
محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - نفى رئيـــس الحكومـــة المغربية 
إلجـــراء  خطـــوة  أي  العثمانـــي  ســـعدالدين 
انتخابات مبكـــرة في بالده، مؤكدا أن حكومته 
ســـتتم واليتهـــا حتى عـــام 2021 بتعـــاون مع 

الجميع.
وأكد العثماني الذي يشـــغل منصب األمين 
العـــام لحزب العدالة والتنميـــة، خالل اجتماع 
المكتـــب التنفيـــذي لهيئـــة المنتخبيـــن األحد 
بالرباط، أن كالم االنتخابات المبكرة ال يتجاوز 
مـــن يكتبه، وال أثـــر له علينا كطبقة سياســـية 

وأغلبية حكومية.
وعـــاد العثماني إلـــى التذكير بـــأن بعض 
األطـــراف -دون أن يســـميها- ال تريـــد لحزب 
العدالة والتنمية أن يكون على رأس الحكومة، 
وتحاول أن تبث أخبارا مفادها أن الحكومة لن 
تستمر إلى نهاية مدتها؛ وهي نفس الشائعات 
التي اســـتمرت بعـــد إعفاء عبداإللـــه بن كيران 
رئيـــس الحكومة الســـابق، وحتـــى بعد تعيين 
الحكومـــة الحاليـــة وتصويت مجلـــس النواب 

على البرنامج الحكومي.
ويأتـــي تصريح العثماني فـــي وقت تتزايد 
الضغوط على حكومته ســـواء من قبل الشارع 
المغربي بســـبب األزمات المتفاقمة، أو من قبل 
أطراف داخل حزب العدالة والتنمية يقودها بن 

كيران.
وتصاعد جـــدل بين قيادات حـــزب العدالة 
والتنميـــة بشـــأن إمكانيـــة إجـــراء انتخابات 
ســـابقة ألوانها ردا على اآللـــة التنظيمية التي 
دشـــنها حزب التجمع الوطنـــي لألحرار الذي 
يتزعمـــه عزيز أخنـــوش، وتخوفهم من تصدره 

االنتخابات المقبلة.
وطرحت فرضية انتخابات ســـابقة ألوانها 
بالمغـــرب بعد تصريحات أخنـــوش، بأن حزبه 
ســـيتصدر المشـــهد السياســـي في انتخابات 
2021، وتلويح االتحاد االشـــتراكي بمقترحات 
لتعديـــل نظام االنتخابات، والعـــدول عن نظام 
اقتراع الالئحة، والعودة إلى االقتراع الفردي.

وال يعتقـــد حســـن الـــزواوي، الباحـــث في 
العلوم السياســـية، أن تكون هنـــاك انتخابات 
ســـابقة ألوانهـــا كافتراض محتمـــل في الوقت 
الحالي، ألن الظرفية السياســـية ال تسمح بذلك 
ومعها قد تعيد االنتخابات نفس النتائج وذات 

الخارطة الحزبية الحالية.
واعتبر الـــزواوي في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن الميثـــاق الحكومـــي مـــع إشـــادة أخنوش 
بالعثماني قد تكون ضمانة الستمرار الحكومة، 
وفي الوقت نفســـه تحييدا ألي تشـــويش يقوم 
به بن كيران، الذي مازال يمتلك ســـلطة معنوية 
داخل حـــزب العدالة والتنمية رغـــم أنه خارج 

هياكل الحزب.

} القاهرة - تســـعى مصر لفرض حصار على 
نفوذ تركي متمدد في المنطقة ترى فيه تهديدا 
وشيكا، وفق استراتيجية يتحول السودان مع 
الوقت إلـــى مركزها، بعد عقده تحالفات وثيقة 
مع تركيـــا وفرت لها موطئ قدم اســـتراتيجيا 

على البحر األحمر.
وتحاول مصـــر االلتفاف علـــى التحركات 
التركيـــة، المبنية على رؤيـــة تتجنب اختراق 
المنطقـــة من العمق، وتعمـــل بدال من ذلك على 
تطويقها عبر بناء نفـــوذ تدريجي في أطرافها 

الرخوة.
وتنعكـــس تلك الرؤية في زيـــارات متتالية 
للرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان إلى 
دول أفريقية تفتقر إلى اســـتثمارات تحتاجها 
اقتصاداتها الوطنية، وتعاون أمني وعسكري 
لمواجهـــة حـــركات متشـــددة صاعـــدة بقوة. 
وجعلـــت هـــذه التحديـــات من دول عـــدة، تقع 
جنـــوب الحزام العربي التقليـــدي من المحيط 
األطلنطي إلى الخليـــج العربي، مالذا لطموح 
تركيا في تحقيق مكاســـب اســـتراتيجية على 

حساب العرب.
ومـــن بيـــن هـــذه المكاســـب، اتفـــاق على 
استغالل تركيا جزيرة سواكن السودانية، التي 
تحظى بموقع استراتيجي على البحر األحمر، 
وتمثـــل منطلقا لتهديـــد المصالـــح المصرية 
بشـــكل مباشـــر. وقالت مصادر في القاهرة إن 
محاذيـــر مصـــر كانت إحدى ركائز النقاشـــات 
بين الرئيس الســـوداني عمر حســـن البشـــير 
ورئيس المخابـــرات العامة المصرية بالوكالة 
اللواء عباس كامل، الذي زار الخرطوم والتقى 
نظيره السوداني صالح عبدالله (قوش) ووزير 
الخارجية إبراهيم غندور ووزير الدفاع عوض 

بن عوف.
وتشـــكل مصر ودول خليجيـــة نافذة عائقا 
ثقافـــي تركي، يحـــاول تعويض  أمام ”غـــزو“ 
انحســـار التأثير السياســـي الـــذي تمتعت به 
أنقرة إبان حكم اإلخوان المســـلمين في مصر 

وتونس.
وباتـــت خطط تركيـــا اإلقليمية مبعثا لقلق 
عام من سعي أردوغان إلى إجبار المنطقة على 
لزعزعة اســـتقرار الدول  خوض ”حرب باردة“ 
العربية الرئيســـية، في مرحلة ما بعد القضاء 

عل داعش.
وقال أنور قرقـــاش، وزير الدولة اإلماراتي 
للشـــؤون الخارجيـــة فـــي تغريدة علـــى موقع 

تويتـــر، الســـبت، ”ال يخفى علـــى المراقب أن 
العالقات العربية التركية ليســـت في أحســـن 
حاالتها، ولعودة التوازن، على أنقرة أن تراعي 
الســـيادة العربيـــة وأن تتعامـــل مـــع جوارها 

بحكمة وعقالنية“.
وأضاف ”التعرض للدول العربية الرئيسّية 
ودعم حركات مؤدلجة تســـعى لتغيير األنظمة 
بالعنف ال يمثالن توجها عقالنيا نحو الجوار، 
وأنقرة مطالبة بمراعاة ســـيادة الدول العربية 

واحترامها“.
وقـــررت مجموعـــة إم بي ســـي، المملوكة 
لشخصيات سعودية، إيقاف عرض المسلسالت 
التركية المدبلجة، فيما اعتبره مراقبون رسالة 
التركية في  سعودية لتقويض ”القوة الناعمة“ 

العالم العربي.
إليهـــم  تحدثـــت  دبلوماســـيون،  ويقـــول 
المســـؤولين  إن  القاهـــرة،  فـــي  ”العـــرب“ 
المصريين ”يشـــعرون بتغيير جذري في نظرة 
الســـعودية ودول خليجيـــة أخـــرى للموقـــف 
التركـــي مـــن المنطقـــة، ونتوقـــع أن نشـــهد 
المزيـــد من الخطوات لحصـــار نفوذ أنقرة في 

المستقبل“.
المطلتـــان  والســـعودية،  مصـــر  وتشـــعر 
على البحر األحمر مباشـــرة، أن اتفاق جزيرة 
ســـواكن، الذي وقعته تركيا والســـودان خالل 
زيارة أردوغان للخرطوم في ديسمبر الماضي، 
شـــكل خطوة نوعية وإنذارا بضرورة احتواء 
الســـودان. وأدت نقاشات عقدتها لجنة رباعية 
ســـودانية، ضمت وزيري الخارجية  مصرية – 
ورئيســـي المخابرات من الجانبين، إلى إعادة 
السفير عبدالمحمود عبدالحليم، الذي سحبته 

الخرطوم من القاهرة مطلع يناير الماضي.
المصريـــة  الثقـــة  تـــزال  ال  ذلـــك،  ورغـــم 

والخليجية في تطلعات السودان مفقودة.
واألحـــد، التقى البشـــير وزيـــر الخارجية 
القطريـــة الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمن آل 
ثاني فـــي الخرطوم، بعد لقـــاء جمعه بنظيره 
الســـوداني، وتم خاللـــه االتفاق على إنشـــاء 
”لجنة تشاور سياســـي تنعقد مرتين في العام 

بالتناوب“.
وأجرى رئيـــس األركان التركـــي خلوصي 
آكار، ومعـــه قائد القوات البحريـــة، زيارة إلى 
الدوحة لدعمها في مواجهة المقاطعة العربية.

وقالت مصـــادر في القاهـــرة لـ“العرب“ إن 
مســـؤولين ســـودانيين عبروا لدبلوماســـيين 
قطريين في الخرطـــوم عن دعم بالدهم لموقف 
قطـــر فـــي األزمـــة الخليجيـــة، إثـــر المقاطعة 
التـــي تفرضها الســـعودية ومصـــر واإلمارات 

والبحرين منذ يونيو من العام الماضي.
الدبلوماســـيين  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
القطرييـــن أعربـــوا عـــن تفهمهم لعـــدم قدرة 
الســـودان على اإلعالن عن موقفه بشأن األزمة، 

في وقت تشـــارك فيـــه قوات ســـودانية ضمن 
صفـــوف التحالـــف العربـــي في الحـــرب على 
ميليشـــيات الحوثيين المدعومة من قبل إيران 

في اليمن.
كمـــا يســـعى الســـودان إلـــى ”الحصـــول 
علـــى مقابل“ من هـــذه المشـــاركة، في صورة 
تدعـــم  ســـعودية  واســـتثمارات  مســـاعدات 
االقتصاد الســـوداني، لكن إلى اآلن لم تتحقق 
تطلعات البشـــير في رفع مستوى العالقات مع 
الســـعودية، ســـواء على الجانب السياسي أو 
االقتصادي، نظرا الســـتمرار غيـــاب الثقة بين 

الجانبين.

وتقود مصـــر ملف التعامل مع الســـودان 
بتوافق عربـــي، رغم صعوبة توقـــع تصرفات 

البشير أو نواياه.
وقال هاني رسالن المتخصص في شؤون 
الســـودان لـ“العرب“، إن القاهرة ”تســـعى إلى 
ســـّد الذرائع أمام الســـودان، ألنهـــا ال تطمئن 
له، وتعتبـــره دولة غير مأمونة الجانب، وربما 
’عدوا‘، لذلك ذهب اللواء عباس كامل الستكمال 
ما تم من تفاهمات حول عدد من النقاط األمنية 
المشـــتركة، مســـتفيدا من وجود قيادات على 
رأس بعض األجهزة األمنية لديها ميول جيدة 

نحو التعامل مع القاهرة“. 

} بيــروت - على الرغم من انتهاء مهلة تقديم 
طلبـــات الترشـــيح والبـــدء الرســـمي للحملة 
االنتخابيـــة فـــي لبنـــان، فـــإن تشـــكل لوائـــح 
التحالفـــات بين القوى السياســـية ما زال غير 
واضـــح ويحتاج إلى مزيد مـــن الوقت إلنضاج 
مشهد الســـباق االنتخابي الذي سيجري في 6 

مايو المقبل.
وفـــي ما عـــدا التحالف الـــذي يجمع حزب 
اللـــه وحركة أمـــل في الدوائـــر التي يخوضان 
فيهـــا االنتخابـــات مجتمعين، تبقـــى تحالفات 
بقيـــة التيارات السياســـية مربكة وغير نهائية 

وعرضة لبازار التبدل في كل ساعة.
وإذا ما كانت الثنائية الشيعية تحافظ على 
وحدتها، فإن ”ورقة التفاهم“ التي جمعت حزب 
الله والتيـــار الوطني الحر، و“ورقـــة النوايا“ 
التـــي جمعت التيار بحزب القوات اللبنانية، ال 
تشـــكالن أساســـا صلبا لتحالف كامل في كافة 

الدوائـــر االنتخابية، مع العلم أن تحالف حزب 
اللـــه مع تيار الرئيس ميشـــال عـــون يتناقض 
مـــع تحالف هذا األخير مع تيـــار زعيم القوات 

اللبنانية سمير جعجع.
وال يبـــدو تيـــار المســـتقبل بزعامة ســـعد 
الحريـــري قريبا مـــن اتفاق كامل مـــع القوات 

اللبنانية.
ويقـــول مقربـــون من تيـــار المســـتقبل إن 
مصالـــح التيـــار االنتخابية، خصوصـــا وأنه 
بصدد خســـارة عدد من مقاعد كتلته البرلمانية 
بســـبب قانـــون االنتخابات الجديد، ال تســـمح 
بتـــرف تخليه عـــن مقاعـــد مســـيحية لصالح 

القوات اللبنانية.
ويرى متخصصون في شـــؤون االنتخابات 
أن قانـــون االنتخابـــات ســـيخرج الكثيـــر من 
الوجـــوه من لوائح االنتخابات مما ســـيدفعها 
إمـــا لالنســـحاب وإمـــا لخـــوض االنتخابات 

بشـــكل مســـتقل. لكن المراقبين أيضا يتأملون 
حركـــة وجوه االعتـــراض الشـــيعي ضد حزب 
الله، ســـواء تلك التي تقدمت بترشـــيحها ضد 
الثنائيـــة الشـــيعية فـــي الجنـــوب كالالئحـــة 
التـــي تضـــم الصحافي علـــي األميـــن، أو من 
يعملـــون من خارج إطار الترشـــيح للتســـويق 
لتصويـــت نحو شـــخصيات مدنيـــة مناهضة 

لسياسة حزب الله.
ويرى هـــؤالء أن إمكانية حصـــول اختراق 
للوائـــح الحزب والحركـــة واردة، لكن األهم أن 
الحمالت االنتخابية التي ينظمها المترشحون 
الشيعة من خارج لوائح الثنائية توفر مناسبة 
للترويج لخطاب االعتراض ضد حزب الله لدى 
البيئة الشـــيعية وما يطلق عليه اسم ”جمهور 

المقاومة“.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن حالة اعتراض 
مســـتقلة متعددة تشـــهدها كافة الطوائف في 

ســـعي لتحدي الهيمنة التي تمارسها األحزاب 
الكبرى.

