم بناء على املظهر اخلارحي للمترشـــح، 

ويرى 24.8 باملئة أن االعتناء بالشكل اخلارجي 
هو دليل على حسن سلوك وشخصية املترشح.

ويؤكـــد علماء اجتمـــاع وعلمـــاء التنمية 
البشـــرية على أن مظهر اإلنسان مهم جدا وله 

دور مؤثر في عالقاته مع احمليطني به.
وأكـــدت دراســـة أجنزت فـــي جامعة ديوك 
األميركيـــة العالقـــة القوية بني حســـن املظهر 
والنجاح فـــي عالم األعمال، إضافـــة إلى إلقاء 
الضوء على الســـمات الشـــخصية والوظيفية 
األخرى، مثل الطموح والقيادة والكفاءة، كونها 
ليست العناصر الوحيدة املؤهلة ملنصب املدير 
التنفيـــذي، وذلك مـــن خالل مســـابقة للجمال 

أقامتها اجلامعة في إطار الشركات.
وقال الباحثون ”توقعنـــا أن يكون املظهر 
اخلارجـــي عامـــال لنجـــاح السياســـيني فـــي 
انتخاباتهم، ولكن لم نتوقع في أي من األحوال 
أن يكون هذا عامال لنجاح املديرين التنفيذيني 
أيضا، املفترض أن يتم تعيينهم ألسباب مهمة 

تفوق املظهر، وهو أمر مؤسف“.

يوسف حمادي

} اِحلـــرف اليدويـــة ذات املرجعيـــة التراثية 
في املغرب، تأخذ اليوم من تفكير املســـؤولني 
وبرامجهم وقتا طويال للرفع من عائدها املادي 
واملعنوي وانعكاسه على الصناع العاملني في 
مجالهـــا، ومنها حرفة الِّلَحامة التي يعمل بها 
الكثير من الصناع املتجولني واملســـتقرين في 
املغرب، ”العرب“ وقفت على واحد من مهنييها 

في مدينة آسفي.
”لكل شيء إذا ما مت نقصان/فال يغر بطيب 
العيش إنســـان“، بهذا البيت الشعري يستدل 
ـــام أواني املطبخ بســـوق  محمـــد بوعلي، َحلَّ
الكـــورس مبدينـــة آســـفي جنوب غـــرب الدار 
البيضاء، الذي عند ســـؤاله عن ســـر استدالله 
بالبيـــت الشـــعري املذكور، يجيـــب مبثل آخر 

”دوام احلال من احملـــال“، وفي جميع احلاالت 
يبقى أبوعلي ال يعني بقوله ذاك سوى تنبيهه 
إلـــى أن أوانـــي املطبخ عادت إليـــه ليصلحها 
باللحام املتني، بعدما كانت جديدة على أدراج 

املطبخ تسر ببريقها أنظار الناظرين.
اإلبريــــق والبــــراد والطنجــــرة والقــــدرة، 
وغيرهــــا من أوانــــي املطبــــخ املغربي، حتيط 
باللحــــام أبوعلــــي بورشــــته املفتوحــــة على 
الهــــواء الطلق من جميع اجلهات، وكم يعجب 
الزبون من منظر حلامنــــا احلاذق وهو ينفخ 
في آنية حتى تنتفــــخ أوداجه لتحديد مصدر 
ثقب عطبها الذي أصابهــــا فتطلب إصالحها 
بالنار واملكواة واللحام املستخلص من معدن 

الرصاص.
”إنها حرفة أبي الذي ورثها عن جدي الذي 
ورثها بـــدوره عن أبيه“، بهذه العبارة يفســـر 

اللحام أبوعلي لـ”العرب“ عالقته بحرفته التي 
يعيش منهـــا منذ ما يزيد عـــن الثالثني عاما، 
والتـــي يعتبرهـــا رأس مالـــه الذي اســـتثمره 
ليعيش من عائده املالي، الذي ال بأس به، حيث 
يدفـــع منه إيجـــار بيت وســـط املدينة القدمية 
مبدينة آسفي، ويصرف منه على تعليم أبنائه 

الثالثة.
غيـــر أن أبا علي يشـــتكي من التطور الذي 
تعرفه الصناعات التقليدية في البالد املفتوحة 
على مســـتجدات العوملـــة وصناعـــات أواني 
االســـتهالك الســـريع التي ال تتطلـــب حفاظا 
عليها وال حلاما لها، تلك التي تنتهي بســـرعة 

مع وجبة األكل السريع.
ورغـــم املجهـــود الـــذي تقـــوم بـــه وزارة 
الصناعـــة التقليدية في اململكة املغربية، يؤكد 
أبوعلـــي أن حرفـــة الَّلحام تبقـــى دون اهتمام 

كاف، بل وقد تصل إلى مستوى التهميش، لكن 
هناك مساعي برملانية، يؤكد احلرفي، من طرف 
بعض نـــواب البرملان، خصوصـــا منهم الذين 
لهم ارتباط بالناخبـــني القرويني في البوادي، 
الذين يســـعون إلى إعادة االعتبار إلى احلرف 
التقليدية واملهـــن التراثية، التي لها دور كبير 
فـــي املجتمع، خصوصا في البـــوادي والقرى 
النائيـــة البعيدة عن املدن، التـــي ال يزال فيها 

للحام أواني املطبخ دور كبير.
وفي تصريح لـ”العرب”، يقول كارمي محمد 
نائب برملاني عن إحدى مناطق إقليم آســـفي، 
الـــذي يتواجد بـــه اللحام أبوعلـــي وغيره من 
الَّلحامني املهنيـــني، إن من أولوياته البرملانية 
داخـــل مجلس النـــواب، الدفاع عـــن الصناعة 
التقليدية في شـــموليتها وليس حرفة اللحام 

وحدها.
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يشكل إعطاء األطفال التابلت أو الهواتف الذكية للعب قبل الوصول إلى عمر سنتني ضررا بالغا على أدمغتهم، حيث  يغير هيكل 
الدماغ، وفقا ملعهد تعليم صحة الطفل البريطاني.

أثبتت األبحاث والدراســــــات أن املظهر اخلارجي يساعد بشكل كبير على حتديد الطريقة 
التي يتعامل بها زمالء العمل معنا. ووجدت إحدى الدراسات أن من يتمتع بجاذبية أكبر 
في العمل هو من يتلقى أفضل معاملة، وأنه كلما ازدادت القامة طوال، كلما حصلت على 

راتب أعلى.

[ من يتمتع بجاذبية أكبر في العمل يتلقى أفضل معاملة  [ الحكم على الناس يتم دائما بناء على اإلشارات غير المنطوقة
هل يؤثر المظهر الخارجي على حياة األفراد العملية

هنالك عالقة بين حسن المظهر والنجاح المهني

جمالاللحامة في املغرب مصدر رزق مهدد باالندثار

الرتينول سالحك 
ملحاربة التجاعيد

األملانيـــة أن  } ذكـــرت مجلـــة ”إيلـــي“ 
الرتينـــول يعد ســـالحا فتـــاكا حملاربة 
إلـــى  مشـــيرة  واخلطـــوط،  التجاعيـــد 
أن الدراســـات العلميـــة أثبتـــت كفاءته 
وجدارته في اســـتعادة شـــباب البشرة 

ومظهرها املشدود.
وأوضحت املجلة أن الرتينول، الذي 
يعتبر أنقى أشـــكال فيتامـــني ”أ“، يعمل 
علـــى تنشـــيط اخلاليـــا الليفيـــة إلنتاج 
الكوالجني، ومن ثم تصبح الطبقة العليا 
للبشـــرة أكثر مرونة ونعومة وتســـتعيد 
بالشـــباب  املفعـــم  املشـــدود  مظهرهـــا 
واحليوية. ونظرا ألن البشرة حتتاج إلى 
التعود على الرتينول فـــي البداية؛ فإنه 
ينبغـــي البدء بجرعة صغيرة ثم زيادتها 

تدريجيا.
فـــي  كثيـــرا  الرتينـــول  ويســـتخدم 
مبختلف  بالبشرة  العناية  مستحضرات 
أنواعها، ومبخَتلـــف الكميات، فمثال إذا 
زادت كميـــة الرتينول في املســـتحضر، 
فإنه يقدم فوائد التقشير وجتديد خاليا 

البشرة.

أسرة

تتغير طريقة معاملـــة زمالء العمل 
لك بناء على مظهرك الخارجي الذي 
يوحي بصغر ســـنك، ممـــا يقلل من 

شعور الثقة بالنفس

◄

} بفارغ الصبر أنتظر االنتهاء من 
االمتحانات، فهذه السنة هي األطول في 

سنوات دراستي، متعة دخول الصيف 
تراودني لتغسل إرهاق المذاكرة ويذوب 
معها تعب األيام وسهر الليالي، أشتاق 

للراحة والهدوء والبدء في عالقة صداقة 
حقيقية أو حب يلمس قلبي ويهزه بشدة، 

كان العام الماضي نصيبي من الحب بائسا 
ترك لي جرحا عميقا مازال قلبي ينزف 

ألجله بشدة، ياه.. هل ضاقت بي الدنيا حتى 
ال أجد من بين رجالها من يملك قلبا حنونا 

يحتويني ويشاركني كل تفاصيل حياتي، 
أحكي له يومياتي، أفراحي، وأسكب بين 

يديه شجوني.
كلمات تسربت ألذناي في عربة السيدات 

بمترو األنفاق، وكانت كالماء الذي يسقط 
على الرمل الساخن سرعان ما يتشربه طالبا 

المزيد ليروي عطشه، فتاقت أذناي لسماع 

المزيد واستيضاح األمر لعله فكر شبابي 
جديد يجهله أبناء جيلي، فرحت أبحث عن 

استكمال للحديث، ولحسن حظي أردفت 
الفتاة: الشات يوفر لي فرصة التفكير كثيرا 

قبل الرد، ويمنحني المزيد من الهدوء 
النفسي فأتذوق اإلحساس بمتعة وروية.