ويسجل هؤالء إمكانية اختراق شخصيات 
سنية للوائح تيار المستقبل في البقاع الغربي 
وشـــمال لبنـــان، فيما ســـتخوض شـــخصيات 
مســـيحية المعركـــة االنتخابيـــة على أســـاس 

حسابات محلية وعائلية.
ويجمع الخبـــراء على أن تيار المســـتقبل 
ســـيحافظ علـــى حصـــة وازنة داخـــل التمثيل 
الســـني بما يســـمح بإعادة تكليـــف الحريري 
بتشـــكيل حكومـــة ما بعـــد االنتخابـــات، على 
الرغم مـــن أن رئيس الحكومة األســـبق نجيب 
ميقاتـــي ووزير العدل األســـبق أشـــرف ريفي 
يمثالن تحديا، كل من جهته، لزعيم المســـتقبل 
وسيشكالن من خالل لوائحهما تحديا حقيقيا 
لالحتكار الذي اكتســـبته الحريرية السياسية 

لزعامة السنة منذ الراحل رفيق الحريري.

وينظر المراقبون باهتمام إلى الحملة التي 
يخوضها حزب الكتائب برئاسة سامي الجميل 
في كافـــة الدوائر التي يتنافس داخلها. ويقول 
هؤالء إن الكتائب يحاول كسر احتكار الثنائي 
المسيحي (القوات والتيار) للساحة المسيحية 
وتأكيد شـــعبية حزب الكتائب، أعرق األحزاب 
المسيحية في لبنان، داخل الشارع المسيحي.

ويستند الجميل على معارضته لكل الطبقة 
السياسية الحاكمة كما معارضته للتواطؤ بين 
حـــزب الله وتيار المســـتقبل والتيـــار الوطني 

الحر على تقاسم السلطة والثروة في البالد.
ويحظى خطـــاب الزعيم الكتائبي الشـــاب 
بترحيب شـــعبي لدى شرائح شـــعبية لبنانية 
تتجاوز البيئـــة المســـيحية. ويحظى الجميل 
بعالقـــات متينـــة مـــع الســـعودية بمـــا يجعل 
لمواقفـــه صدى إقليميا ودوليا يعبر عن صوت 

لبناني متميز في ثبات معارضته لحزب الله.
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• مداوالت صعبة بين المستقبل والقوات اللبنانية  • قوائم شيعية صغيرة تهدد كتلة حزب الله في معقله

تمرد على البيوت السياسية الكبرى وغموض يلف التحالفات االنتخابية في لبنان

مصر تعمل على احتواء السودان بعيدا عن المحور التركي
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} رام اللــه - هدد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس األحد بمســـاءلة أي قيادي فلســـطيني 
يشـــهر بأي من الدول العربية ومواقفها بشأن 

القضية الفلسطينية.
وتأتي تصريحات أبي مازن وســـط تفاقم 
الصراعات داخـــل الحلقة الضيقة المقربة من 
الرئيس الفلسطيني، وشـــعور األخير ببداية 

انفالت األمور وخروجها عن سيطرته.
وثمن الرئيـــس محمود عبـــاس، في بيان 
له، ”مســـاندة ودعم الـــدول العربية ومواقفها 
الرافضـــة إلعـــالن الرئيس األميركـــي دونالد 
ترامـــب باعتبـــار القدس عاصمة إلســـرائيل، 
ونقـــل الســـفارة األميركية من تـــل أبيب إلى 

القدس“.
وأشـــار إلى اعتماد الدول العربية لرؤيته 
التي طرحها أمام مجلس األمن الدولي يوم 20 
فبراير الماضي بشـــأن الدعوة إلى آلية دولية 
متعددة األطراف لعملية السالم كموقف ثابت 

للدول العربية.
وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي 
عقد في مقـــر الجامعة بالقاهـــرة في 7 مارس 
الجاري قد تمخض عنه ”تأييد الدول العربية 
ودعمها لخطة الســـالم التـــي قدمها الرئيس 

الفلسطيني في مجلس األمن“.
وطرح الرئيس الفلسطيني في خطاب نادر 
له أمام أعضـــاء مجلس األمن مســـارا جديدا 
للســـالم يقضي بعقد مؤتمـــر دولي تتمخض 
عنـــه آلية متعـــددة األطـــراف لحـــل الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، فيما اعتبره مراقبون 
خطوة من أبي مازن إلنهـــاء احتكار الواليات 
المتحدة للملف وأيضا اســـتباقا لخطة سالم 
تعدهـــا إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب والتي 
يتوقـــع أن تالقـــي رفضـــا فلســـطينيا، لما قد 

تتضمنه من تنازالت مؤلمة.
وأكد عباس الموقف الفلســـطيني الثابت 
بعـــدم التدخل في الشـــؤون الداخليـــة للدول 
العربية أو اإلســـاءة إليها، مشـــددا على عدم 
جواز المس أو التشهير بأي من قيادات الدول 

العربية.
وحـــذر من أن قيام أي مـــن أعضاء القيادة 
الفلســـطينية بالتشهير بأي من قيادات الدول 
العربية ”ســـوف يعرضه للمســـاءلة تحت بند 

المس باألمن القومي العربي والفلسطيني“.

ويـــرى مراقبون أن بيـــان الرئيس محمود 
عباس هو محاولة لضبط األمور داخل حلقته 
الضيقة، التي تشـــهد صراعـــا متفاقما جراء 
طموحات كثيرين لخالفة أبي مازن (83 سنة)، 
خاصـــة مـــع ورود أنبـــاء عن تراجـــع وضعه 

الصحي.
القيـــادات  بعـــض  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الفلســـطينية ال تتوانـــى عـــن مهاجمة بعض 
الدول العربية لكســـب والء بعض القوى التي 

قد تساندها في طموحاتها على السلطة.
وهاجـــم مؤخرا عضـــو اللجنـــة المركزية 
لحركـــة فتح جبريـــل الرجوب مصـــر، معتبرا 
أن طريقـــة تعاطيهـــا مع الملف الفلســـطيني 
كان خاطئا منذ البدايـــة، وأنها تحاول فرض 
رؤيتها بخصوص المصالحة على حركة فتح.
 واســـتفزت تصريحات جبريـــل الرجوب 
القاهـــرة التي تقود جهودا إلنجاح المصالحة 
بين فتح وحماس، في ظل تعنت من الجانبين.

وفي وقت الحق األحد كشف مسؤول ملف 
المصالحة الفلســـطينية في حركة فتح، عزام 
تتعلق  األحمـــد عن ظهور ”مشـــاكل جديـــدة“ 

بتنفيذ المصالحة.

وقال األحمد، في تصريحات إلذاعة ”صوت 
(رســـمية)، إن ”مشـــاكل جديدة (لم  فلسطين“ 
يذكرها) ظهرت فـــي تنفيذ المصالحة، إضافة 
إلـــى أن قضية تمكيـــن الحكومة من عملها في 

قطاع غزة ما تزال ترواح مكانها“.
ونفى تحقيق أي تقدم فيما يتصل بتطبيق 
اتفـــاق المصالحـــة، الموقع فـــي القاهرة في 
أكتوبر الماضي، علـــى الرغم من وجود الوفد 
المصـــري، المعني بمتابعة تنفيذ االتفاق، في 

غزة.
    وكان الوفـــد األمنـــي المصـــري قد عاد إلى 
القطـــاع عبر معبر بيت حانـــون ”إيريز“، بعد 
زيـــارة أجراهـــا للضفـــة الغربية، الســـتكمال 

ومتابعة المصالحة الفلسطينية.

} دمشق – جدد وزير الدفاع األميركي جيمس 
ماتيـــس حتذير دمشـــق مـــن مغبة اســـتخدام 
األســـلحة الكيميائية ضد املدنيـــني، في الوقت 
الـــذي يواصل فيه اجليش الســـوري تقدمه في 
منطقة الغوطة الشـــرقية، حيث متكن األحد من 
السيطرة على بلدة مديرا، بعد أن متكن من عزل 

دوما السبت.
وقال وزير الدفاع األميركي إنه سيكون ”من 
احلمق الشـــديد“ أن تســـتخدم قوات احلكومة 
السورية الغاز كسالح، واستشهد بتقارير غير 
مؤكدة عن شن هجمات بغاز الكلور في الغوطة 
الشرقية، مؤكدا أنه ال ميلك دليال واضحا يثبت 

تورط النظام السوري.
ولم يذهب ماتيس الذي يزور سلطنة عمان 
إلى حد التلويح بالرد على القوات السورية إذا 
تأكد شـــنها هجوما بغاز الكلور، ولكنه أشـــار 
إلـــى ضربة بصواريخ كـــروز على قاعدة جوية 
ســـورية في أبريل ٢٠١٧ في أعقاب هجوم بغاز 

السارين.
وكانت مصادر دبلوماســـية أميركية كشفت 
قبل أيام أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس 
جملة مـــن اخليارات ضد نظام الرئيس بشـــار 
األســـد من بينها شن ضربة عســـكرية خاطفة، 
بيد أنها حتى اآلن لم تتوصل إلى قرار في ذلك.

تقـــدم  أن  إمكانيـــة  مراقبـــون  ويســـتبعد 
واشـــنطن على عملية عسكرية ضد دمشق لعدة 
اعتبارات، من بينها املوقف الروســـي، وأيضا 
إلدراكها بأن هذه الضربة قد ال تغير شـــيئا من 

الوضع القائـــم ولن توقف آلة احلرب النظامية 
في الغوطة الشرقية.

وقالت وســـائل اإلعالم الرسمية إن اجليش 
الســـوري متكن من تقسيم اجليب الذي تسيطر 
عليـــه قـــوات املعارضة فـــي الغوطة الشـــرقية 
األحد بعد أن عزل مدينتني رئيسيتني عن باقي 
املنطقة عقب معركة ضارية ُشـــنت حتت غطاء 

من القصف العنيف.
وبث التلفزيون الرســـمي تغطية من مدينة 
مديـــرا التي قال التلفزيون واملرصد الســـوري 
حلقوق اإلنســـان إن اجليش ســـيطر عليها من 
أجل االلتحام مـــع وحدات اجليش على الطرف 

اآلخر من اجليب.
وأكـــدت وحـــدة اإلعـــالم احلربـــي التابعة 
جلماعـــة حـــزب اللـــه اللبنانيـــة املدعومة من 
إيـــران أن اجليش طوق مدينة دومـــا بالكامل. 
وأوضحت املشـــاهد التلفزيونية تصاعد أعمدة 

مـــن الدخـــان الكثيف مـــن على بعـــد وفجوات 
ضخمة في اجلدران واألســـطح وتصاعد دخان 
عبـــر الشـــوارع وكان باإلمـــكان ســـماع دوي 

انفجارات.
وذكـــر املرصد أن أكثر من ١١٠٠ مدني قتلوا 
فـــي الهجوم علـــى أكبر معقـــل للمعارضة قرب 
دمشق منذ أن بدأ قبل ٣ أسابيع بقصف مدمر.

وأضاف املصـــدر أن قتاال ضاريا يدور على 
عـــدة جبهـــات يرافقه وابل من نيـــران املدفعية 

والغارات اجلوية املتواصلة.
وأدى التقدم في مديرا بعد الســـيطرة على 
مدينـــة مســـرابا الســـبت إلى تقســـيم اجليب 
اخلاضـــع لســـيطرة املعارضة وعـــزل مدينتي 

حرستا ودوما عن باقي أنحاء الغوطة.
وتعهـــد مقاتلـــو املعارضـــة فـــي الغوطـــة 
الشـــرقية مبواصلة القتال. وذكـــر بيان صادر 
عـــن فصائل اجليش الســـوري احلـــر في وقت 

متأخر الســـبت أنهم اتخذوا قـــرارا بعدم قبول 
االستسالم أو التفاوض على االنسحاب.

وبعد أن قســـم تقدم اجليش اجليب أصبح 
جيش اإلســـالم أقوى جماعة في دوما، وأحرار 
الشـــام في حرســـتا، وفيلق الرحمن في اجليب 

اجلنوبي اجلديد في الغوطة الشرقية.
ويعتبـــر الرئيـــس بشـــار األســـد وحليفته 
روســـيا جماعات املعارضة جماعـــات إرهابية 
ويقـــوالن إن الهجـــوم ضـــروري إلنهـــاء حكم 

املسلحني لسكان الغوطة.
وتثير حملـــة القوات احلكوميـــة انتقادات 
واسعة ال جتد صدى لها في دمشق أو موسكو.
وقال نشطاء ومقاتلون في الغوطة في األيام 
القليلة املاضية إن القصف شـــمل مواد حارقة. 
وأفـــاد أطبـــاء محليـــون بوقوع عـــدة هجمات 
بقنابـــل وذكروا أنه فاحت بعد ذلك رائحة كلور 

وظهرت أعراض اختناق.

{المســـؤولون يتبارون في التراشـــق بالتهم، وانتهاك كراماتهم بشكل متبادل، غير آبهين لما أخبار

تترك من أثر سلبي في أجيالنا الطالعة}.

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة املارونية في لبنان

{إن بناء وتوسيع إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية يصنفان جريمة 

حرب بموجب القانون الدولي}.

زيد بن رعد احلسني
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} الخرطوم - تبدأ قوى المعارضة السودانية 
المنضوية ضمن تحالف ”نداء السودان“ اليوم 
االثنيـــن اجتماعا لمدة ثالثة أيام في العاصمة 
الفرنسية باريس بهدف إيجاد مقاربة مشتركة 

لكيفية مواجهة نظام الرئيس عمر البشير.
وتعاني المعارضة السودانية أزمة تشتت 
وصعوبـــة في توحيـــد الرؤى بيـــن مكوناتها، 
حيـــث أن هناك مـــن يرى ضـــرورة مقاطعة أي 
حوار مـــع النظـــام والتركيز علـــى ”المقاومة 
إلســـقاطه، خاصـــة وأن الظـــروف  الشـــعبية“ 
الحاليـــة تخـــدم هـــذا الخيـــار في ظـــل تزايد 
االحتقان الشـــعبي جراء األزمـــة االقتصادية، 

وصراعات األجنحة داخله.
في مقابل ذلك تبدي أطراف معارضة أخرى 
مرونـــة أكبـــر وتقـــول بأهمية اتســـاق جهود 

التسوية السياسية، مع العمل الميداني.
وقبيل مغادرته القاهرة باتجاه باريس قال 
زعيـــم حزب األمة صادي المهـــدي، إن اجتماع 
أحـــزاب المعارضة يهدف إلـــى توحيد الرؤى 

السياسية لمواجهة النظام الحالي.
ونفى المهدي فـــي تصريحات صحافية أن 
يكون اجتماعهم مرتبطا بمحاوالت دبلوماسية 
فرنسية لتحقيق الســـالم بينهم وبين الرئيس 

عمر البشير.
وكانـــت ســـفيرة فرنســـا لـــدى الخرطـــوم 

مانويال بلتمـــان، قد أكـــدت أن بالدها تقود 
مســـاعي إلقنـــاع المعارضـــة الســـودانية 
بأهمية الجلوس على طاولة المفاوضات 

مع النظام لتحقيق السالم في السودان.
وشـــددت بلتمـــان علـــى أن باريـــس 
ترغب في المشاركة مع المجتمع الدولي 
واإلقليمـــي واآلليـــة األفريقيـــة رفيعـــة 
المســـتوى لحل أزمات الســـودان وفق 

خارطة الطريق األفريقية.
وأجرت الســـفيرة الفرنسية العديد 
مـــن اللقـــاءات فـــي الفتـــرة األخيـــرة 
بمســـؤولين ســـودانيين، مـــن بينهـــم 
رئيـــس الـــوزراء بكري حســـن صالح، 
ونائـــب وزيـــر الخارجية حامـــد ممتاز 

الذي دعا باريس إلى استخدام نفوذها الدولي 
لحـــث الحركات المســـلحة علـــى االنخراط في 
مفاوضـــات الســـالم. وتحاول فرنســـا تحقيق 
اختـــراق دبلوماســـي فـــي األزمة الســـودانية 

المزمنـــة، بيد أن محللين يســـتبعدون قدرتها 
على تحقيـــق ذلك في ظل التباعـــد الكبير بين 

النظام والمعارضة.
وتـــرى باريـــس أن الحل يكمن فـــي إعادة 
إحياء خارطـــة الطريق التي ســـبق وطرحتها 

اآللية األفريقية، للبناء عليها.
واســـتبعد حلمـــي الشـــعراوي مدير مركز 
البحـــوث األفريقية بالقاهرة ســـابقا، إمكانية 
نجاح فرنســـا في إحداث تحول على مســـتوى 
األزمة الســـودانية، ”مهما مارست باريس من 
ضغوط على الطرفين (المعارضة والنظام)، ألن 

كال منهما ينظر إلى اآلخر على 
أنـــه عـــدو ومـــن الصعب 

تجاوز ذلك بسهولة“.
وأضاف لـ“العرب“ 
أن فرنســـا تدرك أن 

الســـودانية  المعارضة 
تحمـــل هدفـــا واحـــدا 

تقريبا، وهو 

تغييـــر النظـــام الحالي، كما أنهـــا تعي حجم 
الصـــراع الموجود بين أقطاب النظام نفســـه، 
لكنهـــا تريد أن يكـــون لهـــا دور إقليمي داخل 
القارة األفريقية عبر بوابة الســـودان، متوقعا 
رفض المعارضة إجراء تســـوية سياســـية مع 
نظام الرئيس عمر البشـــير لفشـــل مفاوضات 
ســـابقة عديدة في هذا الشأن وتمسك كل طرف 

بموقف ال يتزحزح عنه.
ومنـــذ وصول إيمانويل ماكرون إلى ســـدة 
الرئاســـة الفرنســـية أبدى ميـــال واضحا إلى 
إعـــادة البريـــق للدبلوماســـية الفرنســـية في 
الشـــرق األوســـط والقـــارة األفريقيـــة بعد أن 
فقدت بريقهـــا لصالح قوى أخـــرى، وبدا هذا 
الميـــل واضحا في ملف أزمة اســـتقالة رئيس 
الوزراء اللبناني ســـعد الحريـــري وأيضا في 
سوريا من خالل تنشيط العملية االتصالية مع 
القوى المســـيطرة هناك وبخاصة مع روسيا، 
وهي اليوم تســـعى لتحقيق خـــرق في الملف 

السوداني.
ولم يبد شـــعرواي أي نية للتفاؤل بوصول 
اجتماعـــات باريس إلى نتائـــج إيجابية، 
ألن النظـــام الســـوداني أصبـــح منهكا، 
وعناصر المعارضة تريد أن تســـتثمر 
هـــذه الفرصة، والتي مـــن الصعوبة 
الخرطـــوم،  معهـــا  تتجـــاوب  أن 
حتى لو تصاعـــدت حدة األزمات 
تنازل  فأي  الراهنة،  االقتصادية 
في التفاوض معناه سقوط مدو 

لنظام عمر البشير.
السودانية  الجبهة  وانتقدت 
للتغيير اجتماع باريس المرتقب، 
قائلة فـــي بيان إن ”طرح مناقشـــة 
خارطـــة  وتفعيـــل  إحيـــاء  قضيـــة 
الطريـــق فيـــه تراجـــع وانتقـــاص 
للموقف الســـابق الذي أقرته وأكدته 

وثيقة الخالص الوطني“.
وشـــددت علـــى أن وثيقـــة الخالص 
التـــي اتفقـــت عليهـــا المعارضة خالل 
االحتجاجات الشـــعبية األخيـــرة، تمثل 
اتفاقـــا علـــى العمـــل الجـــاد والمثابر 
لتصعيد المقاومة الشـــعبية الســـلمية 
حتى إسقاط النظام الحاكم، واستعادة 

الديمقراطية وإحالل السالم.

عزام األحمد:

 مشاكل جديدة ظهرت 

في تنفيذ مشروع 

المصالحة

المعارضة السودانية تجتمع في باريس 

لتوحيد مواقفها المتنافرة

عباس يتوعد بمحاسبة أي قيادي 

فلسطيني يهاجم الدول العربية

ــــــى حتذيرات املســــــؤولني األميركيني  تتوال
للنظــــــام الســــــوري مــــــن مغبة اســــــتخدام 
األســــــلحة الكيميائية، متجاهلني ما ترتكبه 
قواته من انتهاكات ترقى إلى جرئم حرب 
من خالل قصفها اجلنوني املستمر ملنطقة 
الغوطة الشــــــرقية احملاصــــــرة والذي أدى 

إلى مقتل أكثر من ألف مدني.

ماتيس يحذر األسد من ارتكاب {حماقة الكيميائي}
[ قوات النظام السوري تسيطر على مديرا وتعزل دوما بالكامل
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} القــدس – وجه أعضاء في االئتالف احلاكم 
في إسرائيل اتهامات لرئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو األحد بالعمل على إطالة أزمة ”زائفة“ 
من أجل فرض انتخابات تشـــريعية مبكرة قد 

تطيل مدة بقاءه في احلكم.
ويشهد االئتالف خالفا كبيرا بشأن قانون 
ينص على إعفاء الشـــبان اليهود املتشـــددين 
من اخلدمة العسكرية. ويأتي النزاع في وقت 
يواجه فيه نتنياهو اتهامات في قضايا رشى 

خالل األشهر املقبلة.
ورغـــم االتهامـــات التـــي تالحقـــه فـــإن 
اســـتطالعات الرأي تشير إلى أن نتنياهو قد 
يبقى رئيســـا للوزراء مع فـــوز حزبه الليكود 
بغالبية مقاعد البرملان في االنتخابات املبكرة.
وقد يعزز انتصاره االنتخابي هذا موقفه 
السياسي قبل قرار املدعي العام حول توجيه 

االتهامات رسميا له.
وذكر نتنياهو، الـــذي يقود االئتالف، في 
وقت سابق أنه يفضل االستمرار في االئتالف 
حتـــى نهاية واليته في نوفمبر 2019، وهو ما 
كرره األحد. لكن أعضاء في االئتالف اليميني 

يقولون إن له أهدافا أخرى.
وقال وزير التعليم نافتالي بنيت املنتمي 
حلـــزب البيـــت اليهـــودي للصحافيـــني قبل 
اجتمـــاع احلكومـــة األحد ”خالل األســـبوع 
املاضي أعددنـــا حال جيدا ملشـــروع القانون 
األزمة. ميكنني القول إنه ال توجد أزمة بشأن 

مشروع القانون. إنها أزمة زائفة“.
وتابـــع ”ميكـــن أن يكـــون هناك شـــخص 
يريد ألســـباب شـــخصية افتعـــال أزمة وجر 
البالد إلى انتخابـــات (…) بالنهاية األمر كله 
بيد شـــخص واحد وعليه أن يقرر إذا ما كان 
يريد انتخابات مبكرة أم ال، هذا الشخص هو 

رئيس الوزراء“.
وأوضـــح ياكوف مارغي من حزب شـــاس 
املتشـــدد أنـــه مت التوصـــل إلـــى تســـويات 
للوصول إلـــى اتفاق، لكنه أكد أن ”الشـــعور 
(الســـائد) هو أن رئيس الوزراء مغرم باألزمة 

الزائفة“.
وكتب على تويتر ”حني يعلن قادة األحزاب 
املتشـــددة موافقتهم على حل، فإن ذلك يعني 
أن أزمة مشـــروع القانون قد مت حلها“. وتابع 

أن ”كل الباقي عبارة عن أزمة زائفة“.
املتشـــددة  اليهودية  األحـــزاب  وترفـــض 
املوافقة على موازنـــة البالد ما لم يتم تعديل 
أو إلغاء مشـــروع قانون اخلدمة العســـكرية 
الذي يصر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على 

متريره دون تعديل.

اتهامات لنتنياهو 

بالسعي النتخابات مبكرة

أكثـــر مـــن 1100 مدنـــي قتلوا في 

الهجوم على أكبر معقل للمعارضة 

قـــرب دمشـــق منـــذ أن بـــدأ قبل 3 

أسابيع بقصف مدمر

◄



} بغــداد - تلـــف حالة من الغمـــوض تفاصيل 
وخلفيـــات حادثـــة مقتـــل عائلة مســـيحية في 
العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد وســـرقة أمـــوال 

ومصوغات ذهبية تابعة لها.
وسّبب نبأ مقتل العائلة المسيحية المكونة 
من ثالثة أفراد فزعا كبيرا في أوســـاط األقليات 
الدينية العراقية. وأثارت بشاعة تنفيذ الجريمة 
جدال بشـــأن دوافعها الحقيقية، فيما ألمح قادة 
دينيون وسياسيون مسيحيون إلى أن الحادثة 
ربمـــا تقع فـــي ســـياق الضغط علـــى األقليات 

لدفعها إلى مغادرة منازلها.
وقتل جميع أفراد العائلة طعنا بالسكاكين، 
فيما أورد أشخاص شاهدوا الجثث أن إحداها 

بدا أنها ذبحت من الرقبة.
ووقعت الجريمة في منطقة المشـــتل شرق 
بغداد التي تنشط فيها ميليشيات مسلحة عادة 

ما تتهم بجرائم جنائية تقع هناك.
وارتبطت هذه الميليشيات بعمليات وضع 
اليد بشكل قسري على أمالك مسيحيين غادروا 
بغداد، هربا من دوامة العنف التي تفجرت منذ 
2004. وجـــاءت ردود أفعـــال القيـــادات الدينية 
والمســـيحية قويـــة، ملمحة إلـــى وجود خطة 

الستهداف ممنهج للمسيحيين.
ويتركـــز الوجـــود المســـيحي ببغـــداد في 
جانب الرصافـــة، ذي األغلبية الشـــيعية، لذلك 
ظل هـــذا المكون حاضرا في بغـــداد منذ العام 
2014، بســـبب بعد المناطق التي يســـكنها عن 
نفـــوذ تنظيم القاعدة ثم داعـــش، لكن حضوره 

كان يتضاءل تدريجيا.
وســـبقت جريمة المشتل جريمة أخرى قتل 
فيها شاب مسيحي، وســـرقت سيارة التاكسي 

التي كان يقودها في بغداد.
وحـــددت البطريركيـــة الكلدانيـــة، اليـــوم 
االثنين، يوم حداد في كنائس بغداد ”على مقتل 
الشـــاب المسيحي سامر صالح الدين والعائلة 
المسيحية: د. هشام مسكوني وزوجته د. شذى 

مالك ووالدتها خيرية داؤود“.
وقالت البطريركية إنه ”استنكارا الستهداف 
الدم العراقي، ندعـــو أوالدنا جميعا إلى إظهار 
حدادهم بوضع شـــريط أســـود على صدورهم 

أثناء دوامهم الرسمي“.
الداخليـــة  وزارة  البطريركيـــة  وطالبـــت 
بـ“مالحقة الجناة، والكشـــف عنهم، ومعاقبتهم 
بأســـرع وقت لتثبـــت أن دم المواطـــن العراقي 

ال يذهب ســـدى، وتطمئـــن المواطنين، ألن من 
مسؤوليتها حمايتهم جميعا“.

وفي أول تعليق له بشـــأن جريمة المشتل، 
قال ريان الكلدانـــي، زعيم حركة ”بابليون“، إن 
”جلجلة المسيح مدرستنا ولن نرحل عن بالدنا 

مهما فعلتم“.
وأضـــاف ”ليـــس جديدا على المســـيحيين 
في العراق القتل وال الخطف وال االســـتهداف، 

ولكننا لن نسكت بعد اليوم“.
وتابع ”ببالغ الغضـــب والحزن تلقينا خبر 
المجزرة الشنيعة التي حصلت في المشتل في 
بغداد والتي ذهب ضحيتها ذبحا بالســـكاكين 
الدكتـــور هشـــام شـــفيق المســـكوني وزوجته 

الدكتورة شـــذى ووالدتها“، مشيرا إلى أن هذه 
الجرائم تســـتهدف ”تخويـــف أهلنا وإجبارهم 

على الرحيل من بالدهم“.
وأضاف ”أقول للمجرمين خســـئتم وخابت 
أياديكـــم. نحن أبناء يســـوع الذي ســـار بدرب 
جلجلـــة وما استســـلم بـــل عّلمنا الفـــداء. هذا 
الوطـــن قدم الكثير مـــن الدماء ونحن على درب 

هذه التضحية ماضون“.
ومضـــى الكلدانـــي قائال ”ننتمـــي للعراق، 
شـــهداء وأحيـــاء. ولكن هـــل تظنـــون أن أيام 
اســـتضعافنا مســـتمرة لهـــذا التاريـــخ.. ألـــم 
تســـمعوا أجراســـنا التي عادت تكلل كنائسنا 
بعـــد هزيمة داعـــش في نينـــوى“. وأكـــد ”لن 

نخاف ولن نترك بالدنـــا، ولن تزيدنا جرائمكم 
إال تمســـكا بالعراق، ولكن إياكم أن تعتقدوا أن 

ثأرنا سهل“.
وقال ”إن كان المســـيح عّلمنا أن ندير الخد 
األيســـر لمـــن يصفعنا على األيمـــن، فهو كذلك 
علمنـــا أن نثـــور ونهـــّدم الهيـــاكل التي تؤوي 
الخونة واللصوص“، مشـــيرا إلى أن ”شـــعب 
العـــراق بكامـــل أطيافـــه ســـيحمينا ألننا ملح 
األرض ونورها. وإذا كان هدفكم تهجيرنا، فقد 

عجزتم من قبل، وتعجزون“.
وختم الكلداني بالقول ”إذا كانت الحكومة 
عاجـــزة عن حماية أهلنا، فالمقاومة قادرة، وقد 
كانت األيام والســـاحات خير شـــاهد. شـــعبنا 

بطوله وعرضه سيحمي المسيحيين“.
وكان الكلداني قد شارك في وقت سابق في 
استعادة دور للمسيحيين وسط وشرق بغداد، 

استولت عليها ميليشيات مسلحة.
ومـــن جهته، عـــّزى بطريـــرك الكلـــدان في 
العـــراق والعالم لويس ســـاكو، بمقتل العائلة 
المسيحية، ملمحا إلى وجود خلل في المتابعة 

األمنية ومالحقة الجناة.
وقال ســـاكو ”ببالغ الحزن واألســـى نتلقى 
أخبارا مؤلمة عن اغتيال أشـــخاص لالستيالء 
علـــى أموالهـــم أو بهدف أخذ الثـــأر واالنتقام، 
ومن بين هؤالء األشـــخاص الذين تم قتلهم بدم 
بارد خالل األيام األخيرة شـــاب وزوجته وهما 
طبيبـــان، إضافة إلى والـــدة الزوجة وجميعهم 

مسيحيون، وتمت سرقة أموالهم أمام المأل“.
وأضـــاف أن ”هذا دليل على وجود خلل في 
المتابعة األمنية ومالحقـــة الجناة، لذا نطالب 
الحكومة باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لحماية 
المواطنيـــن وممتلكاتهـــم، ومالحقـــة الجنـــاة 
وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم بقســـوة لتطمين 
المواطنيـــن“، داعيا كل الجهـــات، وخصوصا 
الدينيـــة والتربويـــة واإلعالمية، إلى ”إشـــاعة 
ثقافة السالم والحياة واحترام اآلخر والعيش 

المشترك“.