كل هذا وأكثر دار بين فتاتين جامعيتين 
في مترو األنفاق، حوار طويل عن كيفية 

االستمتاع باإلجازة الصيفية التي حولها 
الشباب إلى موسم للحب اإللكتروني 

وصداقات الشات والفيسبوك، عالقات 
صيفية للتفريج عن النفس ومحاولة 
التنفيس عن مكبوتاتهم وتراكماتهم 

اليومية، شباب يبحثون عن قضاء إجازة 
غارقة في الحب اإللكتروني في عالم 

افتراضي.
عالقات أراها عابرة ال تحمل عمقا وال 

تنبئ باالستمرار، ولكنها وسيلة لقضاء 
أوقات الفراغ في عالقات ربما تضر أكثر 

مما تنفع، ففي ظل الوضع االقتصادي 
المتدني للبالد وبالتبعية لبعض األسر التي 

كانت يوما ما متوسطة وتالشت طبقتها 

أو هبطت لمستوى أقل، بفعل الغالء مما 
نجم عنه عدم تمكن الكثير من األسر من 

توفير اشتراكات نواد رياضية أو اجتماعية 
لألبناء، وبالتالي بحث األبناء بأنفسهم 

عن حلول شبابية لقضاء أوقات فراغهم، 
هذه الطرق والحلول قد تحمل في طياتها 

المخاطر خاصة وأن الشباب يملكون أوقات 
الفراغ ويسهرون للساعات األولى من 

إشراق شمس اليوم التالي في غياب تام 
لدور الرقابة األسرية خاصة في ظل عمل 

الوالدين لتوفير حياة كريمة، مما يقلب ليل 
األبناء نهارا ومحادثات ومشاعر ونهارهم 

ظالما ونوما وراحة وهذا ما ال يتناسب مع 
األسرة بالتأكيد.

بالتأكيد هؤالء الشباب الذين يملكون 
طاقة إيجابية هائلة تحتاج لتوجيهها قبل 

أن تستثمر بشكل سلبي أو إذا أردنا تدقيق 
الكلمات تستغل وتتحول لطاقة سلبية 
رعناء ال يستطيع أحد إيقافها، يحتاج 
هؤالء لتوجيه جيد لطاقاتهم المتدفقة، 

ففي ظل أحزاب كرتونية تشبه خيال الظل، 
وكل همها الحصول على الدعم وإنشاء 

المقرات في مختلف المحافظات، وبعضها 
أحزاب عائلية بمشاركة األهل واألقارب 

واألصدقاء رافعة شعار العبرة بأهل الثقة 
ال بأهل الخبرة، وبين جمعيات خيرية 
تسعى لـ”شفط“ التبرعات، واستغالل 

بعض مجهودات القليل من الشباب، يشعر 
البعض بأنهم مطحونون محاولين إيجاد 

طرق بديلة وحلول أخرى تتناسب مع وقت 
الفراغ الطويل في اإلجازة الصيفية ودون 

أدنى تكاليف خاصة مع توافر إمكانية 
التواصل بشكل مستمر واالتصال بالشبكة 
العنكبوتية من خالل أي جهاز هاتف نقال 

أو الب توب وأي لوح رقمي.
أتساءل لماذا ال تستثمر طاقة هؤالء 

بشكل إيجابي فعال لخدمة أنفسهم 
بمشاريع صيفية صغيرة تتبناها الدولة 

والبنوك الحكومية، أو إشراكهم في اتخاذ 
القرار بالقيام بمبادرة فعالة لتدريب أكبر 
عدد من الشباب بالوزارات لعلهم يقدمون 

نماذج ألفكار جيدة، أفكار شبابية مرنة 
بدال من الفكر الجامد الشائخ لبعض 

المؤسسات.

موسم الحب اإللكتروني
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب
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الشيخ أحمد الفهد يستقيل من مهامه الكروية
[ مزاعم الفساد تدفع الفهد إلى سحب ترشحه لمجلس الفيفا  [ الفهد: سأواصل دعم عائلة كرة القدم حالما يتم دحض هذه االدعاءات

} لــوزان (ســويرسا) – دفعت مزاعم الفســـاد 
واالرتباط برشـــوة بقيمة مليون دوالر الشيخ 
الكويتـــي أحمـــد الفهـــد الصباح، أحـــد أبرز 
الوجـــوه الرياضيـــة عامليا، األحـــد إلى إعالن 
اســـتقالته من مهامه الكروية وسحب ترشحه 
لعضويـــة مجلس االحتاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفـــا). وكان الشـــيخ أحمد الفهـــد الصباح، 
رئيـــس املجلس األوملبـــي اآلســـيوي ورئيس 
احتـــاد اللجـــان الوطنيـــة (أنـــوك) والعضـــو 
احلالي فـــي مجلس الفيفا (اللجنـــة التنفيذية 
ســـابقا) واللجنـــة األوملبية الدوليـــة، قد نفى 
الســـبت أي عالقة له برشوة بقيمة نحو مليون 
دوالر أميركي أقر رئيس احتاد غوام ريتشـــارد 
الي باحلصـــول عليها أمـــام القضاء األميركي 

اخلميس. 
وفي بيان األحد قـــال الفهد ”في ما يتعلق 
بالدفعـــات غير القانونية املزعومة لريتشـــارد 
الي، ال ميكننـــي ســـوى اإلحالـــة علـــى بياني 
الســـابق والنفي بشـــدة“، مؤكـــدا عزمه على 
”العمـــل مع كل الســـلطات املعنية لدحض هذه 

االدعاءات التي أعتبرها مفاجئة“.
وأضـــاف ”لكنني ال أعتزم أن تســـبب هذه 
االدعاءات انقســـامات أو تشـــتت االنتباه في 
كونغرسي االحتاد اآلسيوي واالحتاد الدولي 
لكرة القدم“، وذلك في إشـــارة إلى اجلمعيتني 
العموميتني لالحتاد اآلسيوي والدولي املقرر 
عقدهما بدءا من الثامن من مايو في البحرين. 
وتابع الفهد فـــي بيانه ”لذلك، وبعد تفكير 
بعنايـــة، قررت أنه من األنســـب لصالح الفيفا 
ترشـــحي  أســـحب  أن  اآلســـيوي،  واالحتـــاد 
النتخابات مجلس الفيفا وأستقيل من مهامي 

احلالية في كرة القدم“.

شرف كبير
وأردف قائال ”حظيت بشرف اخلدمة ضمن 
مجلس الفيفـــا، وجلنة اإلصالحات في الفيفا، 
واالحتاد اآلســـيوي خـــالل العامني املاضيني، 
وســـأواصل دعم عائلـــة كرة القـــدم حاملا يتم 

دحض هذه االدعاءات“. 
وكان الفهد أحد أربعة مرشـــحني للمقاعد 
اآلســـيوية الثالثة في مجلـــس الفيفا (إضافة 

إلـــى مقعد رابع مخصص للنســـاء)، ومن بني 
الذيـــن أعلـــن االحتاد اآلســـيوي فـــي مارس 
املاضـــي أنهم تخطـــوا تدقيـــق النزاهة الذي 

يجريه االحتاد الدولي.
وتخصص آلســـيا ســـبعة مقاعد من بينها 
مقعد للنساء بدال من أربعة، وذلك بعدما ارتفع 
عـــدد أعضاء مجلـــس الفيفا إلـــى 37 عضوا، 
ضمـــن حزمـــة اإلصالحـــات التي أقـــرت قبل 
انتخـــاب الرئيس احلالي للفيفا السويســـري 
جيانـــي إنفانتينـــو رئيســـا. ويحـــق ألعضاء 
مجلـــس الفيفـــا (التســـمية اجلديـــدة للجنة 
التنفيذية) ورئيسه البقاء في مناصبهم ثالث 

واليات كحّد أقصى.
واألعضاء احلاليون في املجلس هم رئيس 
االحتاد القاري البحريني الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفة والياباني كوزو تاشـــيما 
واملاليـــزي عبدالله بن الســـلطان أحمد شـــاه. 
وكان الفهـــد قد فاز بعضوية اللجنة التنفيذية 
(سابقا) في أبريل 2015 في والية لسنتني فقط، 
في حني أن عضوية ســـلمان وتاشـــيما وشاه 

متتد حتى 2019.

مشاركة في التآمر

ونفـــى الفهـــد فـــي بيان الســـبت ”بشـــدة 
(ارتـــكاب) أي مخالفـــات“ بعـــد التلميـــح إلى 
مشـــاركته بالتآمـــر فـــي قضية رئيـــس احتاد 
غـــوام. وأقـــر الي بتهـــم فســـاد وتســـتر على 
حســـابات مصرفية في اخلارج، بحسب بيان 
للمدعـــي العام في بروكلني، ما أّدى إلى إيقافه 
مؤقتا 90 يوما من قبل االحتاد الدولي (فيفا).