} الدوحــة – قطعت الشيخة موزا بنت ناصر 
املســـند، والدة أمير قطر الشيخ متيم بن حمد 
آل ثانـــي، صمتها بشـــأن أزمة نظـــام الدوحة 
الناجمة عن مقاطعة عدد من الدول العربية له 
بســـبب دعمه لإلرهاب، وانضّمت إلى احلملة 
التي يشّنها دفاعا عن موقفه وبحثا عن مخرج 

من األزمة التي فشل في تطويق تداعياتها.
واستهلكت قطر إلى حّد اآلن أغلب أوراقها 
السياســـية والدبلوماســـية واإلعالميـــة فـــي 
مواجهة األزمة، دون أن حتّقق جناحا ملموسا 
في إنهائها نظرا لصالبة موقف الدول املقاطعة 
ومتّسكها مبطالبها التي تتمّثل خصوصا في 
عدول النظام القطري عن دعم اإلرهاب وتهديد 

أمن املنطقة.

وميكـــن اعتبـــار انضمـــام الشـــيخة موزا 
للحملة محاولة إلضافة ثقل جديد لها، بعد أن 
كان رئيـــس الوزراء وزير اخلارجية األســـبق، 
الشـــيخ حمد بن جاســـم بن جبر آل ثاني، قد 
أعلن قبل أيام اخلـــروج عن صمته واخلوض 
فـــي اجلدل الدائـــر حول األزمـــة القطرية عبر 

حساب افتتحه على تويتر للغرض.
وبدخول الشـــيخة موزا املســـند في جدل 
التصريحات السياســـية اجلارية على خلفية 
املقاطعة الرباعية، يكون األمير السابق الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني هو الشخصية القطرية 
الرئيســـية الوحيدة التي لـــم تدخل اجلدل أو 

إعالن املواقف.
وتوصف الشـــيخة مـــوزا وزوجها األمير 
السابق الشـــيخ حمد، إلى جانب الشيخ حمد 
بن جاســـم، بأّنهـــم أركان احلكم األساســـيون 
فـــي قطر، بل املتحّكمون من وراء الســـتار في 

توجيه السياسات وصنع القرار.
وأّكـــد ذلـــك زعيـــم املعارضـــة القطرية من 
داخـــل األســـرة احلاكمة الشـــيخ ســـلطان بن 

ســـحيم بقولـــه في أحـــدث ظهـــور تلفزيوني 
لـــه إّن مـــن يحكم البالد حاليا ”هـــم أمير قطر 
احلالي متيم بن حمد واألمير السابق حمد بن 
خليفة والشيخة موزا املسند والشيخ حمد بن 

جاسم“.
وفـــي حديث ملجّلة باري ماتش الفرنســـية 
تطّرقت الشيخة موزا إلى مسألة املقاطعة التي 
تواجهها قطـــر من قبل ثالثة بلـــدان خليجية 
إضافـــة إلى مصر، مرّكزة علـــى عمق الروابط 
االجتماعية واّتساعها بني القطريني ومواطني 

بلدان اخلليج.
ورغـــم وصفهـــا لعمليـــة املقاطعـــة التـــي 
تعتبرها كل من الســـعودية واإلمارات ومصر 
والبحريـــن، إجراء ســـياديا هادفا باألســـاس 
للتوّقـــي من السياســـات القطرية املهّددة ألمن 
املنطقة واســـتقرارها، بأنهـــا ”حصار“، إّال أّن 
خطابهـــا نحا منحى اجتماعيا مكتســـيا بعدا 
عاطفيا، من خالل اســـتثارة مشـــاعر االنتماء 

اخلليجي املوّحد.
وذهـــب بعـــض احملّللني السياســـيني إلى 
اعتبار الشـــيخة موزا بصدد استخدام عاطفة 
األمومـــة -قصدا أو ال شـــعوريا- في محاولة 
فتـــح طريق البنها للخروج مـــن األزمة مخافة 
أن يكـــون طريق العودة قـــد انقطع فعال، بعد 
أن ذهبـــت الدوحـــة بعيـــدا فـــي حملتها ضّد 
البلـــدان املقاطعة لها وفي اإلســـاءة إلى رموز 

تلك البلدان.
وبلغـــت الدوحة منتهى جهودها للخالص 
مـــن أزمتها مبحاولتها اســـتدراج قوى عاملية 
علـــى رأســـها الواليات املتحـــدة للضغط على 
الدول املقاطعـــة، إّال أّن األخيرة كانت صارمة 
فـــي التمّســـك بحّل ذاتـــي من داخـــل املنطقة 
باالعتمـــاد على الوســـاطة الكويتيـــة، وعلى 

أساس االستجابة القطرية الكاملة ملطالبها.
وتبدو قطر، على عكس الدول املقاطعة لها، 
حتت ضغط الوقت ووطـــأة العزلة، ما يدفعها 
للعب آخر أوراقهـــا للخروج من األزمة اآلخذة 

في التحّول إلى ورطة كبيرة لنظامها.
وقالت الشـــيخة موزا ”لدينا تاريخ طويل 
مع السعودية، وهناك عالقات مصاهرة بيننا“، 
مؤّكدة ”منطقتنا تعيش في شـــكل قبائل حتى 
أنـــه في وقت ما لم تكـــن بيننا حدود. ويعيش 
أفراد مـــن عائالتنا في الســـعودية والبحرين 

واإلمـــارات“. وأضافت ”ال ميكنـــك إنهاء هذه 
العالقات بني عشية وضحاها. حتى لو فرضوا 
علينا حصارا فلن يستطيعوا محو جيناتنا“.

وقال متابعون للشـــأن اخلليجـــي إّن هذا 
الـــكالم نظري إلـــى حّد كبيـــر وال يوجد له ما 
يعادله في السياســـة القطريـــة التي لم تفعل 
الكثير للحفاظ على الصـــالت االجتماعية مع 
دول اخلليـــج بدليل إقـــدام ســـلطات الدوحة 
علـــى جتريد أبناء عشـــيرة الغفـــران القطرية 
من جنســـيتهم والتضييق عليهم في مختلف 

ســـبل العيش بدعـــوى أّنهم ليســـوا قطريني 
وأّنهم ســـعوديون، وذلك على خلفية معارضة 
العشـــيرة لالنقالب الذي قام به األمير السابق 

الشيخ حمد على والده الشيخ خليفة.
وبشـــأن تهم دعـــم اإلرهاب التـــي تالحق 
قطر، كّررت الشـــيخة موزا خطاب اإلنكار التي 
التزمـــت به الدوحة منذ انـــدالع األزمة صيف 
العام املاضي. وقالت ”هي تهم واهية.. مجرد 
ترديد شـــائعات“ كما أنكـــرت والدة أمير قطر 
تأثيـــر األزمة على الداخـــل القطري قائلة ”لقد 

جعلتنا هذه األزمة أقـــوى.. قطر موحدة أكثر 
من أي وقت مضى“.

وحافظت الشيخة موزا بعد نقل احلكم من 
زوجها األمير الســـابق الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثانـــي، إلى ابنها الشـــيخ متيـــم في يونيو 
2013، على حضور بصري في املشـــهد القطري 
من خـــالل مشـــاركتها في أنشـــطة ذات طابع 
اجتماعي وثقافي، لكنهـــا ظلت قليلة التحّدث 
إلى وســـائل اإلعالم وبعيدة عن التعليق على 

الشأن السياسي.

اشتداد األزمة القطرية يخرج الشيخة موزا املسند من تحفظها
[ والدة الشيخ تميم تقارب األزمة بلسان األم الباحثة عن حل البنها  [ خطاب عاطفي واستثارة لمشاعر االنتماء الخليجي الموحد
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أخبار

دخــــــول والدة أمير قطر في اجلدل الدائر حــــــول األزمة القطرية يأتي مبثابة توظيف لورقة 
مختلفة مبواجهة األزمة ومحاولة إيجاد مخرج لها.. ورقة ذات بعد اجتماعي عاطفي بعد 
أن اســــــتهلكت الدوحة مختلف أوراقها السياسية والدبلوماسية واإلعالمية، ووجدت أّنها 

لم تزد األزمة إّال عمقا وتعقيدا.

«ســـنة 2018 ســـتكون أكثر الســـنوات حرجـــا للحكومـــة اإليرانيـــة املتطرفة.. الدبلوماســـية 

السعودية تقوم بحشد كافة دول العالم لوضع سياسات متحدة ملجابهة اإلرهاب اإليراني}.

سلمان األنصاري
رئيس جلنة شؤون العالقات السعودية األميركية

«عـــدن مدينـــة محررة منذ ســـنوات وال توجـــد بها خدمات، وفيهـــا انفالت أمنـــي.. أطردوا حزب 

اإلصالح وخالياه من عدن وسترجع األمور إلى طبيعتها}.

فهد الشليمي
رئيس املنتدى اخلليجي لألمن والسالم

شبح استهداف مسيحيي العراق يعود مع مقتل عائلة في بغداد

تذكروا ما بيننا من قرابة

باقون رغم المآسي

عمليا يظل األمير الســـابق الشـــيخ 

حمـــد بـــن خليفـــة هـــو الشـــخصية 

القطرية الرئيسية الوحيدة التي لم 

تدخل الجدل بشأن األزمة

◄

ماتيس يفتح في عمان 

ملفي قطر واليمن

} مســقط - يعقـــد وزيـــر الدفـــاع األميركـــي 
جيمس ماتيس الذي وصل، األحد، إلى سلطنة 
ُعمان اجتماعا مع الســـلطان قابوس بن سعيد 
لمناقشـــة قضايـــا تهـــّم المنطقة بمـــا في ذلك 
الوضـــع في اليمـــن. كما من المقـــرر أيضا أن 
يلتقي عددا من المســـؤولين العمانيين، بينهم 

وزير الدفاع.
وتأتـــي زيارة ماتيس األولى التي يقوم بها 
إلى السلطنة منذ توليه الوزارة، وسط توترات 
إقليمية سببها التدخالت اإليرانية في المنطقة، 
بما في ذلـــك دعمها للمتمّرديـــن الحوثيين في 
اليمن، وأيضا في ظّل األزمة التي تســـببت بها 
قطر بفعل سياســـاتها التي يصفهـــا جيرانها 

بالداعمة لإلرهاب والمهّددة لالستقرار.
وال تـــزال ســـلطنة عمان تحتفـــظ بعالقات 
طبيعية مع كّل من إيران وقطر على حّد ســـواء. 
وقـــد يجعلها ذلك مرّشـــحة من قبـــل الواليات 
المّتحـــدة للتواصـــل وتبليـــغ رســـائل وتقديم 
مقترحات بشـــأن القضايا التـــي تكون فيها كل 

من طهران والدوحة طرفا.
وسبق لمصادر دبلوماســـية أن كشفت عن 
دور للسلطنة في المفاوضات الطويلة والشاقة 
بين إيران ودول غربيـــة، وأفضت إلى التوقيع 
علـــى االتفاق النـــووي في عهـــد إدارة الرئيس  

السابق باراك أوباما.
وال تبـــدي إدارة الرئيـــس الحالـــي دونالد 
ترامـــب رضاها عن االتفـــاق وال تخفي رغبتها 
فـــي إعادة التفاوض بشـــأنه، وإدخـــال قضايا 
أخرى ضمنـــه في مقّدمتها قضيـــة الصواريخ 
اإليرانيـــة العابرة، والتي ترى فيها واشـــنطن 

تهديدا للسالم اإلقليمي والدولي.
وفي الملـــف اليمني ال تزال ســـلطنة عمان 
تقـــوم بـــدور الوســـيط فـــي محـــاوالت إطالق 
مفاوضات للســـالم، وذلك من خـــالل عالقاتها 
المتمـــّردون  فيهـــم  بمـــن  الفرقـــاء  بمختلـــف 

الحوثيون.
وعّبـــر ماتيس للصحافيين أثناء رحلته عن 
رغبتـــه ”في االســـتماع إلى ما يمكـــن أن يفعله 
الســـلطان قابوس حيال هذه المســـألة (األزمة 
القطريـــة) وكذلك حيـــال الوضع فـــي اليمن“. 
وأضاف ”نحن نؤمن بأن تماســـك الخليج مهم 

جدا للحفاظ على االستقرار في المنطقة“.

ريان الكلداني:

ليس جديدا استهدافنا 

في العراق لكننا لن 

نسكت بعد اليوم



} تونــس - صعـــد االتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل من خطابه المنتقـــد للحكومة بقيادة 
يوســـف الشـــاهد، وذلك قبيل أيام على انعقاد 

اجتماع للموقعين على وثيقة قرطاج.
ودعا األمين العام المساعد لالتحاد العام 
التونســـي للشـــغل المكلـــف باإلعالم ســـامي 
الطاهـــري األحد، على هامش أشـــغال الهيئة 
اإلداريـــة الوطنيـــة للمنظمـــة إلـــى ”ضرورة 
ضخ دمـــاء جديدة في الحكومة ال ســـيما وأن 
خياراتهـــا لـــم تكـــن موفقة خاصـــة أن بعض 

الوزارات معطلة تماما“. 

وأوضـــح ســـامي الطاهـــري أّن االتحـــاد 
سيطلب من الحكومة خالل اجتماع الموقعين 
على وثيقـــة قرطاج المزمع انعقـــاده الثالثاء 
القـــادم، إجـــراء تقييـــم ألدائهـــا والتفاعل مع 

نتائجه.
وأضاف ”الحكومـــة الحالية أخذت الوقت 
الكافي دون القيـــام بأي إصالحات أو تحقيق 

األولويات المطروحة في الوثيقة“.
وتصاعـــدت حدة الخالفـــات بين الحكومة 
التونســـية برئاسة يوسف الشـــاهد واالتحاد 
العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في 

البـــالد) بعد أن كان أحد أبرز داعميها. ويقول 
مراقبـــون إن تصاعد االحتجاجات في مختلف 
القطاعات والمناطق دليـــل على توتر العالقة 
بين الطرفين. والسبت، جدد أمين عام االتحاد 
نورالديـــن الطبوبي نقـــده ألداء الحكومة إزاء 

الوضع االقتصادي للبالد.
وتوجـــه الطبوبـــي إلى رئيـــس الحكومة 
بالقول ”نحن ال ننازعك على كرسي أو منصب 
وال نســـتهدف شـــخصا أو حزبـــا، بـــل تهمنا 
مصلحة البـــالد فقط“. وأردف ”الســـفينة إذا 
كثـــر ربانها غرقت.. لـــذا نطالب بربان (رئيس 

حكومة) قادر على التحدي والتغيير اإليجابي 
وزرع األمل في هذا الشعب“.