 واعترف الي (55 عاما) الذي ترأس احتاد 
اجلزيـــرة الصغيـــرة في احمليط الهـــادئ منذ 
2011، باحلصول علـــى 850 ألف دوالر أميركي 
من الرشـــاوى بني 2009 و2014 من مســـؤولني 
في االحتاد اآلســـيوي، مـــع التزامـــه بتعزيز 
مصاحلهم الدولية، مبا في ذلك املساعدة على 
حتديد مســـؤولني آخرين فـــي االحتاد القاري 

كي يتم دفع رشى لهم.
وأقـــر الي أيضـــا بقبض 100 ألـــف دوالر 
أميركي كرشـــوة في 2011 لدعم أحد مسؤولي 
االحتاد القاري في ترشـــحه لرئاســـة االحتاد 
الدولـــي، حســـب بيان املدعي العـــام، من دون 
أن يســـمي من هو هذا املرشح. وجاء في بيان 
الســـبت للمجلس األوملبي اآلسيوي نيابة عن 
الفهـــد، أن األخير ”مـــدرك للتكهنات اإلعالمية 
في مـــا يخص دفعات مزعومة لريتشـــارد الي 
الذي تقـــوم الســـلطات األميركيـــة بالتحقيق 

معه بســـبب الضرائب وغيرها من االنتهاكات 
املزعومة“.

وتابـــع ”فوجئ الشـــيخ أحمد جـــدا بهذه 
مخالفـــات..  أي  بشـــدة  وينفـــي  االدعـــاءات 
ســـيدافع بقوة عن نزاهته وســـمعته وعن أي 
منظمـــة ميثلها في أي مراجعـــة قانونية ذات 
صلـــة“. ونتيجة العترافـــات الي، أوقفته جلنة 
األخالقيـــات في فيفا اجلمعـــة 90 يوما مؤقتا 
عن القيام بأي نشـــاط كروي، قابلة للتمديد 45 
يوما إضافيا بانتظار قرار نهائي، حسب بيان 
للفيفا. كما أوقفتـــه جلنة االنضباط واألخالق 

في االحتاد اآلسيوي.
ووافـــق الي علـــى دفـــع 1.1 مليـــون دوالر 
كغرامـــات وتعويضـــات، حســـب االتفاق مع 
االدعاء مقابـــل اعترافاته، مـــا مينحه تخفيفا 
لعقوبته. وهزت االحتاد الدولي بدءا من مايو 
2015، سلسلة من فضائح الفساد التي ال تزال 

تبعاتها املالية والقضائية متواصلة. 
وفـــي البيان الصادر، تعهد الشـــيخ أحمد 
بـ“الدفـــاع بقـــوة عـــن النزاهة والســـمعة ألي 
منظمـــة ميثلها في أي مراجعـــة قانونية ذات 
صلـــة إلثبات أن هذه بالنســـبة إلـــي ادعاءات 

مفاجئة متاما“. 

وتابع ”رغم ذلك ال أريد لهذه االدعاءات أن 
تصرف االنتباه عن الكونغـــرس املقبل للفيفا 
واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم، لذا وبعد تفكير 
متأن قـــررت أنه من مصلحـــة الفيفا واالحتاد 
اآلســـيوي أن أســـحب ملف ترشحي لعضوية 
مجلس الفيفا، واالستقالة من منصبي احلالي 

في كرة القدم“.

دفعات مزعومة
وجاء في بيان املجلس األوملبي اآلســـيوي 
نيابة عن الشـــيخ أحمد ”الشـــيخ أحمد الفهد 
الصبـــاح مـــدرك للتكهنـــات اإلعالميـــة في ما 
يخـــص دفعـــات مزعومة لريتشـــارد الي الذي 
تقـــوم الســـلطات األميركيـــة بالتحقيـــق معه 
بســـبب الضرائـــب وغيرهـــا مـــن االنتهاكات 

املزعومة“. 
واعتبر الشيخ أحمد، نائب رئيس الوزراء 
الســـابق في دولة الكويت، مـــن أبرز الداعمني 
لوصول األملاني توماس باخ إلى رئاسة اللجنة 
األوملبيـــة الدولية عام 2014، وســـاهم بشـــكل 
كبير في وصول الشـــيخ البحريني سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة إلى رئاسة االحتاد األسيوي 

لكـــرة القدم في 2013، خلفـــا للقطري محمد بن 
همام املوقوف مدى احلياة.

وقام الشــــيخ أحمد الفهد الصباح بزيارة 
للعاصمــــة التايلندية بانكــــوك التقى خاللها 
براويــــت ونغســــوان رئيس اللجنــــة األوملبية 
التايلنديــــة ونائــــب رئيــــس الــــوزراء ووزير 

الدفاع. 
وحصـــل اللقـــاء بحضور أعضـــاء اللجنة 
االحتـــادات  ورؤســـاء  التايلنديـــة  األوملبيـــة 
الرياضيـــة، وانتخـــب براويت رئيســـا للجنة 
األوملبيـــة التايلندية مطلع شـــهر أبريل. وأكد 
براويت دعم تايلند للمجلس األوملبي اآلسيوي 
عـــن طريق تقـــدمي جميع املســـاعدات للمكتب 

الفرعي للمجلس.
وقـــال رئيس اللجنة األوملبيـــة التايلندية: 
إن قانـــون الضرائب اجلديد بتايلند ســـيخدم 
الشباب والرياضة وســـيطور الرياضة بشكل 
ســـريع، حيث خصصنـــا نســـبة 05 باملئة من 
مدخول ضرائب البلد للرياضة، كما ســـترتفع 
ميزانيـــات الهيئـــات الرياضية إلـــى أكثر من 
500 باملئة، وســـنبني منشـــآت رياضية جديدة 
جلميع األلعـــاب األوملبية وغيـــر األوملبية من 

هذه امليزانية اجلديدة. 

أعلن الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح سحب ترشحه لعضوية مجلس االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) واالســــــتقالة من مهامــــــه احلالية في كرة القدم، وذلك غداة نفيه ضلوعه 

في مزاعم فساد.

مفاجأة صادمة

اإلثنني 2017/05/01 - السنة 39 العدد 10619

«وصـــول األهلي إلى هذا المســـتوى لم يأت من فـــراغ، والمقاصة يقدم موســـما مميزا، والنادي رياضة
المصري يقدم أداء هجوميا قويا، هذه الفرق هي األفضل أداء في الدوري المصري».

إيناسيو أوغستو 
املدير الفني لفريق الزمالك املصري

«الالعبون األجانب هم من يصنعون الفارق في المباريات الحاسمة والمصيرية. الموسم القادم 
سيكون هناك تغيير كبير جدا على جميع المستويات في صفوف الفريق».

سامي اجلابر 
املدير الفني لنادي الشباب السعودي

} املنامــة – تترقب فرق مـــن البحرين والعراق 
واألردن وسوريا، مباريات مصيرية في اجلولة 
السادســـة واألخيـــرة مـــن دور املجموعات في 
كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم (غرب آسيا). 
ويســـعى احملرق البحريني إلـــى التأهل للدور 
قبـــل النهائي ملنطقة غرب آســـيا، عندما يلتقي 
مع مضيفه الوحدات األردني في عمان، لتحديد 
بطل املجموعة الثالثة، بينما ســـيخوض صحم 
العمانـــي مبـــاراة ثأرية -ولكن هامشـــية- في 
مواجهة ضيفه النجمة اللبناني، لتحديد املركز 

الثالث، االثنني.
ويتصـــدر احملرق املجموعة برصيد عشـــر 
نقاط من خمس مباريـــات، بفارق نقطة واحدة 
عن الوحدات صاحب املركز الثاني، ويتســـاوى 
صحم والنجمـــة برصيد أربع نقاط لكل منهما، 
وقـــد أصبحا خارج املنافســـة. ويكفي احملرق، 
بطـــل املســـابقة عـــام 2008، التعـــادل ليضمن 
الظهـــور مباشـــرًة في الـــدور املقبـــل للبطولة، 
بينمـــا الوحـــدات يحتـــاج إلى الفـــوز النتزاع 
صدارة املجموعة والتأهل. وكان احملرق قد عاد 
إلى أجواء املنافســـة بعد أن حقـــق انتصارين 

متتاليني في املرحلتني السابقتني، على النجمة 
وصحم، وبنفـــس النتيجة 1-0، لينتزع صدارة 
املجموعة من الوحدات الذي فشـــل في حتقيق 
الفوز في مباراتيه األخيرتني، واكتفى بالتعادل 

مع صحم والنجمة 1-1.
من ناحيته يشـــعر الوحـــدات بالتفاؤل قبل 
مواجهة احملـــرق مرة أخرى، بعدما فرض عليه 
التعـــادل 1-1 في مبـــاراة الذهـــاب بالبحرين. 
ويعول األملاني روبرت غاسبرت، مدرب احملرق، 
علـــى تألـــق العبيـــه ”إســـماعيل عبداللطيـــف 
وجمـــال راشـــد ومحســـن جوهـــر“، باإلضافة 
إلى الكونغولي دوريس ســـالومو، والهولندي 
غريغوري نيلســـون. ويعتمـــد العراقي عدنان 
حمـــد، مـــدرب الوحـــدات، على مهاجمـــه منذر 
أبوعمـــارة وعامـــر ذيـــب وحســـن عبدالفتاح 
وبهاء فيصل، باإلضافة إلى املهاجم البرازيلي 
الكرواتـــي  واملدافـــع  توريـــس،  فرنسيســـكو 

سيباستيان إنتيتش.
فـــي املجموعـــة الثانيـــة، سيســـعى القوة 
اجلويـــة العراقي، حامل اللقب، إلى تكرار فوزه 
على احلـــد البحرينـــي، ليضمن تأهلـــه للدور 

املقبل، دون انتظار نتيجة لقاء منافسه الوحدة 
الســـوري مع الصفاء اللبناني، الثالثاء القادم. 
وكان احلـــد قـــد أشـــعل الصراع علـــى صدارة 
املجموعـــة، بفوزه على الوحـــدة، بفضل هدفني 
سجلهما محمد الداود في املرحلة املاضية، كما 
فاز القوة اجلوية بنفس النتيجة على الصفاء، 

الذي فشل في حتقيق أي فوز في البطولة.
ويحتـــاج الوحدة إلى الفـــوز على الصفاء، 
وأن تنتهـــي مبـــاراة القـــوة اجلويـــة واحلـــد 
بالتعادل، ليضمن تأهله. ويتصدر القوة اجلوية 
املجموعة الثانية متفوًقا بفارق املواجهات على 
احلد، برصيد تســـع نقاط لـــكل منهما، وبفارق 
نقطة واحدة عن الوحدة الثالث. وودع الصفاء 
البطولة باحتاللـــه املركز الرابع بنقطة واحدة. 
ويدرك باســـم قاســـم، مدرب القوة اجلوية، أنه 
ال بديل أمـــام فريقه عن الفـــوز لضمان التأهل 
كبطل للمجموعة، في ظل منافســـة شرســـة من 

احلد والوحدة.
بـــدوره يأمـــل احلـــد فـــي الثأر خلســـارته 
بنتيجـــة 2-1 أمام القـــوة اجلوية فـــي مرحلة 
الذهـــاب، إلنعـــاش آماله في االنفـــراد بصدارة 
املجموعة، والتأهل مباشرًة للدور قبل النهائي 
لغرب آسيا. وسيضمن الزوراء العراقي التأهل 
للمربـــع الذهبي عن املجموعـــة األولى، إذا فاز 
علـــى األهلي األردني، بغـــض النظر عن نتيجة 
مواجهة اجليش السوري مع السويق العماني، 
الثالثاء. ويتصدر الزوراء املجموعة برصيد 11 

نقطة، يليه اجليش السوري بتسع نقاط.
وودع األهلـــي املنافســـة باحتاللـــه املركز 
الثالـــث بخمس نقـــاط، بفارق ثـــالث نقاط عن 
السويق صاحب املركز الرابع. وبحسب النظام 
اجلديـــد للبطولـــة، تتأهل للدور قبـــل النهائي 
ملنطقة غرب آسيا الفرق املتصدرة للمجموعات 
الثـــالث، إلـــى جانب أفضـــل فريق فـــي املركز 

الثاني. سباق محموم

مواجهات عربية قوية في كأس االتحاد اآلسيوي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ نفى مجلس إدارة نادي اتحاد 
طنجة، ما تم تداوله عن تعاقده مع 

محمد فاخر، مدرب الرجاء البيضاوي؛ 
لإلشراف على الفريق الطنجي، بداية 

من الموسم المقبل.

◄ أثار مؤمن زكريا، مهاجم األهلي 
المصري، الجدل حول احتمال رحيله 

عن الفريق. ورفض الجهاز الفني 
لألهلي، رحيل مؤمن زكريا، بعد تلقيه 

عرضين رسميين من ناديي االتفاق 
والوحدة السعوديين.

◄ عاد الالعب الدولي السوري، عمر 
خريبين، للتدريبات الجماعية، مع فريقه 

الهالل السعودي، بعد تعافيه بشكل 
كامل من اإلصابة التي تعرض لها في 

الركبة، خالل مباراة الفريق األخيرة 
ضد بيروزي اإليراني.

◄ أكمل خليل ياسين عقد أعضاء 
المكتب التنفيذي بفوزه في االنتخابات 

التكميلية بعد أن حصد 28 صوتا 
من أصل 30 صوتا من الهيئة العامة. 

وشهدت االنتخابات التكميلية انسحاب 
رئيس اتحاد المبارزة زياد حسن وأمين 

سر اتحاد التنس ماجد خليل.

◄ أعلن نجيب عيدودي الرئيس 
الجديد لنادي شباب باتنة استقالته من 
منصبه، على خلفية خسارة الفريق أمام 

مضيفه اتحاد الجزائر، ضمن مباراة 
مؤجلة عن المرحلة الرابعة والعشرين 

من مسابقة الدوري الجزائري.

◄ صعد اتحاد البليدة واتحاد بسكرة 
رسميا إلى دوري األضواء الجزائري، 

إثر تغلبهما على أهلي برج بوعريريج، 
وأمل بوسعادة، في الجولة 29 ”قبل 

األخيرة“ من دوري الدرجة الثانية.

باختصار

االتحـــاد الدولـــي بـــدءا مـــن مايـــو 
2015، هزتـــه سلســـلة من فضائح 
الفساد التي ال تزال تبعاتها املالية 

والقضائية متواصلة

◄

◄ صنع الغاني أسامواه جيان، العب 
األهلي اإلماراتي، مجدا شخصيا جديدا 

له، بعدما أصبح الهداف التاريخي لالعبني 
األجانب في الدوري اإلماراتي، بوصوله 

إلى الهدف رقم 100 في مسيرته مع الكرة 
اإلماراتية، التي لعب خاللها مع ناديي 
العني واألهلي. وجتاوز 

جيان، بالهدف الذي سجله 
لألهلي في مرمى الشارقة، 

رقم البرازيلي 
أندرسون، محترف 

فريق الشارقة 
والوصل 

السابق، 
والذي أنهى 

مسيرته 
مع الكرة 

اإلماراتية 
مسجال 99 

هدفا.

◄ سيجهز فريق ساوبر سياراته 
مبحركات هوندا بدال من فيراري في 

بطولة العالم للفورموال1- بدءا من سنة 
2018. وقالت املديرة العامة للفريق 

مونيشا كالتنبورن في بيان ”شرف كبير 
لساوبر العمل مع هوندا في املواسم 

املقبلة“، مشيرة إلى أن إعادة الهيكلة التي 
يخضع لها الفريق ”ال تتمثل فقط بتغيير 
مالكيه، بل أيضا من خالل هذه الشراكة 

التكنولوجية مع هوندا“. 
وكانت املشاكل املالية 

املتكررة في الفريق الذي 
يشارك هذه السنة في بطولة 

العالم للموسم اخلامس 
والعشرين، دفعت 
إلى تغيير ملكيته 

في يوليو املاضي، 
واالستحواذ عليه 
من قبل مجموعة 

سويسرية.

فريـــق القوة الجويـــة العراقي، حامل 
اللقب، سيسعى إلى تكرار فوزه على 
نظيره الحد البحريني، ليضمن تأهله 

للدور املقبل

◄
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تشيلسي يخطو بثبات نحو منصة التتويج في الدوري اإلنكليزي
[ توتنهام يبقي آماله بتخطي جاره أرسنال  [ مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام ميدلزبره

} لنــدن - اجتاز تشيلســـي إحـــدى العقبات 
الهامـــة في حملته نحو التتويج بلقب الدوري 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم عقب فوزه الثمني 

واملستحق 3-0 على مضيفه إيفرتون األحد. 
وأســـفرت باقـــي املباريـــات التـــي جـــرت 
باملرحلة ذاتها عن تعادل مانشســـتر يونايتد 
1-1 مع ضيفه ســـوانزي ســـيتي، ومانشستر 
ســـيتي مـــع مضيفـــه ميدلزبـــره 2-2. وارتفع 
رصيد تشيلسي، الســـاعي إلى احلصول على 
لقبه الســـادس في املســـابقة، إلى 81 نقطة في 
الصدارة ومازال ميتلـــك مباراة مؤجلة بفارق 
ســـبع نقـــاط أمـــام أقـــرب مالحقيـــه توتنهام 
هوتسبير، الذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان.

وفـــي املقابل جتّمد رصيـــد إيفرتون، الذي 
عجز عن الفوز للمبـــاراة الثانية على التوالي 
في البطولة، عند 58 نقطة في املركز الســـابع. 
وأخفق الفريقان في هز الشـــباك خالل الشوط 
األول الـــذي انتهى بالتعادل الســـلبي، بعدما 
أمعـــن العبـــو الفريقـــني فـــي إهـــدار الفرص 
التـــي أتيحت لهم. وفي الشـــوط الثاني ترجم 
تشيلســـي ســـيطرته امليدانية علـــى مجريات 
اللقـــاء، بعدما افتتح جنمه األســـباني بيدرو 
رودريغيـــز التســـجيل للفريـــق اللندنـــي في 
الدقيقة 66 قبل أن يضيف زمياله غاري كاهيل، 
وويليان الهدفني الثاني والثالث في الدقيقتني 

79 و87.