تصريحات الطبوبي تأتي أســـبوعين بعد 
حوار تلفزيوني للشـــاهد اعتبر فيه ”التحوير 
(التعديـــل) الوزاري مـــن اختصاصات رئيس 
الحكومـــة نافيا عزمـــه إجـــراء تعديالت على 
فريقه الوزاري“. واعتبر الطبوبي أّن ”اجتماع 
األطراف الموقعة علـــى وثيقة قرطاج الثالثاء 
المقبـــل موعد مهم وســـيكون لقـــاء الوضوح 
والصراحـــة، خاصة أنه يأتـــي في ظرف حرج 

تمر به البالد على جميع المستويات“.

} الجزائر - تســــعى الجزائــــر لتدارك تراجع 
دورهــــا فــــي جارتهــــا مالــــي إزاء تزايــــد دور 
مجموعة دول الساحل األفريقي بقيادة فرنسا.

وقال مصدر أمنــــي جزائري إن دولة مالي 
أطلقت عملية عســــكرية ضد جماعات إرهابية 
شــــمالي البالد، الجمعة، بالتعــــاون مع بالده 

وفرنسا.
وأفاد المصــــدر الذي فضل عدم الكشــــف 
عن هويتــــه، بأن الــــدول الثــــالث اتفقت على 
تنفيذ سلســــلة من العمليــــات المتزامنة ضد 
عناصر مجموعة مقربة من تنظيم ”القاعدة“، 
تطلــــق على نفســــها ”جماعة نصرة اإلســــالم 

والمسلمين“.
يتمثــــل  الجزائــــري  الــــدور  أن  وأوضــــح 
فــــي تعزيز الرقابــــة على حدودهــــا الجنوبية 
مــــع النيجــــر ومالي، والمشــــاركة فــــي تبادل 
المعلومات االستخبارية، فيما ستدخل فرنسا 

بقوات على األرض مع الجيش المالي.
وأضاف ”الحكومتان الفرنســــية والمالية 
طلبتا بشــــكل رســــمي من الجزائــــر أن تكثف 
من عملياتها العســــكرية علــــى الحدود البرية 
مع مالــــي، التي تمتد مســــافة 1370 كلم، ومع 
النيجر، التي تمتد مسافة ألف كلم، للمساهمة 
في تشديد الحصار على الجماعات اإلرهابية“.
ويمنع  الدســــتور الجزائري جيش البالد 

من المشاركة في عمليات خارج حدودها.
وحســــب المصدر األمني فــــإن ”العمليات 
العسكرية ضد الجماعة بدأت بالفعل الجمعة 
فــــي بعــــض المواقــــع التــــي تشــــهد تواجدا 

لعناصرها“. ولفت إلى أن االتفاق على إجراء 
العمليات تم إثر هجوم تبنته الجماعة، مطلع 
مــــارس الجاري، في عاصمة بوركينا فاســــو، 

واغادوغو.
وقــــال إن تلــــك العناصــــر نفــــذت ســــابقا 
هجمات ضد الجيش المالي والقوات األممية 
والفرنســــية فــــي المنطقــــة، دون المزيــــد من 
التفاصيل. ولم يشر المصدر إلى موعد انتهاء 

العمليات، أو حجم القوات المشاركة فيها.

هي  و“جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين“ 
ائتالف من 4 جماعات ســــلفية جهادية تنشط 
فــــي المنطقة، هي ”القاعدة في بالد المغرب“، 
و“أنصار الدين“، و“جبهة تحرير ماســــينا“ ( 
جماعة مكونة من عرقية الفوالن وسط مالي)، 

و“المرابطون“.
وتأسس هذا االئتالف مطلع العام الماضي 
2017. وتبنت الجماعة هجوم واغادوغو الذي 
اســــتهدف مقر قيــــادة أركان جيــــش بوركينا 

فاسو، والسفارة الفرنسية لدى البالد، وأوقع 
8 قتلــــى و12 جريحا، أغلبهم من العســــكريين 

ورجال األمن.
وكان وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر 
مســــاهل قال يناير الماضــــي إن  بالده تدرب 
عددا من عناصــــر النخبة من دول أفريقية من 

بينها مالي والنيجر لمكافحة اإلرهاب.
مســــاعدات  قدمــــت  الجزائــــر  أن  وأكــــد 
لوجيســــتية وعســــكرية لهذه الــــدول وصلت 
إلى 100 مليون دوالر خالل العشــــر ســــنوات 
األخيــــرة، وهي المجهودات التي تدخل أيضا 
في تأميــــن الجزائــــر أوال والتضامن مع دول 

الجوار.
وجــــاءت تصريحات مســــاهل اســــتكماال 
لتصريحات ســــابقة لرئيــــس الحكومة أحمد 
أويحيــــى، فــــي القمــــة األفريقية-األوروبيــــة 
أســــماه  مــــا  حــــول  اإليفواريــــة،  بأبيدجــــان 
بـ“المســــاهمة الفعالة لبالده في الحرب على 
اإلرهاب، ومساعداتها الحثيثة لدول الجوار، 
بعيدا عــــن الضجيــــج واألضــــواء اإلعالمية، 
ألن مــــا يهمها هــــو اكتســــاب جيرانها قدرات 

متطورة لمحاربة اإلرهاب“.
واعتبــــر مراقبــــون حينئذ أن التســــويق 
الدبلوماســــي للمسؤولين الجزائريين لجهود 
بلدهــــم في الحرب على اإلرهاب يأتي ردا على 
الحملــــة الفرنســــية التي يخوضهــــا الرئيس 
إيمانويــــل ماكــــرون إلنشــــاء وقيــــادة القــــوة 
العســــكرية األفريقية للحرب على اإلرهاب في 

إطار ما يعرف بـ“مجموعة الخمس“.

   

} طرابلس – يحيي بدء اإلعالن عن الترشـــح 
لالنتخابات الليبية آماال حول إمكانية إجرائها 
خالل هذه السنة وفقا لخطة المبعوث األممي 

غسان سالمة.
وأعلن سفير ليبيا الســـابق لدى اإلمارات 
عـــارف النايض عزمـــه الترشـــح لالنتخابات 

الرئاسية.
وأعرب النايض فـــي تصريحات صحافية 
نشـــرت األحـــد عـــن نيتـــه خـــوض الســـباق 
االنتخابي، مشـــيرا إلى إعداده رؤية وبرنامج 
عمـــل بالتعاون مـــع فريق عمل من الشـــباب، 

النتشال ليبيا من أزمتها الحالية.
ويعـــد النايض الشـــخصية األولـــى التي 
تعلـــن عن هـــذه الخطوة رغم تبقـــي أقل من 7 
أشـــهر فقط على ســـبتمبر الموعد الذي حدده 

غسان سالمة إلجراء هذه االستحقاقات.
وتســـود حالة من عـــدم اليقين بخصوص 
إجـــراء االنتخابات التي تصطدم بعدة عراقيل 
مـــن أبرزها إصـــدار الدســـتور واالتفاق على 

سلطة تنفيذية موحدة تشرف عليها.
وكان ســـالمة أعلـــن ســـبتمبر الماضـــي 
عـــن خطة تتكـــون من ثـــالث مراحـــل تنتهي 
وتشـــريعية  رئاســـية  انتخابـــات  بإجـــراء 

خالل 2018.
وتتضمـــن الخارطة األمميـــة ثالث مراحل 
رئيســـية، تشـــمل تعديل االتفاق السياســـي، 
وعقد مؤتمـــر وطني يهدف لفتـــح الباب أمام 
المســـتبعدين من جـــوالت الحوار الســـابق، 
وإجراء استفتاء العتماد الدستور، وانتخابات 

برلمانية ورئاسية.
ولـــم ينجح ســـالمة حتـــى اآلن في تخطي 
أي مرحلـــة من هـــذه المراحل، حيـــث مازالت 
مشـــاورات تعديـــل االتفاق السياســـي تراوح 
مكانها منذ انطالقها نهاية سبتمبر الماضي.

وعقب فشـــل المفاوضات نهاية ديســـمبر 
الماضي، قال سالمة إن مرحلة تعديل االتفاق 

السياســـي ليســـت أمرا ملزما، ما أوحى إلى 
إمكانيـــة إبقاء الوضع علـــى ما هو عليه حتى 

إجراء االنتخابات.
لكـــن الزيارة التي أداها وكيل األمين العام 
لألمـــم المتحدة للشـــؤون السياســـية جفري 
فيلتمان إلى طرابلـــس يناير الماضي، أعادت 
الحديث عن أهمية التوافق وتوحيد السلطات 

قبل إجراء االنتخابات لضمان نجاحها.
ويتبادل أطـــراف المفاوضـــات (المجلس 
األعلـــى للدولـــة ومجلس النـــواب) االتهامات 
بشـــأن وضـــع عراقيـــل تحـــول دون التوصل 

التفاق.
وكان عضو مجلس النواب صالح افحيمة 
اتهم مجلس الدولة بطريقة ضمنية بالســـعي 

إلطالة أمد األزمة.
وقـــال افحيمة فـــي تصريحـــات صحافية 
”مجلس النـــواب لم يعد يعنيه من يصوت على  
القوائـــم ومن يزكيهـــا بقدر مـــا تعنيه معرفة 
مـــاذا يريد مجلس الدولة، ألنـــه ال يعرف ماذا 
يريـــد فكلما تنازلنا بات يطالب بشـــيء آخر ال 
ســـيما بعد أن قطع المجلســـان ثلثي المسافة 

للوصول لتشكيل حكومة واحدة وموحدة“.
وتوصل الفرقاء الليبيون نوفمبر الماضي 
التفـــاق على شـــكل الســـلطة التنفيذية حيث 
اتفقوا على تقليص أعضاء المجلس الرئاسي 
من تســـعة أعضـــاء إلى ثالثـــة، باإلضافة إلى 
فصـــل رئيس المجلس الرئاســـي عن رئاســـة 

الحكومة.
لكنهـــم اختلفوا في ما بعد عن آلية اختيار 
أعضاء الســـلطة التنفيذيـــة، إذ يصر مجلس 
النـــواب على احتـــكار عمليـــة التصويت على 
القوائم، ويبرر ذلك باعتباره هيئة تشـــريعية، 
وهـــو ما يرفضـــه مجلس الدولـــة الذي يضع 

نفسه ندا لمجلس النواب.
والمجلس األعلى للدولة هيئة استشـــارية 
تشـــكلت وفقا لالتفاق السياســـي الموقع في 
مدينـــة الصخيـــرات المغربيـــة نهايـــة 2015 
ويضم بقايا المؤتمر الوطني المنتهية واليته 

المؤيدين لالتفاق.
وفـــي ظل هذا االنســـداد السياســـي الذي 
تعيشـــه البالد، تصاعدت فـــي اآلونة األخيرة 
أصوات رافضة إلجراء االنتخابات قبل إجراء 

االستفتاء على الدستور وصدوره.

وتبرر هذه األصـــوات رفضها باعتبار أن 
إجراء االنتخابات دون دستور سيولد مرحلة 

انتقالية جديدة.
وفـــي المقابـــل يـــرى مراقبـــون أن إجراء 
االســـتفتاء سيســـتغرق وقتـــا طويـــال إذ أن 
مجلـــس النواب مازال إلى غايـــة اآلن لم يبدأ 
مناقشـــة قانون االســـتفتاء، وهـــو األمر الذي 

سيعطل إجراء االنتخابات هذه السنة.
بإصدار  المطالبـــة  األصـــوات  وتتقاطـــع 
مواقـــف  مـــع  االنتخابـــات  قبـــل  الدســـتور 
شخصيات إسالمية ســـبق أن أعلنت رفضها 
إجـــراء االنتخابـــات قبـــل توحيد الســـلطات 

وإصدار الدستور، ما اعتبر سعيا لتأجيلها.
كما تتقاطـــع أيضا مـــع تصريحات وزير 
الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي 
كان أعلن رفضه إجراء االنتخابات الليبية قبل 

صدور الدستور.

وقال جونسون ســـبتمبر الماضي ”أعتقد 
أنه من األهمية بمكان أال نســـرع األمور، نريد 
أن نؤســـس األرضيـــة المالئمـــة أوال وأن يتم 
وضع دســـتور مقبـــول حتى تتـــم االنتخابات 
بناء عليه، وكذلك اتفاق أمني واتفاق سياسي 

في ليبيا بمشاركة كل األطراف“.
وهو األمر الذي ترفضه الواليات المتحدة 
األميركية التي تـــرى أن االنتخابات هي الحل 

الوحيد إلنهاء االنقسام السياسي في ليبيا.
وقال الميجور كارل ويست، الناطق باسم 
فـــي تصريحـــات صحافية  قيـــادة ”أفريكوم“ 
نشـــرت األحد، إنها تدعم إجـــراء االنتخابات 

قبل نهاية العام الحالي.
المقابـــل  فـــي  ويســـت  كارل  ورفـــض 
اإلجابة على ســـؤال حول مـــا إذا كانت قيادة 
”أفريكـــوم“ قد تلقـــت بالفعل طلبا رســـميا من 
حكومة الســـراج لتأمين االنتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المزمع إجراؤها في ليبيا بحلول 
شـــهر ســـبتمبر المقبل، وقال إنه من األفضل 

توجيه السؤال نفسه إلى حكومة السراج.
وكانت الســـفارة األميركية في ليبيا قالت 
نهايـــة الشـــهر الماضـــي إن القائمـــة بأعمال 
الســـفير األميركـــي فـــي طرابلس ســـتيفاني 
وليامز عقدت مباحثات مع كل من قائد القيادة 
العســـكرية األميركية في أفريقيـــا ”أفريكوم“ 

توماس وولدهاوزر وغسان سالمة.
وأضافت السفارة، في تغريدة عبر حسابها 
أن وليامز ووولدهاوزر  الرسمي على ”تويتر“ 
وسالمة بحثوا الوضع السياسي واألمني في 
ليبيـــا. وأشـــارت إلى أن المســـؤولين الثالثة 
ناقشـــوا كذلك، على هامش اجتماعات ميونخ 
لألمن، ســـبل تقديـــم الدعم لخطـــة عمل األمم 
المتحـــدة للخـــروج من األزمة السياســـية في 

ليبيا.

اإلعالن عن المرشحين يحيي آماال بإجراء االنتخابات الليبية قبل نهاية العام
[ عارف النايض يعلن ترشحه لالنتخابات الرئاسية  [ عراقيل تعترض إجراء االستحقاقات

تســــــود حالة من عدم اليقني في ليبيا حول إمكانية إجراء االنتخابات خالل هذه الســــــنة، 
لكن إعالن عارف النايض ســــــفير ليبيا الســــــابق عزمه الترشح لالستحقاقات الرئاسية، 

أشاع تفاؤال ضئيال.

أخبار
«يجـــب علـــى أحـــزاب المعارضـــة رص الصفوف واالتفـــاق على مرشـــح واحد يمثـــل كل أطياف 

المعارضة في االنتخابات الرئاسية لسنة 2019».

سفيان جياللي
رئيس حزب جيل جديد اجلزائري

«أتوقع أن يتم في القريب تنقيح الفصل المتعلق بمنع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب 

االقتراع لالنتخابات المحلية القادمة}.