كونتي تحت المجهر

في سياق متصل كشـــفت تقارير صحافية 
إيطاليـــة عـــن اهتمام إنتـــر ميـــالن اإليطالي 
بالتعاقـــد مـــع أنطونيو كونتـــي، املدير الفني 
لفريق تشيلســـي، بدايـــة من املوســـم املقبل. 
وقامـــت إدارة النيراتزوري مبضاعفة العرض 
املقـــدم لـــه ليكون راتبـــه الســـنوي 10 ماليني 
يـــورو، من أجـــل خالفة املديـــر الفني احلالي 
ستيفانو بيولي. فيما ميتلك إنتر ميالن فرصة 
للتعاقـــد مع كونتي بنســـبة 50 باملئة وإقناعه 

بالرحيل عن تشيلسي. 
ويعانـــي كونتـــي من احلياة فـــي إنكلترا، 
حيث ال تزال أسرته مستقرة في إيطاليا ويقوم 

بزيارتها في أوقات معينة فقط.
وأبـــدت إدارة النيراتـــزوري اســـتعدادها 
إلنفـــاق 150 مليون يورو علـــى الصفقات التي 
يريدها كونتي، باإلضافة إلى التعاقد مع ليلي 
أوريالي العـــب إنتر الســـابق وعضو اجلهاز 
الفنـــي لكونتي خـــالل فترة قيادتـــه للمنتخب 
اإليطالـــي. وحـــاول كونتـــي ضـــم أوريالـــي 

جلهازه في تشيلســـي هذا املوسم، لكن األخير 
قرر التواجـــد مع إنتر ميـــالن. ويحتل البلوز 
صدارة جدول ترتيب البرمييرليغ حتت قيادة 
كونتي، ليقترب املدير الفني السابق للمنتخب 
اإليطالي ويوفنتوس من أول ألقابه مع األزرق.
وهذا الفوز هو الـ26 لتشيلسي هذا املوسم 
والــــ12 له في 18 مباراة خـــارج قواعده، فعزز 

صدارته (81 نقطة). 
ويســـير تشيلســـي بثبات نحو اســـتعادة 
اللقب الذي فقده املوسم املاضي لصالح ليستر 
ســـيتي، والظفر بلقبه األول في املوســـم األول 
ملدربـــه االيطالي أنطونيو كونتـــي، علما وأنه 
بلـــغ أيضا نهائي الكأس احمللية، حيث يواجه 
أرســـنال فـــي 27 مايو على ملعـــب ”وميبلي“. 
وتتبقـــى لتشيلســـي 4 مباريـــات بينها 3 على 
أرضه (أمام ميدلزبره االثنني املقبل، وواتفورد 
في 15 مايو، وســـندرالند في 21 منه)، وواحدة 
خارج القواعد أمام وســـت بروميتش ألبيون 

في 12 مايو.
وواصل مانشســـتر ســـيتي إهـــدار نقاط 
ثمينـــة في صراعـــه للتواجد باملربـــع الذهبي 
للبطولة، املؤهل ملســـابقة دوري أبطال أوروبا 
املوســـم القادم، بعدما تعـــادل 2-2 مع مضيفه 
ميدلزبره. وظل ســـيتي في املركز الرابع بتلك 
النتيجة برصيد 66 نقطـــة، فيما ارتفع رصيد 
ميدلزبره إلى 28 نقطة في املركز التاســـع عشر 
(قبـــل األخير)، ليتأزم موقفه متاما في صراعه 
من أجل البقاء باملســـابقة، حيث يبتعد بفارق 
ست نقاط أمام مراكز األمان قبل نهاية البطولة 

بثالث مراحل. 
وبادر ألفارو نيغريدو بالتسجيل مليدلزبره 
في الدقيقة 38 قبل أن يسجل سيرجيو أغويرو 
التعادل لســـيتي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء. 
وأعاد كالوم تشامبرس التقدم مليدلزبره مجددا 
بعدمـــا أضاف الهدف الثاني ألصحاب األرض 
في الدقيقة 77، غير أن غابرييل جيسوس أدرك 
التعادل ملانشستر سيتي مرة أخرى قبل نهاية 

الوقت األصلي بخمس دقائق.

مواصلة النزيف

مـــن ناحية أخرى حرم ســـوانزي ســـيتي 
املهـــدد بالهبوط إلى الدرجـــة الثانية مضيفه 
مانشســـتر يونايتد الســـاعي إلى مركز مؤهل 
ملســـابقة دوري أبطال أوروبا املوســـم املقبل، 
من التقدم بإسقاطه في فخ التعادل 1-1. وعلى 
اســـتمرت معاناة فريق  ملعب ”أولد ترافورد“ 
”الشـــياطني احلمر“ على أرضه وتعادل للمرة 

التاســـعة هذا املوســـم، مضيعا فرصة انتزاع 
املركز الثالـــث من ليفربول الـــذي يحل ضيفا 

على واتفورد االثنني في ختام املرحلة. 
وســـجل ملانشســـتر واين روني مـــن ركلة 
جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط األول، 

وعادل األيسلندي جيلفي سيغوردسون.
واكتفى يونايتد الذي تعادل للمرة الرابعة 
عشرة هذا املوسم والثانية على التوالي (0-0 
أمام مانشســـتر ســـيتي اخلميس املاضي في 
مبـــاراة مؤجلة)، بنقطة رفـــع بها رصيده إلى 
65 نقطة بفارق األهداف واملواجهات املباشرة 
الذين ميلكـــون فرصة  خلـــف ”الســـيتيزنس“ 
انتـــزاع املركـــز الثالث فـــي حال الفـــوز على 

مضيفهم ميدلزبره الحقا. 
وفي املقابل، خطف ســـوانزي سيتي نقطة 
ثمينة عزز بها موقعه في املركز الثامن عشـــر 
برصيـــد 32 نقطة بفـــارق نقطتـــني خلف هال 
سيتي السابع عشر وآخر الناجني من الهبوط 

إلى الدرجة األولى. 
وبـــدا جليـــا تأثـــر مانشســـتر يونايتـــد 
بالغيابات في صفوفه بســـبب اإلصابة، بل إن 

املبـــاراة رفعت عدد املصابني في صفوفه بعدم 
متكن املدافعني لوك شـــو والعاجي إريك بايي 

من إكمال املباراة.
واضطر املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
إلى استبدال شو مبكرا (في الدقيقة التاسعة) 
بســـبب إصابته ودفع باإلكـــوادوري أنطونيو 
فالنســـيا، ثم تعرض بايي بدوره إلى اإلصابة 
في الدقيقة 57 فاضطر إلى ترك مكانه لإليطالي 

ماتيو دراميان. 
وانضم شو وبايي إلى املصابني السويدي 
زالتـــان إبراهيموفيتش واملدافـــع األرجنتيني 
ماركوس روخو وكريس ســـمولينغ والفرنسي 
بول بوغبا الذي أعـــرب مورينيو عن أمله في 
أن يكـــون جاهزا ملبـــاراة اخلميس املقبل أمام 
مضيفه ســـلتا فيغو اإلسباني في ذهاب الدور 
نصـــف النهائي ملســـابقة الـــدوري األوروبي 
”يوروبـــا ليغ“. وقال مورينيـــو ”أعتقد أن بول 
ســـيكون جاهـــزا خلـــوض مباراتنـــا املقبلة، 
ســـنبذل كل ما في وســـعنا من أجـــل أن يكون 
معنـــا“. من جانبه احتفـــظ توتنهام بآماله في 
املنافســـة على لقب الـــدوري اإلنكليزي املمتاز 

لكرة القدم، بفوزه على ضيفه وجاره أرســـنال 
2-0 فـــي قمـــة لندنيـــة. وأعاد توتنهـــام بهذا 
الفوز، الفـــارق بينه وبني املتصدر تشيلســـي 
إلى 4 نقـــاط، بعدما كان األخيـــر قد تفوق في 
وقت سابق األحد على إيفرتون بثالثية نظيفة، 
وارتفع رصيـــد توتنهام إلـــى 77 نقطة مقابل 
81 لتشيلســـي، وللفريقني مبـــاراة مؤجلة لكل 

منهما. 
أما أرســـنال فتقلصت حظوظه بشكل كبير 
في التأهل إلى مســـابقة دوري أبطال أوروبا، 
حيث جتمـــد رصيده عند 60 نقطـــة في املركز 
السادس، بفارق 5 نقاط عن اخلامس مانشستر 

يونايتد علما بأنه لعب مباراة أقل.

قطع تشيلسي خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم بعد فوزه 
الالفت على إيفرتون األحد، ضمن املرحلة اخلامسة والثالثني من املسابقة.
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مالمح البطل بدأت ترسم

«لقد اســـتمتعت بشـــارة القيادة. قمت بارتدائها كثيرا هذا املوسم. لقد منحتني تحديا جديدا 

ومسؤولية أكبر ولكن كل شيء ظل كما هو}.

غاري كاهيل
مدافع فريق تشيلسي اإلنكليزي

«نعلم جيدا قدرات ميســـي الخارقـــة. الطاقة اإليجابية التي يعطيها للجميـــع وللنادي مذهلة. 

سعيد بتكريم الجماهير له، إنه العب فريد من نوعه}.