نبيل بفون
عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في تونس

اتحاد الشغل يصعد خطابه ضد الحكومة قبيل اجتماع قرطاج

الجزائر تسعى لتدارك انحسار دورها في مالي

الكلمة الفصل للشعب

◄ تبنى تنظيم داعش اإلرهابي السبت 
عملية انتحارية في مدينة أجدابيا شرق 
ليبيا، استهدفت الجمعة قوات الجيش 

الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر 
الموالية لسلطات الشرق الليبي.

◄ طالب المئات من سكان مدينة جرادة 
الواقعة شمال شرق المغرب،  السلطات 
باإلفراج عن مصطفى أدغنين، أحد أبرز 
قادة االحتجاجات التي تعرفها المدينة 

منذ 3 أشهر، بينما تقول النيابة إن 
توقيفه ال عالقة له باألحداث.

◄ أصدر المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية األحد، قرارا بتعيين 

محمد السالك ناطقا رسميا باسم رئيس 
المجلس فايز السراج.

◄ دعا األخضر اإلبراهيمي الدبلوماسي 
الجزائري المبعوث األممي السابق لحل 

األزمة السورية، المغرب والجزائر إلى 
تجاوز الخالفات السياسية وتطوير 

العالقات من أجل تحقيق حلم بناء اتحاد 
المغرب العربي.

◄ أنقذت وحدة عائمة تابعة لجيش 
البحر التونسي 10 مهاجرين غير 

نظاميين من بينهم طفل عمره 8 سنوات 
كانوا بصدد محاولة الهجرة خلسة في 

اتجاه إيطاليا.

◄ وصل رئيس مفوضية االتحاد 
األفريقي، موسى فقي محمد، إلى 

الجزائر السبت لبحث عدة ملفات أبرزها 
مشروع إصالح المنظمة.

◄ ئنظمت جمعيات تونسية السبت 
مسيرة نحو مجلس نواب الشعب 

شاركت فيها فعاليات مدنية وشخصيات 
سياسية، من أجل المطالبة بسن قانون 

للمساواة في الميراث بين المرأة 
والرجل.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إجـــراء االنتخابـــات يصطـــدم بعدة 

عراقيل من أبرزها إصدار الدســـتور 

واالتفـــاق علـــى ســـلطة تنفيذيـــة 

موحدة تشرف عليها

◄
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تعاون يقلق الجزائر



{كوريـــا الشـــمالية تعهـــدت بعدم القيام بـــأي تجربة صاروخيـــة أثناء اجتماعاتنـــا وأعتقد أنهم أخبار

سيلتزمون بتعهدهم}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

{ســـنعتمد نهجا متشـــددا حيال المهاجريـــن الذين يدانـــون بارتكاب جرائم وتســـريع إجراءات 

ترحيل طالبي اللجوء الذين يتم رفضهم}.

هورست زيهوفر
وزير الداخلية األملاني املقبل

} لندن - باشـــرت شـــرطة مكافحـــة اإلرهاب 
البريطانيـــة تحقيقـــا فـــي رســـائل مجهولـــة 
المصدر تحمل عنوان ”يوم عقاب المسلمين“، 
تم إرســـالها إلى منازل في عدة مدن بالمملكة 
المتحدة، وتدعو إلى االعتداء على المســـلمين 

بالبالد في 3 أبريل المقبل.
ووضعـــت الرســـالة نظـــام نقـــاط معّينة 
إللحاق األذى بالمســـلمين في هذا اليوم، منها 
أن من يقوم باعتداء لفظي ســـيحصل على 10 
نقاط، ومن يلقي مادة حارقة على وجه مســـلم 
ســـيحصل على 50 نقطة، ومن يفّجر أو يحرق 

مسجدا سيحصل على ألف نقطة.
ونقلت صحيفة ديلـــي ميل البريطانية عن 
متحدث باسم شرطة العاصمة، لم تنشر اسمه 
أن ”الرسالة قيد التحقيق ولن نتسامح مع أي 
شكل من أشكال جرائم الكراهية، وأي شخص 
يخشى أن يقع ضحية تلك الرسالة عليه إبالغ 
الشـــرطة بذلك حتى يتم التحقيق فيها بشكل 

كامل“.
وفي الوقت الذي ال يزال فيه من يقف وراء 
الرســـالة مجهـــوال، لفتت الصحيفـــة، إلى أن 
الرســـالة ُوضع عليها صورة خنجر، ما يرجح 
أنهـــا مرتبطة بالجماعـــة المعروفـــة بـ“ذابح 
المسلمين“ التي تستهدف المساجد في لندن، 
والواليات المتحدة، ال سيما أنها قامت بأفعال 

مماثلة العام الماضي.
وعّبر نـــواب وحقوقيـــون بريطانيون عن 
مخاوفهم بشـــأن الســـلم المجتمعي وسالمة 
المواطنين داخل المملكة المتحدة بعد انتشار 
رســـائل مجهولة المصدر تدعـــو إلى االعتداء 
على المسلمين، في خطوة تؤكد صحة تقارير 
حكومية حـــذرت، في وقت ســـابق، من تنامي 
خطـــاب الكراهيـــة لـــدى مجموعـــات اليمين 

المتطرف.

وأكـــدت منظمة ”تيل ماما يـــو كيه“، التي 
ترصد األنشطة المعادية للمسلمين، إنها تلقت 
بالغات من أشـــخاص في برادفورد وليســـتر 
ولندن وكارديف وشـــيفيلد تفيد بتسلمهم هذا 
الخطـــاب. وقالت إيمان عطـــا، مديرة المنظمة 
إن هـــذه الخطابات ”بثت الرعب في المجتمع، 
مؤكدة أنها أثارت العديد من التساؤالت التي 
لـــم تكن موجودة مـــن قبل لدى النـــاس الذين 
أبدوا شـــكوكا حول مـــا إذا كانوا فـــي أمان،

وهـــل يمكـــن ألطفالهـــم اللهو خـــارج المنزل 
بأمان“.

وأكدت ناز شـــاه، عضو البرلمان عن حزب 
العمال المعارض أن عددا كبيرا من الناس في 
دائرتها االنتخابية فـــي برادفورد عثروا على 
الخطاب الـــذي وصفته ”ببريد الكراهية“ على 

أبواب منازلهم.
وأضافت شاه أن هذه الخطابات تستهدف 
زرع الخـــوف في قلـــوب البريطانييـــن، لكنها 
رّجحت فشـــل مهمة من أرسلوها، مؤكدة ”أننا 
نقـــف متكاتفين جنبا إلـــى جنب ألنه ال وجود 
لما يمكـــن أن يفّرقنا، إنهـــا الكراهية التي لن 

تؤثر فينا، وهذا هو ما نعمل ألجله“.
وأشـــارت إلـــى أنها تحدثت إلى الشـــرطة 
في هـــذه القضية، وأن محققين أخبروها أنهم 
يرّجحون أن هذه الخطابات مرتبطة ”بسلسلة 
من االعتداءات“. وحّذرت مؤسســـات حكومية 
بريطانيـــة من تنامي خطر اإلرهـــاب اليميني 
المتطّرف، حيـــث تصاعدت جرائـــم الكراهية 
ضد المواطنين المسلمين الذين عادة مع تقرن 
العمليات اإلرهابية التي شـــهدتها البالد بهم، 
في خطوة يرى فيها مراقبون تقويضا للســـلم 
المجتمعي في بلد متعّدد الثقافات والديانات.
وأظهـــرت بيانات جديدة صادرة عن مكتب 
العمدة ألعمال الشـــرطة ومكافحة الجريمة في 
لندن، زيادة في معـــدالت جرائم الكراهية ضد 
المســـلمين بنســـبة 40 بالمئة العام الماضي، 
فيمـــا أكد كبير ضبـــاط مكافحـــة اإلرهاب في 
المملكة المتحـــدة أّن بريطانيا تواجه تهديدا 
جديـــدا وكبيرا من اإلرهاب اليميني المتطرف 

المنظم.

وكشـــفت اإلحصاءات أنه تم تســـجيل ألف 
و678 جريمة من هذا النوع في لندن خالل عام، 
حتـــى يناير 2018، مقابل ألـــف و205 جرائم في 

العام الذي سبقه.
وأكـــدت الشـــرطة البريطانية ”ســـكوتالند 
أن معدل جرائم الكراهية ضد المسلمين  يارد“ 
فـــي لندن قـــد يفـــوق األرقام التي صـــدرت عن 
مكتب العمدة، كونه لم يتمّكن من توثيق جميع 

الحوادث المتفاقمة في المدينة.
وقـــال رئيـــس بلدية لندن صـــادق خان، إن 
الجرائم التي تســـتهدف مسلمين في العاصمة 
البريطانية ازدادت بشـــكل كبير عقب هجومي 
”مانشســـتر“ و“لندن“ اإلرهابييـــن اللذين وقعا 

في أيار ويوليو الماضيين.
وجّدد خـــان دعوته إلى ســـكان لنـــدن إلى 
”الوحدة وإرســـال رســـالة واضحة إلى العالم، 

بـــأن مدينتنا لن تكون يوما منقســـمة بســـبب 
هـــؤالء القبيحين الذين يســـعون إلـــى إيذائنا 

وتدمير أسلوب حياتنا“.
وفـــي العـــام الماضـــي، اســـتهدف تفجير 
إرهابي قاعة حفالت في مدينة مانشستر أودى 
بحياة 22 شخًصا، بينهم أطفال، وتبّناه تنظيم 
داعـــش المتطّرف، فيما شـــهدت لنـــدن هجوًما 
مزدوًجا أســـفر عن ســـقوط 7 قتلـــى، ونحو 50 
مصابًا، بعد أن تمّكنت الشـــرطة من قتل منفذي 

الهجوم الثالثة.
وبحســـب بيانات بلدية لنـــدن، فإّن المعدل 
اليومي لحـــوادث اإلســـالموفوبيا بالعاصمة، 
ارتفع مـــن 3 حوادث إلى 20 حادثة عقب هجوم 
جســـر لنـــدن، فيما أكـــد كبير ضبـــاط مكافحة 
اإلرهـــاب إن بريطانيـــا تواجه تهديـــدا جديدا 
وكبيرا من اإلرهاب اليميني المتطّرف، مشـــيرا 

أن الشـــرطة أحبطت أربع مؤامـــرات من تدبير 
متطّرفين يمينيين العام الماضي.

وفى العام الماضي، وقعت خمسة هجومات 
بالمتفجرات في بريطانيا، من بينها هجوم قام 
به رجل قاد ســـيارة فـــان ودهس مصلين كانوا 
يغـــادرون مســـجدا في لنـــدن بعـــد أن انتابته 
مشـــاعر كراهية المسلمين بســـبب قراءة مواد 

يمينية متطّرفة على اإلنترنت.
وفـــى العام الذي ســـبقه قتل مســـلح نازي 
المشّرعة جو كوكس في هجوم في الشارع قبل 
أسبوع من إجراء االستفتاء على االنسحاب من 
االتحـــاد األوروبي، ومنذ ذلـــك الحين، حظرت 
بريطانيا مجموعة العمل الوطني ومجموعتين 
منشـــقتين عنها، لتصبح أول منظمات يمينية 
متطّرفـــة يحظر نشـــاطها منـــذ األربعينات من 

القرن الماضي.

{يوم إيذاء المسلمين} في بريطانيا دعوات لـ

فتحت الشــــــرطة البريطانية حتقيقا في رسائل مجهولة املصدر تدعو إلى عقاب املسلمني في 3 
أبريل املقبل، مت إرسالها إلى منازل في عدة مدن بريطانية، ما يثير املخاوف حول تصاعد موجة 
ــــــف والكراهية، فيما حذر كبير ضباط مكافحة اإلرهاب في اململكة املتحدة مارك راولي من  العن

أن بريطانيا تواجه تهديدا كبيرا من قبل إرهاب اليمني املتطّرف.

مظاهرات ضد الكراهية والعنف

[ الشرطة تفتح تحقيقا لتحديد هوية ناشري خطاب الكراهية  [ تنديد بدعوات االعتداء على المسلمين

[ لندن تتوعد بالرد المناسب في حال ثبت تورط موسكو في حادثة سكريبال

ناز شاه:

الدعوات تستهدف زرع 

الخوف في قلوبنا، لكن من 

أرسلوها سيفشلون

} موســكو  - أكد الرئيس الروســـي فالديمير 
بوتيـــن الذي بات فوزه بوالية رئاســـية رابعة 
في 18 مارس الجاري شبه محسوم، أنه سيرد 
فورا في حـــال تعرض بالده لهجوم نووي من 

قبل الواليات المتحدة.
ويتوقـــع أن يفـــوز العميـــل الســـابق في 
االستخبارات الســـوفياتية ”كاي جي بي“ في 
االنتخابات القادمة ما لم تحدث مفاجأة كبرى، 
مـــا يعني أنه ســـيبقى في الحكـــم حتى العام 
2024 بعد حملة انتخابية مملة في روسيا، غير 
أنهـــا كانت حافلة بالمواجهات الدبلوماســـية 

بين موسكو والدول الغربية.
وكتب موقع ”غازيتا راشا“ اإلعالمي ”يبدو 
أنه عشية االقتراع الرئاسي الروسي، قد يصل 
الخالف بين بالدنا والغرب إلى مســـتوى غير 
مســـبوق أشـــد خطورة“، مشـــيرا إلى ”حرب 

باردة جديدة“.
وتتوقع اســـتطالعات الـــرأي أن يتحصل 
بوتيـــن على 70 في المئة من األصوات، ليتقدم 
بفارق شاســـع على خصومه، حتى الشيوعي 
بافيـــل غرودينيـــن األوفـــر حظـــا، و الذي لن 
يحصل ســـوى علـــى 7.8 في المئة مـــن نوايا 
األصوات. وفي مطلع الشـــهر الجاري أشـــاد 
بوتين (65 عاما) باألســـلحة الروسية الجديدة 
في خطاب طغت عليه اللهجة العسكرية وكان 
من أكثر خطاباته عدائية خالل السنوات الـ18 

من حكمه.
وقال بوتيـــن إنه إذا تعرضت روســـيا أو 
أحـــد حلفائها لهجـــوم نووي ”ســـيكون ردنا 
فوريا“، مؤكدا وجود أســـلحة روســـية جديدة 

قدمت على أنها ”ال تهزم“.
وفي الســـابع من فبرايـــر الماضي، أعلنت 
واشـــنطن أنها قتلت في ســـوريا ما ال يقل عن 
100 مقاتل مؤيد لنظام دمشق بينهم العديد من 
المرتزقة الروس، فيما اعترفت موسكو بمقتل 
خمســـة مواطنين روس نافيـــة أن يكونوا من 

الجيش الروسي.