باكو ألكاسير
مهاجم فريق برشلونة اإلسباني

معانـــاة فريق {الشـــياطني الحمر} 

اســـتمرت على أرضه وتعادل للمرة 

التاســـعة، ليضيـــع فرصـــة انتـــزاع 

املركز الثالث من ليفربول

◄

جوشـــوا بعد الفوز على كليتشكو 

تايســـون  مواطنـــه  يســـتهدف 

فـــوري، الذي يعتـــزم العـــودة إلى 

الحلبة في يوليو املقبل

◄

} لندن - فشـــل بطل املالكمة في الوزن الثقيل 
األوكراني فالدميير كليتشكو في سعيه للفوز 
بلقب بطولة العالم للمرة الثالثة بعد أن أوقفه 
البريطاني أنطوني جوشـــوا في اجلولة الـ11 

في نزالهما على ملعب وميبلي في لندن. 
وأحلـــق جوشـــوا (27 عاما) أمـــام 90 ألف 
متفرج بكليتشكو (41 عاما) الهزمية اخلامسة 
في مسيرته التي حقق خاللها 64 فوزا منها 54 

بالضربة القاضية. 
وأسقط جوشـــوا منافسه األوكراني أرضا 
في اجلولة اخلامســـة ولكن املالكم البريطاني 
نال نفس املصيـــر للمرة األولى في مســـيرته 

خالل اجلولة السادسة.
ولكن جوشوا عاد وأسقط كليتشكو مرتني 
بلكمة صاعدة وضربة خطافية بيده اليسرى، 
قبل أن يعاقبه بسلسلة من الضربات املتتالية 
في زاوية احللبة، وبالتالي لم يكن أمام احلكم 
أي خيار ســـوى إيقاف النزال في اجلولة قبل 
األخيرة وإعالن جوشـــوا الفائـــز بلقب احتاد 
املالكمـــة العاملي في أبريل 2016، كبطل ال يقهر 
في رابطـــة املالكمة العاملية واحتـــاد املالكمة 

العاملي. وحافظ جوشوا على مسيرته اخلالية 
مـــن الهزائم وحقق فـــوزه الــــ19 وقبل إيقاف 
النزال أعلن اثنان من القضاة تفوق جوشـــوا 
95-93 و96-93 في الوقت الذي منح فيه الثالث 

التفوق لكليتشكو 95-93.
وكانـــت اجلوالت الثالث األولى من النزال، 
الـــذي يتوقع أن يحقق إيـــرادات تبلغ نحو 40 
مليـــون جنيه إســـترليني (51 مليـــون دوالر)، 
مبثابـــة معركة تكتيكية بني البطلني األوملبيني 

السابقني. 
وكان جوشوا أول من بادر بتسديد ضربة 
قويـــة بعـــد أن وجه لكمـــة بيده اليســـرى في 
وجه كليتشـــكو الفائز بلقب بطولة العالم في 
الـــوزن الثقيل مرتني من قبل، ليســـقط املالكم 

األوكراني على ركبتيه.

سالح الخبرة

لكن كليتشكو استغل خبرته من خالل الـ68 
نزاال التي خاضها ليحافظ على رباطة جأشـــه 
ويفـــرض الضغوط على منافســـه البريطاني، 

قبل أن يسقطه على أرض احللبة للمرة األولى 
في مســـيرته خـــالل اجلولة السادســـة بلكمة 
ميينية. ولكن جوشـــوا، الذي يصغر منافســـه 
األوكرانـــي بــــ14 عاما، نهض مـــن على أرض 
احللبة بعد 8 عدات وفرض املزيد من الضغوط 
على منافسه في اجلولتني السابعة والثامنة.

واســـتمر احلال على ما هـــو عليه قبل أن 
يســـقط جوشوا كليتشـــكو بضربة قوية بيده 
اليســـرى ليقـــع املالكم األوكرانـــي على أرض 
احللبة للمرة الثانية. واستغل جوشوا حجمه 
وقوتـــه وســـدد لكمات متتالية لكليتشـــكو في 
زاوية احللبة قبل أن يضطر احلكم إلنهاء النزال 
وإعالن فوز املالكم البريطاني. كليتشكو، الذي 
تعـــرض لهزميتـــه الثانية علـــى التوالي بعد 
أن أنهـــى البريطاني تايســـون فوري في 2015 
زعامته للعالم التي امتدت لتســـعة أعوام، قال 
في مقابلة صحافية ”الرجل األفضل فاز الليلة، 
إنه حدث هائل في املالكمة“. وأضاف ”رجالن 
نبيالن صارعـــا بعضهما البعـــض.. أنطوني 
كان األفضل. األمر محزن حقا لعدم متكني من 
حتقيق هدفي.. كنت أخطـــط للفوز.. لم ينجح 

األمر ولكن كل االحترام والتهاني ألنطوني“.

لقاء محتمل

بعد الفوز على كليتشكو يستهدف جوشوا 
مقابلـــة مواطنه تايســـون فوري الـــذي يعتزم 
العـــودة إلى احللبة فـــي يوليـــو املقبل. ومن 
جانبـــه قـــال جوشـــوا ”عليـــك أن تتعمق وأن 
جتد أي وســـيلة للفوز.. في عالم املالكمة تترك 

غرورك على الباب وتكّن االحترام ملنافسك“.
وأوضـــح معلقا علـــى اللقـــاء احملتمل مع 
فـــوري ”اســـتمتع باملالكمـــة، تايســـون فاري 
أعرف أنـــه يتحدث كثيرا ويرغـــب في العودة 
للمنافسة“. وأشار ”أريد أن أمنح الفرصة لـ90 
ألف مشـــجع للعودة ومشاهدة بعض املالكمة 

في ملعب وميبلي مجددا“. تفوق كلي

جوشوا يتربع على عرش المالكمة العالمية

} ليفربــول (إنكلــرتا) - تواجـــد عـــدد من 
كشـــافي نـــادي ليفربـــول اإلنكليـــزي فـــي 
مبدينة  مدرجات ملعـــب ”أتليتـــي أزوري“ 
بيرغامـــو اإليطالية ملشـــاهدة لقـــاء فريق 
أتاالنتا ويوفنتوس والذي انتهى بالتعادل 
بهدفني لكل فريق مساء اجلمعة في افتتاح 
اجلولة رقم 34 للكالتشيو. وأشارت وسائل 
إعالم إلى أن تواجد كشـــافي فريق ليفربول 
كان ملتابعـــة أندريـــا كونتـــي العـــب فريق 
أتاالنتا بيرغامو لوضعه على رادار الفريق 

وبحث إمكانية ضمه الصيف املقبل.
وسجل أندريا كونتي هدف فريقه األول 
خـــالل اللقاء وهـــو الهدف الســـابع له هذا 
املوســـم، ليصبح أكثر مدافعي الكالتشـــيو 
تســـجيال لألهداف حتى اآلن فـــي الدوري 

اإليطالي. 

} مدريــد - فّند جـــوردي ألبا، ظهير فريق 
برشـــلونة اإلســـباني، وجـــود أي نية لديه 
للرحيل عن صفوف البلوغرانا خالل الفترة 
املقبلـــة. وأشـــارت تقاريـــر صحافية خالل 
الفترة املاضيـــة إلى إمكانية رحيل ألبا إلى 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي أو الدخول 
ضمـــن صفقة ثيو هيرنانديز، العب أتليتكو 
مدريد املعار لصفوف أالفيس، والذي يتردد 
أن فريـــق البرســـا يرغب في ضمـــه مقابل 

ذهاب ألبا إلى أتلتيكو.  
وقال ألبا ”لدي عقد مع برشلونة وأنوي 
استكمال مسيرتي هنا، إنه بيتي“. وأضاف 
”أريـــد أن ألعب دقائق أكثر مـــع الفريق قدر 
اإلمـــكان، رغم لعبي لفتـــرات قليلة إال أنني 
نضجت بشـــكل كبير“. وعـــن حظوظ فريقه 
فـــي الليغا قـــال ”نحن نعـــرف أننا ال ميكن 
أن نســـقط ونأمل فـــي أن يتعثر ريال مدريد 
قريبا“. ويذكر أن برشـــلونة حقق االنتصار 
بثالثيـــة نظيفة على إســـبانيول في ديربي 
كتالونيـــا، الســـبت، ليواصـــل البلوغرنـــا 
صدارتـــه جلدول ترتيب الليغـــا برصيد 81 

نقطة. 

ليفربول يغازل مدافع 

أتاالنتا أندريا كونتي

ألبا يوضح موقفه من 

الرحيل عن برشلونة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال الدولي الفرنسي نغولو كانتي، 
نجم فريق تشيلسي اإلنكليزي، إن تألقه 
مع البلوز هذا الموسم كان نتيجة تألق 
جماعي لكل زمالئه في الفريق، مشيرا 

إلى أن كل الالعبين يسعون إلى تحقيق 
لقب البريميرليغ هذا الموسم.

◄ اعترف سول كامبل مدافع أرسنال 
السابق، بأن رحيل أليكسيس سانشيز 
نجم الغانرز بعد نهاية الموسم الحالي 

أصبح احتماال قويا. ويرتبط الدولي 
التشيلي (28 عاما) باالنتقال إلى بايرن 

ميونيخ األلماني أو سان جرمان 
الفرنسي.

◄ قال ساندرو مازوال نجم إنتر ميالن 
السابق إن إدارة النيراتزوري الصينية 

لديها القدرة المالية على استقطاب 
األرجنتيني ليونيل ميسي نجم 

برشلونة اإلسباني.