ورأى البعـــض في هذا الحـــادث مواجهة 
الروســـية  القـــوات  بيـــن  نـــادرة  مباشـــرة 
واألميركية، في حين أن العالقات بين موسكو 
وواشـــنطن في أدنى مســـتوى وال ســـيما في 
ظـــل اتهام روســـيا بالتدخل فـــي االنتخابات 

الرئاسية األميركية األخيرة.
وازدادت حــــدة التوتــــر مــــع الغــــرب فــــي 
الســــادس من الشــــهر الجاري عندمــــا أعلنت 
الجاســــوس  تعــــرض  البريطانيــــة  الشــــرطة 
الروســــي السابق سيرجي ســــكريبال العميل 
المــــزدوج الــــذي عمل لحســــاب البريطانيين، 
لهجــــوم بغــــاز أعصاب في ســــالزبري جنوب 
بريطانيا، حيث ترد منــــذ ذلك الحين تكهنات 
كثيــــرة حول ما إذا ثبت أن موســــكو متورطة 
فــــي هذه القضية. ويــــرى مراقبون أن كل هذه 
الخالفات مع الغرب تصب في مصلحة بوتين، 

إذ أن صورة روســــيا المحاصرة والمستهدفة 
مــــن الغرب تشــــكل عامال يبعث علــــى توحيد 
الروس من حوله والتصويت له، فيما وصلت 
العالقات إلى أسوأ مستوى منذ نهاية الحرب 
العالميــــة الثانيــــة وقد تزيدها ســــوءا قضية 

سكريبال.
وقــــال وزيــــر الماليــــة البريطانــــي فيليب 
هامونــــد األحــــد إن لنــــدن ســــترد ”بطريقــــة 
مناســــبة“ إذا ثبــــت تــــورط دولــــة أجنبية في 
تســــميم الجاســــوس الروسي الســــابق  على 
أراضيها قبل أســــبوع، فيما اتهمت وســــائل 
إعــــالم بريطانيــــة موســــكو بالوقــــوف وراء 

الحادثة.
وأضــــاف هاموند لتلفزيــــون هيئة اإلذاعة 
البريطانيــــة ”هــــذا تحقيــــق تجريه الشــــرطة 
وســــيقود إلــــى أدلة ويجــــب أن نمضــــي إلى 
حيث تقودنا األدلة“، مؤكدا ”علينا أن نســــمح 
لتحقيق الشــــرطة بأن يأخذ مجــــراه، لكن إذا 
كشــــف التحقيــــق عن أدلــــة على تــــورط دولة 
أجنبية ســــيكون هذا حقا شــــيئا خطيرا جدا 

وسترد الحكومة بطريقة مناسبة“.

ويرقد العميل المزدوج الســــابق سكريبال 
(66 عامــــا) وابنتــــه يوليــــا (33 عامــــا) فــــي 
المستشــــفى في حالة حرجة منــــذ الرابع من 
مارس الجــــاري عندمــــا عثر عليهمــــا فاقدي 
الوعــــي على أريكــــة في مدينة ســــالزبري في 

جنوب إنكلترا.
وتكهنــــت الكثير من وســــائل اإلعالم ومن 
السياســــيين في بريطانيا بأن روســــيا ربما 
لها يد في الهجوم على ســــكريبال، لكن وزيرة 
الداخلية أمبر راد قالت السبت إن من السابق 

ألوانه تحديد المسؤول عن ذلك.
وكشــــف ســــكريبال عــــن العشــــرات مــــن 
البريطانية  للمخابرات  الروس  الجواســــيس 
قبل القبض عليه في موسكو عام 2004، حيث 
حكم بالســــجن 13 عاما في عام 2006 ثم حصل 
على حق اللجوء فــــي بريطانيا عام 2010 بعد 

مبادلته بجواسيس روس.
وزادت شــــعبية بوتيــــن إثر ضم موســــكو 
شــــبه جزيرة القرم األوكرانيــــة في 2014، رغم 
تراجــــع المســــتوى المعيشــــي خــــالل واليته 

األخيرة بسبب الركود االقتصادي.
وفــــي خطابه أمام البرلمــــان وعد الرئيس 
الروســــي باتخاذ تدابيــــر لمكافحة الفقر، لكن 
أندريــــي كوليســــنيكوف المحلــــل فــــي معهد 
كارنغــــي في موســــكو قال إن ”الوعــــود التي 
تقطع خــــالل الحملة االنتخابيــــة ال فائدة لها 

إطالقا“.
وأضاف ”النظام السياســــي يدعو ركابه، 
المواطنيــــن الــــروس، إلى رحلــــة دون إعالن 
موعدها أو وجهتها أو حتى متانة الطائرة“.

وبعد اعتبــــاره غير قابــــل النتخابه حتى 
2024، دعــــا المعــــارض الرئيســــي للكرمليــــن 
أليكسي نافالني مرارا الناخبين إلى مقاطعة 
االقتراع، مشككا في نزاهة العملية االنتخابية 

المرتقبة.

بوتني يستعد لوالية رابعة مليئة بالخالفات مع الغرب

} باريــس - منـــح حـــزب الجبهـــة الوطنيـــة 
الفرنســـي طبقا للتوقعات ماريـــن لوبان والية 
ثالثة على رأسه وجرد والدها جان ماري لوبان 
المؤسس التاريخي للحزب اليميني المتطرف 
من الرئاســـة الفخرية، آخر منصب كان متبقيا 

له.
وبذلك تســـتكمل مارين لوبـــان التي فازت 
بمئـــة في المئة مـــن األصوات فـــي انتخابات 
كانت المرشـــحة الوحيدة فيها، اســـتراتيجية 
تحســـين صورة حزبهـــا التي باشـــرتها فور 

توليها رئاسته عام 2011.
وتطمح زعيمـــة الجبهة الوطنيـــة البالغة 
مـــن العمر 49 عامـــا لتجعل منـــه حزبا مؤهال 
للحكم، حيث تحرص على أن تنأى بنفسها عن 
التصريحات المثيرة للسجاالت التي عرف بها 
والدها وال سيما في ما يتعلق بمحرقة اليهود.

وصادق الناشـــطون المشاركون في مؤتمر 
الحـــزب في مدينة ليل (شـــمال) وقارب عددهم 
1500 ناشـــط، بــــ79.7 في المئة مـــن األصوات 
مقابـــل 20.2 في المئة من األصوات المعارضة، 
على النظام الداخلي الجديد للحزب الذي يلغي 

الرئاسة الفخرية.
وعهـــد بهذا المنصب إلى جان ماري لوبان 
الـــذي ترأس الحزب 39 عاما من 1972 إلى 2011 
قبـــل أن تقصيه ابنته عام 2015، ما أثار معركة 

قضائية طويلة بينهما.
وتخلى جان مـــاري لوبن الذي صدر كتاب 
مذكراتـــه قبل عشـــرة أيـــام مـــن المؤتمر، عن 
حضـــور هذا التجمـــع ألول مرة فـــي تاريخه، 
حيث هدد باللجوء إلى ”أجهزة إنفاذ القانون“ 
غيـــر أن قيادة الجبهـــة الوطنية حذرت من أنه 
ســـيمنع من الدخول بعدما طـــرد من عضوية 

الحزب.
وتســـعى ماريـــن، التـــي أضعفهـــا أداؤها 
السيء في المناظرة التلفزيونية مع إيمانويل 
ماكـــرون قبل الـــدورة الثانية مـــن االنتخابات 
الرئاســـية عـــام 2017، لطـــي صفحـــة ماضي 
حزبهـــا، مدعومة من ضيـــف مفاجئ في اليوم 
األول مـــن مؤتمـــر الحزب، هو ســـتيف بانون 
المستشار الســـابق للرئيس األميركي دونالد 

ترامب.
 وأعلـــن بانون، الذي يعتبر من أبرز وجوه 
اليمين األميركي األكثر تشددا، قائال ”التاريخ 

إلى جانبنا وسيقودنا من انتصار إلى آخر“.

يمني فرنسا املتطرف 

ينتخب لوبان لوالية ثالثة

نحو والية جديدة حبلى بالتوترات

فيليب هاموند:

سنرد بطريقة مناسبة إذا 

اكتشفنا تورط دولة أجنبية 

في تسميم الجاسوس
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يســــــتعد الرئيس الروسي فالدميير بوتني لوالية رئاســــــية رابعة وسط توترات عميقة مع الغرب 
دفعت به إلى التهديد باســــــتخدام السالح النووي ضد الواليات املتحدة وكل من ميس من أمن 
حلفائه، فيما لم يســــــتبعد مراقبون تورط موســــــكو في حادثة تسميم اجلاسوس سكريبال على 

األراضي البريطانية، ما ينذر بأن حقبة التوترات مع الغرب لم تنته.



حسونة المصباحي

} تونس - الذين صعدوا إلى الســـلطة بجميع 
فصائلهم السياسية في تونس عام 2011، كانوا 
وال يزالون يسخرون من لغة الخطاب السياسي 
في زمن نظام الرئيس األسبق زين العابدين بن 
علي. وهم يصفونه بـ”الخشبي“و”الســـطحي“ 
و”الفقيـــر“ و”المَضّلـــل“، زاعميـــن أنـــه يجّمُل 
الواقـــع إلخفـــاء عيوبـــه ومســـاوئه، مراكمـــا 
األكاذيب واألوهام وال هدف له من كل ذلك سوى 

تلميع صورته.
ورغم أنهم يختلفون سياسيا وأيديولوجيا، 
فإننـــا ال نكاد نجـــد فروقا بّينـــة وواضحة في 
توصيـــف الخطـــاب المذكور بين اإلســـالميين 
الذيـــن تمثلهم حركة النهضـــة، وبين الفصائل 
األخـــرى المعارضة لها مثل الجبهة الشـــعبية 
ذات االتجاه الشيوعي والقوميين البعثيين أو 
الناصريين وغيرهم ممن ينتسبون إلى حركات 

وأحزاب لها مالمح ليبرالية أو اشتراكية.
لكن هل أفلح هؤالء في ابتكار خطاب مضاد 
فعليـــا للخطاب الذي كان ســـائدا فـــي زمن بن 
علي، ليكون خطابا صريحا، عاكسا للواقع في 
تجلياته وفي مواصفاتـــه الحقيقية، خاليا من 

األكاذيب ومن الوعود المزيفة؟
ذلك هو الســـؤال الذي يطرحـــه الكثير من 
التونســـيين بعـــد مرور أزيد من ســـبعة أعوام 

على انهيار نظام بن علي.
لنبـــدأ بـ”حريـــة التعبيـــر“ التـــي تعتبرها 
األحـــزاب والمنظمـــات الجديـــدة مـــن أعظـــم 

المكاســـب التـــي حققتهـــا لها ”ثـــورة الكرامة 
والحرية“ التي أطاحت بنظام بن علي، صحيح 
أن الرقابـــة ُرفعـــت عن األلســـن وعـــن األقالم، 
وبـــات من حـــق الجميع الخوض في أي شـــأن 
من الشـــؤون وفـــي أي قضية مـــن القضايا من 
دون ردع أو خوف، إّال أن الفوضى التي سادت 
وتسود المشهد السياســـي في تونس حجبت 
فوائد ”حرية التعبير“ لتتحول هذه الحرية إلى 
مونولوجـــات مطولة ومضجرة، وإلى هذيانات 

موجعـــة للـــرأس على أمـــواج األثيـــر أو على 
شاشات الفضائيات وعلى صفحات الجرائد. 

ويغيب الحوار الجـــاد والصريح تحت قبة 
البرلمان الـــذي يتطرق إلـــى القضايا الحارقة 
ليســـود االنفعال والتشـــنج، فيتبـــادل النواب 
الشـــتائم والتهـــم في خـــرق واضـــح للقانون 

الداخلي للمجلس.
بـــل إن بعض النـــواب الذيـــن يكثرون من 
يدفعهـــم  ”الديمقراطيـــة“،  كلمـــة  اســـتعمال 

الغضـــب في لحظة ما إلى التنكر لـ”الدســـتور 
الديمقراطـــي“ الـــذي صادقـــوا عليـــه، والذي 
نعته راشـــد الغنوشـــي زعيم حركـــة النهضة 
بأنـــه ”أفضل دســـتور فـــي العالـــم“، ليهددوا 
معارضيهـــم بـ”نصب المشـــانق لهـــم في قلب 
العاصمة“، بل لعلهم ينذرونهم بـ”حرب أهلية 

تحرق األخضر واليابس“.
معنـــى كل هذا أن الحرية المكتســـبة بعد 
انهيار نظام بن علي ليســـت تلك الحرية التي 
تتيح للمجتمـــع التحرر من القيـــود القديمة، 
وتطلق قواه الخامدة والمهملة والمحبوســـة 
لكـــي يحقق االنطالقة للبناء المنشـــود، وإنما 
هي ”حرية سلبية“، بحسب تعبير هايدغر، إذ 
أنها تغرق المجتمع في النزاعات والمناقشات 
البيزنطيـــة، وتبعثـــر قـــواه وتفتـــت إرادتـــه 
لتجعله مكبال بقيود جديدة تعيقه عن تحقيق 
طموحاتـــه وآمالـــه، وتربكـــه أمـــام تحديات 

الحاضر والمستقبل.
وعكـــس مـــا كان منتظرا منهـــا، لم تفض 
حريـــة التعبير علـــى الطريقة التونســـية إلى 
بروز خطاب سياســـي صريح وواضح ومفيد 
يساعد على النهوض الذي تتطلع إليه البالد.

وإذا ما نحن استندنا إلى الكاتب اإليطالي 
الكبير إيتالو كالفينو، فإنه يجوز لنا القول إن 
الخطـــاب العام أو التقريبـــي حتى وإن صيغا 
بلغة تجنح إلى التبســـيط والوضوح، فإنهما 
ينتهيان بأن يكونا خطابين كاذبين وملفقين. 
وتعكس لغة الخطاب السياسي في تونس 
عجزا فـــي االبتكار وفقرا مدقعـــا في الخيال، 

وســـطحية في تحليل معطيات الواقع، وجهال 
بتاريـــخ تونـــس القديـــم والحديـــث على حد 

السواء. 
مـــن هنا ندرك خلـــّو الكثير من الخطب من 
المرجعّيـــات التونســـية في هـــذا المجال أو 
ذاك، كمـــا نـــدرك تعمد أصحاب هـــذه الخطب 
فـــي الكثير من األحيـــان إلى تزويـــر التاريخ 
لصالحهـــم، ونفـــي العناصـــر اإليجابية لدى 
معارضيهـــم، كما لدى األنظمة التي ســـبقتهم 

وتحديدا نظامي بورقيبة وبن علي. 
وألنهـــم يعلمون جيدا أنهـــم عاجزون عن 
تقديـــم حلول ناجعـــة لألزمات التـــي تتخبط 
فيها البالد، فإنهم يلجؤون إلى لغة الترهيب، 
محرضين على العنـــف والتخريب، ومحملين 
مسؤولية تردي األوضاع إلى اآلخرين. ومعنى 
هـــذا أن النقـــد الذاتي الذي هـــو أحد فضائل 
حريـــة التعبير منعدم في الخطاب السياســـي 

الجديد.
أما األمـــر اآلخر الـــذي يتوجـــب الوقوف 
عنده هو أن حريـــة التعبير أبرزت صحافيين 
ومنشطين لبرامج ترفيهية وسياسية يبيحون 
ألنفسهم العبث باللغة، وتشويهها، وإفسادها. 
والواحـــد منهـــم ينطق بجملة هـــي خليط من 
العربية الفصحـــى واللهجـــة العامية واللغة 
الفرنســـية. والغريب في األمر أن المؤسسات 
التعليمية تبدو غير معنية بالتخريب اللغوي 
الذي يحدث في تونس راهنا، والذي ســـتكون 
لـــه تداعيـــات خطيـــرة للغاية علـــى األجيال 

الحاضرة والقادمة.