◄ جاء العبا أتلتيكو مدريد اإلسباني 

كوكي ريسوريكسيون والفرنسي 
أنطوان غريزمان، على رأس الالعبين 

الذين ركضوا أطول مسافة في المالعب 
منذ بداية دوري أبطال أوروبا هذا 

الموسم، بحسب إحصائيات االتحاد 
األوروبي لكرة القدم.

◄ يعود المدرب اإلسباني غريغوريو 
مانزانو إلى عالم كرة القدم بقيادة 

فريق جويزهو هنجفنغ زيتشنغ 
بالدوري الصيني الممتاز، وفقا لما 
أعلنه النادي من خالل نشره لبعض 

الصور على الشبكات االجتماعية.

◄ حقق الفنلندي فالتيري بوتاس 

سائق فريق مرسيدس الفوز األول في 
مسيرته ضمن بطولة العالم للفورموال1، 

بإحرازه األحد جائزة روسيا الكبرى 
ضمن المرحلة الرابعة من هذا الموسم 

أمام ثنائي فريق فيراري.

باختصار
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أحمد حافظ

} القاهرة – صممت مجموعة من الشباب في 
ضاحية مدينة نصر بشـــمال القاهرة، مطعما 
يحمل اسم ”جريمة أكل“ على هيئة سجن بكل 

ما يحتويه من مفردات. 
المطعـــم (الســـجن)  ”العـــرب“  ودخلـــت 
ورصـــدت مـــا يجـــري داخلـــه مـــن وجبـــات 
تحمل أســـماء وإيحاءات مريبة، فهناك مثال 
وجبة ”عشـــماوي“ وهي عبـــارة عن نوع من 
السندويتشـــات المليئة باللحوم (عشـــماوي 
اســـم الشـــخص الـــذي ينفـــذ عملية شـــنق 
المحكوميـــن باإلعدام داخل الســـجون)، كما 
أن هناك سفاح الحوواشي (السفاح في مصر 

من يقتل بدم بار).
واعتاد رواد المطعم أن تقدم لهم الوجبات 
بطريقـــة تعبر عـــن المـــكان الموجودين فيه، 
حيث سيجدون إلى جوار األطباق ”كالبشات“ 
(أصفاد حديديـــة) فوق الطاوالت الخشـــبية 
الطويلة وليســـت به طـــاوالت منفصلة كحال 
المطاعم العادية بل يجلس الجميع إلى جوار 
بعضهم متراصين في طابور طويل، بالضبط 

كما يحدث داخل سجن حقيقي.
ويشاهد الزبون وهو يتناول الطعام آثار 
الدماء على الجدران، فيما تتدلى فوق رأســـه 
حبال المشـــانق التي تســـتخدم فـــي اإلعدام 
ليطالع عبارات مرعبة كتبت على غرار ”دماء 
على الطريق“ و”صرخة أنثى“ و”عشـــماوي“ 
و”رصاصة في الرأس“ و”التخشيبة“ (زنزانة 

احتجاز المتهمين داخل أقسام الشرطة).

وعندما تطلـــب أنواع الطعام يتم إجبارك 
على اســـتخدام نفس مصطلحات الســـجون، 
فتقـــول مثـــال ”أريد اإلعـــدام، مـــا يعني أنك 
تطلـــب 9 شـــطائر (سندويتشـــات)“، أو كأن 
تقول ”هاتوا لي المؤبـــد، بمعنى أنك تريد 7 

سندويتشات فقط وليس 9“ .
أحمد حماد، أحد مرتكبـــي ”جريمة أكل“ 
(أحـــد أصحـــاب المطعـــم) قـــال لـ”العرب“، 
إن البحـــث عن أســـماء غريبـــة ومميزة دفعه 
برفقة شـــركائه إلى التفكير طويال في ابتكار 
مطعم بتصميم مختلف يســـتطيع لفت انتباه 
المارة بســـهولة من خالل االسم أو التصميم 
الداخلي، وتم االســـتقرار على هيئة وتصميم 

السجن.
وأوضـــح أن أكثرية الذيـــن يترددون على 
المكان من الشـــباب تســـتهويهم فكرة تناول 
الطعام في مكان أشـــبه بأماكن الحبس داخل 
الســـجون وأقسام الشـــرطة، مضيفا ”عندما 
نســـأل الجميع عن رأيهم فـــي الفكرة يردون 
بأنهـــا جديـــدة وغريبـــة ومألوفة فـــي نفس 

الوقت، وهو ما يسعدنا للغاية“.
التوصل إلى فكرة إنشاء مطعم على هيئة 
ســـجن لـــم تكن ســـهلة، حيث واجـــه باعثوه 
صعوبـــة في البحث عن السالســـل الحديدية 
والكالبشات التي زّينوا بها المطعم، وعندما 
لم يجدوهـــا لجأوا إلـــى صناعتها في ورش 

الحدادين بحيث تكون قريبة من الواقع.
ولـــم يتعـــرض مشـــيدو المطعـــم إلى أي 
مضايقـــات أمنيـــة أو روتيـــن حكومـــي عند 
الحصول علـــى التراخيص الالزمة الفتتاحه، 

مع أن بعض العبارات المدونة على الجدران 
تحمـــل إيحـــاءات سياســـية، مثـــل ”الحرية 
للجدعـــان“، وهـــو الشـــعار الذي اســـتحدثه 
شباب ثورة 25 يناير 2011 للمطالبة باإلفراج 
عن زمالئهـــم المعتقليـــن. وال تمثل أســـعار 

الوجبات -داخل الســـجن- عائقا أمام نزالئه 
(رواده)، حيث تبدأ األســـعار من 10 جنيهات 
(حوالي نصـــف دوالر) وصوال إلى مئة جنيه 
(5 دوالرات)، حســـب أنواع الوجبات. الالفت 
لالنتباه أن جميع العاملين في ”جريمة أكل“ 

يرتـــدون المالبس الحمـــراء، وهي المالبس 
التـــي يرتديهـــا المحكـــوم عليهـــم باإلعدام، 
ويحـــرص أصحاب المطعم علـــى معرفة رأي 
الـــرواد في الطعـــام. يذكـــر أن المطعم يقدم 

”خدمة توصيل السجن إلى المنازل“. 

مطعم جديد في القاهرة يحيلك مباشــــــرة على الســــــجن، إذ يشــــــاهد الزبون وهو يتناول 
الطعام آثار الدماء أمام عينيه على اجلدران، فيما تتدلى فوق رأســــــه حبال املشانق وهو 

يطالع عبارات مرعبة.

أصحاب سوابق في جرائم األكل (عدسة: محمد حسنين)

} الذيـــن يحافظـــون على تقاليـــد الراديو 
يســـتحقون الغبطـــة، ألن املســـّرة واألهمية 
اللتني يوفرهما االســـتماع إلى هذا اجلهاز 
املرتبط باحلنـــني مازالتا قائمتني ومتتلكان 
أهميتهما وســـط هذا احلشـــد مـــن البدائل 

التقنية.
ســـأفترض أنني أملـــك إحصائية ما عن 
الذين يفتحون هذا  األشخاص ”أنا أحدهم“ 
اجلهاز مبجرد استيقاظهم من النوم مثلهم 
مثل النساء املبكرات اللواتي يعددن الفطور 
علـــى أخبار أو همـــس الراديو، ال تنســـوا 
-أيها السادة- أن َأسّرة النوم كانت ومازال 
بعضها يحتوي على جهاز راديو، ألن فكرة 
الراديو مرتبطة باالستيقاظ ومعرفة أحوال 
العالـــم، كمـــا أن صوته له عالقة بتســـهيل 

النوم وجودته. 
بقي سائقو ســـيارة األجرة واألشخاص 
الذيـــن يقضون أوقاتا في قيادة ســـياراتهم 
مخلصـــني لفكرة االســـتماع إلـــى الراديو، 
رمبا لضرورة التســـلية بدال من التحدث مع 
أنفسهم أثناء القيادة!، لكنها حتولت مبرور 

الوقت إلى شغف.
ومثـــل هـــذا الشـــغف بالراديـــو مازال 
قائما عند شـــرائح كثيـــرة خصوصا أولئك 
الذيـــن يقضون غالبية أوقاتهـــم في املنزل، 
ألنه ببســـاطة جهاز ال يثيـــر امللل واخلمول 

واإلجهاد مثل التلفزيون والهاتف الذكي.
عندمـــا أحتدث عن نفســـي، فإن الراديو 
صنع ذائقتي في االســـتماع منـــذ الطفولة، 
لم أشـــاهد في حياتي ســـليمة مراد أو زكية 
جورج لكنني شـــعرت بتعبيرتهما الباذخة 
مـــن الراديو، مثل هذا الشـــعور ال توفره لي 
مشـــاهدتهما تغنيان على شاشة التلفزيون 

أو على اإلنترنت.
َوقـــْع األخبـــار عند االســـتماع إليها من 
الراديـــو مختلف كليـــا عّما تشـــاهده على 
الشاشـــة، فكرة االســـتماع مبنية على تعلم 
االســـتماع واليقظة، بينما املشاهدة حتتاج 
التأمل الـــذي ال يوفره التلفزيـــون لعيوننا 
املتعبـــة واملنهكـــة مـــن القباحـــة املعمارية 

والتشكيلية للطرقات والتصاميم السائدة.
لقد وفـــرت أجهزة التلفزيـــون احلديثة 
فرصة االســـتماع للراديو أيضا بشاشة غير 
متحركـــة، وهـــو أمر محبوب أيضـــا ألنه ال 
يفرض على املســـتمع التسّمر أمام اجلهاز، 
فالعني تســـمع أيضا، عفوا أيها األذن! وفي 
كل األحـــوال تأثير الضوء علـــى العني غّير 

نشوة األذن في االستماع للموسيقى.
إن فكـــرة موت الراديـــو قد مت التغاضي 
عنها كليا ولم يعد َيجرؤ على التعاطي معها 
أو افتراضهـــا، وأن العصر الرقمي وفر بثا 
صافيا علـــى موجات رقميـــة، منهيا الفترة 

الزمنية التي حتدثت عن كساد الراديو.
الراديو ألبناء جيلي كان فرصة للمعرفة 
املغّيبة واحملاصرة، وهـــو مازال مينح تلك 
الفرصـــة واألمـــل في التغييـــر للماليني من 

الناس في شتى البقاع الفقيرة.
بـــني أن تقرأ أو أن تســـتمع للراديو في 
املنزل مســـّرة ال ميكـــن أن تصنع معادال لها 

أبل أو مايكروسوفت.

صباح العرب

غبطة الراديو

} طوكيــو – بدأت شـــركة كوكا كـــوال في بيع 
نوع جديد من مشـــروباتها الغازية في اليابان 

يحتوي على األلياف الضرورية للصحة.
وشـــحنت منتجات ”كوكا كـــوال بلس“ في 
زجاجـــات بيضاء، وهي خالية من الســـعرات 
الحرارية وتحتوي علـــى 5 غرامات من مركب 
الدكسترين، وهو مصدر لأللياف الغذائية في 

زجاجة قياسها 470 مل.
وقالت شـــركة كوكا كوال ”إن شـــرب عبوة 
واحـــدة من كوكا كوال بلـــس يوميا بعد تناول 
الطعـــام، يســـاعد علـــى الحد مـــن امتصاص 
الدهـــون وتعديل مســـتويات الدهون الثالثية 

في الدم“.
وذكـــرت أن عمليـــة اإلنتاج تطلبـــت أكثر 
من عقـــد من البحث والتطويـــر، حيث وصلت 
الشحنات الجديدة إلى اليابان في شهر مارس 

الماضي.
وأشـــارت الشـــركة إلى أن هذه المجموعة 
قـــد تقود إلـــى رفع معـــدالت نمو ”اســـتخدام 

المنتجات الصحية“ في البالد.
وقـــال ديفيد ماشـــيلز، مدير قســـم تطوير 
المنتجات في كوكا كوال ”المنتج الجديد خال 
من الســـكر والسعرات الحرارية، ونأمل في أن 
يتناول المستهلكون هذا المشروب مع وجبات 

الطعام“.
وتهدف الشركة إلى نشر مشروبات صحية 
فـــي اليابان، ويذكـــر أنها طرحت الشـــاي مع 

األلياف عام 2014.

كوكا كوال جديدة 
باأللياف ودون سكر

{جريمة أكل}.. مطعم بالقاهرة يقدم وجباته وسط المشانق

كرم نعمة

شنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هجوما عنيفا على بعض وسائل اإلعالم ممن نشرت 
أخبارا وصفتها بالكاذبة عن مسلسلها الجديد {الحرباية} المقرر عرضه في رمضان المقبل. 

ونشرت هيفاء صورة مجمعة لألخبار المنشورة عنها وعلقت عليها {كذب في كذب!}. 

G

} بكين – طور باحثون صينيون تقنية جديدة 
للتحكم في نشاط الخاليا الحية داخل أجسام 
الحيوانات من خالل أوامـــر يصدرها تطبيق 

على الهواتف الذكية.
واســـتخدم هذا المزج ما بين علم األحياء 
والتكنولوجيا للتحكم في مســـتويات الســـكر 

في دم فئران مصابة بمرض السكري.
ويمكـــن تطبيق هـــذه الفكرة فـــي التعامل 
مـــع عـــدد كبير من األمـــراض وكذلـــك العالج 
بالعقاقير المختلفة، بحسب ما جاء في دورية 

”ساينس ترانسالشنال ميديسن“ األميركية.
وقال الباحثـــون الصينيون إن هذا النهج 
فـــي الطب.  يمهـــد الطريـــق لـ”عصـــر جديد“ 
والخطوة األولى في استخدام تلك التقنية هي 

تحويل الخاليا العادية إلى ما يشبه المصانع 
الحية إلنتاج العالج الالزم.

وُتعّدل هذه الخاليا باســـتخدام الهندســـة 
الوراثيـــة إلنتـــاج العقاقير التـــي تتحكم في 
مستويات السكر في الدم مثل األنسولين، لكن 
باالستجابة إلى التعرض للضوء. وتسمى تلك 
أو علم البصريات  التقنية ”أوبتوجنتيكـــس“ 
الوراثي. وبعـــد ذلك يأتي الجانب التقني عبر 
تثبيـــت صمامات ضوء ثنائيـــة ”LED“، تعمل 
السلكيا ويجري التحكم فيها من خالل تطبيق 

على الهاتف الذكي. 
ونجـــح فريـــق مـــن الباحثين فـــي جامعة 
إيست تشـــاينا نورمال بشـــنغهاي في زراعة 
هذا النظام داخل أجســـام الفئـــران، وتمكنوا 

من التحكم في مرض السكري بالهاتف. وقال 
الفريق إن هذا الكشف ”يمهد الطريق لمرحلة 

جديـــدة من العالج الشـــخصي والرقمي 
والعالمي الدقيق“.

التقنيـــة  اســـتخدام  ويتطلـــب 
الحصـــول على قطـــرات صغيرة من 
الـــدم لقياس نســـبة الســـكر ومن ثم 

حســـاب كمية العالج الـــذي يحتاجه 
جسم الفأر المريض.

والهـــدف النهائي مـــن تطوير هذه 
التقنية هو إنشـــاء نظـــام آلي بالكامل 
يمكنـــه اكتشـــاف مســـتويات الســـكر 
فـــي الدم وإفراز الكمية المناســـبة من 

العالج.

ورغم أن تلك الفكـــرة مازالت في مراحلها 
األولـــى إال أنها ال تقتصـــر على مرض 
الســـكري. ويمكـــن تعديـــل الخاليا 

إلنتاج عالجات أخرى.
ووصـــف مارك غوميلســـكي، 
الجزئيـــة  البيولوجيـــا  خبيـــر 
الدراســـة بأنها ”إنجـــاز مثير“. 
وتســـاءل ”متى نتوقع أن نرى 
الناس في الشارع يرتدون 
أســـاور ترســـل ضوءا 
المعدلـــة  للخاليـــا 
داخـــل  المزروعـــة 
الجسم لتعمل على 

إنتاج األدوية“.

} عمــان – طلـــق رجـــل أردني زوجتـــه أثناء 
جلوســـهما في أحـــد المطاعم بعمان مســـاء 
الســـبت، وذلك بسبب منعه من تناول األطعمة 

لتصويرها وإرسال الصور إلى صديقاتها.
وكان الرجل توجه مع زوجته لتناول وجبة 
العشـــاء بأحد المطاعـــم  الـــذي كان مزدحما 

للغاية واضطرا لالنتظار نصف ساعة.

 وبعد إحضار الطعـــام هم الرجل بتناوله 
لكن زوجته منعته بحجة أنها تصور الوجبات 
لترســـل الصور لصديقاتها عبر سناب شات، 

وكانت تحرك األطباق يمينا ويسارا.
وكان الزوج كّلما أراد تناول الطعام تبلغه 
زوجته بأنها لم تنته مـــن التصوير، فما كان 
من الـــزوج إال أن قام بمنعها مـــن التصوير، 

نقاش  في  فدخال 
حاد وتطور األمر 
بعد علو صوتها 
بعضه،  والقيام 

على  ليطلقها 
ويغادر  الفـــور 

المطعم.

تطبيق على هاتف ذكي يعالج السكري

أردني يطلق زوجته لتصويرها الطعام قبل أكله

 

ي ي
هذا الكشف ”يمهد الطريق لمرحلة 

ن العالج الشـــخصي والرقمي 
لدقيق“.

التقنيـــة  اســـتخدام  ـب 
على قطـــرات صغيرة من
س نســـبة الســـكر ومن ثم

مية العالج الـــذي يحتاجه 
 المريض.

مـــن تطوير هذه ف النهائي
 إنشـــاء نظـــام آلي بالكامل 
شـــاف مســـتويات الســـكر
إفراز الكمية المناســـبة من 

ي م
األولـــى إال أنها ال تقتصـــر على مرض
الســـكري. ويمكـــن تعديـــل الخاليا

إلنتاج عالجات أخرى.
ووصـــف مارك غوميلســـكي،
الجزئيـــة البيولوجيـــا  خبيـــر 
”إنجـــاز مثير“. الدراســـة بأنها
”متى نتوقع أن نرى وتســـاءل
الناس في الشارع يرتدون
أســـاور ترســـل ضوءا
المعدلـــة للخاليـــا 
داخـــل المزروعـــة 
الجسم لتعمل على

األدوية“. إنتاج

نقاش
ر األمر
صوتها
عضه،

لى 
غادر 
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