في 
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خطاب النخبة يفتقد إلى المسؤولية

[ {النقد الذاتي} أحد فضائل حرية التعبير منعدم في الخطاب السياسي الجديد
 ال خطاب سياسيا على المسرح السياسي التونسي

محمـد عباس ناجي

} القاهــرة - تفاقمـــت وتيـــرة الصـــراع بيـــن 
النظـــام  بنيـــة  داخـــل  السياســـية  التيـــارات 
اإليراني، منذ اندالع احتجاجات شعبية ضربت 
عـــدة مدن في البالد في ديســـمبر الماضي، من 
بينها العاصمتان السياســـية طهران، والدينية 
قم؛ احتجاجـــا على السياســـات القمعية التي 
يتبناها النظام اإليراني داخل وخارج طهران. 

وجـــدد الرئيس الســـابق محمـــود أحمدي 
نجـــاد هجومه ضـــد النظـــام اإليراني، وشـــن 
حملة قوية ضد حكومة الرئيس الحالي حســـن 
روحانـــي ورئيـــس الســـلطة القضائية صادق 
الريجانـــي، بلغت حـــد توجيه انتقـــادات غير 
مباشـــرة للمرشـــد األعلى علي خامنئي، حيث 
هاجـــم نجاد النظـــام اإليراني بشـــدة، واصفا 
الســـلطة بـ“الحلقة المغلقة التـــي وصلت إلى 

مراحلها األخيرة وستسقط قريبا“.
ونشـــر نجاد رســـالة وجهها إلى الشـــعب 
اإليراني ونشرها موقع دولت بهار التابع لتيار 
نجـــاد وقال فيها ”إن الحلقـــات المغلقة للحكم 
والتـــي تتحكم في المجتمعـــات المختلفة، هي 
نتيجـــة الحتكار مجموعـــة من النـــاس للحكم 
وهذه المجموعة هـــي بعيدة عن القيم الفطرية 

اإللهية“.

وفـــي المقابل دخل تيـــار المعتدلين بقيادة 
روحانـــي علـــى الخـــط بـــرده علـــى انتقادات 
نجاد وبتأكيـــده والءه للنظـــام ومحاولته فتح 
الملفـــات الخالفيـــة األكثر تعقيـــدا، مثل ملف 
اإلقامة الجبريـــة المفروضة على قادة ”الحركة 
لميـــر حســـين موســـوي ومهدي  الخضـــراء“ 
كروبي، ومحـــاوالت تقليص النفوذ االقتصادي 
للمؤسســـات النافـــذة وفي مقدمتهـــا الحرس 

الثوري.
وتحاول معظـــم القوى التـــي تنتمي لتيار 
المحافظين األصوليين إعـــادة ترتيب أوراقها 
من جديد والتوصل إلى صيغة توافق مشـــترك 
بين أقطابه الرئيســـيين، ال سيما رئيس بلدية 
طهران الســـابق محمد باقر قاليباف والمشرف 
على العتبة الرضوية في مدينة مشهد إبراهيم 
رئيسي، الذي خســـر في االنتخابات الرئاسية 

األخيرة أمام روحاني.

ويحـــاول أحمـــدي نجـــاد بدعم مـــن فريقه 
السياســـي الذي عمل معه خالل فترتي رئاسته 
(2005-2013)، اســـتقطاب تأييد فئات شـــعبية 
جديدة ســـبق أن اســـتعداها بســـبب سياسته 
الشعبوية واتهاماته المتكررة لها، على رأسها 
الفئات المجتمعية المؤيـــدة لتيار المعتدلين، 
الـــذي يضـــم اإلصالحييـــن المواليـــن للنظام 
والمحافظيـــن التقليديين، من خالل اســـتخدام 

الشعارات نفسها التي تبناها التيار األخير.
وتتمثـــل أبـــرز تلـــك الشـــعارات فـــي منع 
مؤسســـات النظام، ال ســـيما مجلـــس صيانة 
الدســـتور مـــن التدخـــل فـــي تحديـــد نتائـــج 
هـــذه  فـــي  الفســـاد  ومحاربـــة  االنتخابـــات 

المؤسسات وتعديل الدستور.

استقطاب اإلصالحيين

لم يحدد الرئيس الســـابق مـــا يقصده من 
مطلـــب تعديل الدســـتور، ويبـــدو أن ذلك كان 
متعمدا للحصول على تأييد القوى الداعية إلى 
تقليص صالحيات المرشـــد األعلى للجمهورية 

على المستوى التنفيذي.
 وهـــو المطلب الـــذي ســـبق أن ألمح إليه 
أحمـــدي نجاد خـــالل فترته الرئاســـية الثانية 
(2009-2013)، بعد دخولـــه في خالف علني مع 
المرشـــد، على خلفية إلغاء األخير القرار الذي 
اتخـــذه األول بإقالة وزير االســـتخبارات حيدر 

مصلحي.
ويســـعى أحمدي نجـــاد عبر هـــذا التوجه 
إلـــى تحقيق ثالثـــة أهـــداف رئيســـية: األول، 
تجاوز االســـتقطاب الثنائـــي القائم حاليا بين 
المحافظيـــن األصولييـــن والمعتدليـــن، عبـــر 
تكوين تيار ثالث وســـط يضـــم أقطابا وكوادر 
مـــن الطرفين، ومن هنا يمكن تفســـير أســـباب 
تعمد الرئيس الســـابق وضع حكومة روحاني 
والمؤسسات المتشـــددة داخل النظام في سلة 

واحدة، رغم التباينات التي تفاقمت بينهما.
ويســـعى الرئيس الســـابق من خـــالل ذلك 
إلـــى تقريب الـــرؤى مع التيـــارات التي تهاجم 
الطرفين، سواء القوى التي تنتقد نفوذ وتدخل 
المؤسسات المتشددة في إدارة شؤون الدولة، 
أو التيـــارات التـــي تتحفظ علـــى أداء الرئيس 
روحانـــي لفشـــله في تنفيـــذ االلتزامـــات التي 

أعلنها قبل وصوله إلى منصب الرئيس.
ويتعلق الهـــدف الثاني بمحاوالت التغطية 
علـــى الملفـــات القضائية المفتوحـــة ضده أو 
ضد بعض أقرب مستشـــاريه ومســـاعديه، مثل 
حميد بقائـــي، الذي قدم معه أوراق ترشـــيحه 
في االنتخابات الرئاسية األخيرة التي أجريت 
في مايو الماضي، لكن تم إقصاؤهما بقرار من 

مجلس صيانة الدســـتور. ويمثـــل ذلك امتدادا 
لآلليات نفســـها التي كان يتبعها أحمدي نجاد 
خالل فترتـــي رئاســـته، وكان يـــرد دائما على 
انتقادات خصومه السياســـيين بشـــن حمالت 
عنيفـــة ضدهـــم تطـــال نزاهتهم الماليـــة، على 
غرار ما فعله مع الشخصيات النافذة في عائلة 
الريجاني، خاصة أنه رئيس مجلس الشـــورى 
وشـــقيقه صـــادق الريجانـــي رئيس الســـلطة 

القضائية.
 أمـــا الهدف الثالث، فهو ممارســـة ضغوط 
علـــى تيـــار المحافظيـــن األصولييـــن من أجل 
دفعهـــم إلى التنســـيق معـــه قبـــل االنتخابات 
البرلمانية والرئاســـية القادمة، بعد أن تعمدوا 
تجاهله في الترتيبات السياسية التي توصلوا 
إليهـــا في االنتخابـــات البرلمانية والرئاســـية 

األخيرة.

عقبات مختلفة

تبـــدو مهمة أحمدي نجاد صعبة، وقد تدفع 
محاوالته المتكررة إلحراج المرشد علنا النظام 
إلى تبني سياسة مغايرة تجاهه، رغم أن النظام 
مازال حريصا على عدم إقصائه من مؤسساته، 
ويتجلـــى ذلك من خالل اســـتمرار إشـــراكه في 
اجتماعات مجلس تشـــخيص مصلحة النظام، 

التي عقد آخرها في مارس العام الماضي.
لكـــن لـــم يمنـــع ذلـــك أقطـــاب المحافظين 
األصوليين من شن حمالت عنيفة ضده، لدرجة 
تحذيـــره من مصير بني صدر، في إشـــارة إلى 
الرئيـــس األول للجمهوريـــة أبوالحســـن بني 
صـــدر، الـــذي هرب إلى خـــارج البـــالد بعد أن 
اصطـــدم بقادة النظام في بداية الثمانينات من 

القرن الماضي.
إلـــى  بالتحـــول  اتهمـــه  بعضهـــم  إن  بـــل 
فـــي  اإلصالحييـــن“،  مـــن  أكثـــر  ”إصالحـــي 
إشـــارة إلى محاوالته التقرب مـــن قوى التيار 
اإلصالحـــي، التي مازالت تتحفـــظ على بعض 
سياســـات النظام وإجـــراءات حكومة روحاني 
االقتصادية وخياراته السياســـية التي تكشف 
عـــن براغماتيـــة دولـــة المرشـــد ومســـاعيها 

التخريبية في المنطقة.
وبدا أن انشـــغال تلك األطراف باالستعداد 
مبكـــرا لالنتخابـــات القادمـــة، البرلمانية عام 
2020 والرئاســـية عام 2021، يدفعهم إلى تكثيف 
الحمالت ضد الرئيس الســـابق، وربما االتفاق 
على ضرورة إضعاف قـــدرة تياره على تحقيق 
نتائج بارزة في االنتخابات األولى، باعتبار أن 
االحتمال األقرب هو منع مرشحيه من المنافسة 

في االنتخابات الثانية.
وتتجـــه النية داخـــل الجناح الـــذي يقوده 
رئيســـي وقاليبـــاف داخـــل تيـــار المحافظين 
األصوليين إلـــى محاولة تحقيـــق األغلبية في 
الدورة البرلمانية القادمـــة، باعتبار أن ذلك قد 
يفضي إلى تعزيز النفوذ السياســـي لرئيســـي 
وقاليبـــاف، بعـــد الضربات التـــي تعرضا لها 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة، حيث خســـر رئيســـي 
االنتخابات الرئاســـية أمام روحاني، فيما فقد 
قاليباف منصبه كرئيس لبلدية طهران لصالح 
محمد علي نجفي مرشـــح تيار المعتدلين الذي 

فاز في االنتخابات البلدية األخيرة.

عـــالوة علـــى إضعـــاف جنـــاح الريجانـــي 
المتحالـــف مع الحكومة، وربما محاولة إقصاء 
األخيـــر أو على األقل منعه من تجديد رئاســـته 
للبرلمان مرة أخرى، وعرقلة أي طموح سياسي 

لديه للوصول إلى منصب الرئيس.
يســـتثمر  أن  روحانـــي  لتيـــار  ويمكـــن 
االنقسامات المتصاعدة داخل تيار المحافظين 
األصولييـــن إلنهاك خصومه الذيـــن يتحينون 
الفرصـــة لفرض المزيد مـــن الضغوط عليه، أو 
حســـم الملفات المفتوحة من خالل اســـتغالل 
الموقف الداعم للنظام الذي أبداه اإلصالحيون 

في االحتجاجات األخيرة.
وغير مســـتبعد أن يســـعى تيـــار روحاني 
إلـــى إقناع قيـــادة النظام بأهميـــة رفع اإلقامة 
الجبرية عن موســـوي وكروبـــي، بعد أن أثبتا، 
وفقـــا لـــه، والءهما للنظـــام، في ظـــل رفضهما 
مجـــاراة االحتجاجات األخيرة أو اســـتغاللها 

لصالحهما.

 ويعتقـــد متابعـــون للســـاحة اإليرانية أن 
تكثيف الهجـــوم على أحمدي نجـــاد ومحاولة 
تبرئة ســـاحة زعماء الحركـــة الخضراء يأتيان 
في إطار تفاقم صراع األجنحة في البالد خاصة 
عقب االحتجاجـــات األخيرة حيث يتجه النظام 
إلـــى إيجاد بدائل، في حـــال خرجت األمور عن 
السيطرة مع عودة االحتجاجات. ويتماهى ذلك 
مع رؤى جديـــدة بدأت تظهر فـــي إيران وترى 
أن من يســـتحق الخضوع لإلقامة الجبرية هو 
أحمدي نجاد ورفاقه، وليس موسوي وكروبي.

 وقـــد ال تنتظـــر الصراعـــات السياســـية 
المحمومة في إيـــران االنتخابـــات البرلمانية 
المقررة بعد عاميـــن، خاصة في حالة اضطرار 
النظام لمواجهة اســـتحقاق آخر يتحســـب له، 
وهـــو اختيار مرشـــد جديـــد خلفـــا لخامنئي، 
في ظل تواصـــل مرضه، وهو اســـتحقاق آخر 
سيكون محل الخالف وسببا للتصدع بالمشهد 

السياسي اإليراني.

هل ينفلت عقد أقطاب النظام اإليراني من يد المرشد

نجاد يضع النظام اإليراني أمام مأزق جديد

يحـــاول نجاد ممارســـة ضغوط على 
تيـــار املحافظني مـــن أجل دفعهم 
إلى التنســـيق معه قبل االنتخابات 

البرملانية والرئاسية القادمة

◄

[ أحمدي نجاد يجدد هجومه على النظام ويدعو إلى تقليص صالحيات المرشد  [ روحاني يستثمر االنقسامات إلنهاك خصومه
تشهد الســــــاحة السياسية اإليرانية صراعا حادا بني تيار الرئيس األسبق أحمدي جناد 
واملرشــــــد اإليراني آية الله علي خامنئي، وانكشــــــف هذا الصراع بوضوح عندما رفض 
خامنئي أن يترشح أحمدي جناد لالنتخابات الرئاسية في عام 2017، لكن وتيرته احتدت 
منذ اندالع االحتجاجات الشعبية األخيرة بالبلد ديسمبر املاضي املنددة  بخيارات النظام 
االقتصادية والسياســــــية التي تبحث عن التوسع البراغماتي على حساب الشعب داخليا 
وبالتدخل في شؤون دول اجلوار وتهديد أمنها خارجيا، ويعتقد مراقبون أن هجوم جناد 
ضد النظام محاولة منه لقطف ثمار الغضب الشــــــعبي في حني يجد النظام نفســــــه أمام 

مأزق داخلي جديد.



منى علمي

} أســـفرت هزيمـــة تنظيم داعش في ســـوريا 
والعـــراق عن انخفـــاض في معـــدالت التهديد 
الجهـــادي بالمنطقة العربية. وفي األردن، ألقت 
الحرب السورية بظاللها على المشهد الجهادي 
في بلد يجد نفســـه أمام مخـــاوف من تداعيات 
أمنيـــة بتســـلل إرهابيين من التراب الســـوري 
إليه إضافة إلى انتماء عـــدد من األردنيين إلى 
التنظيمات المتطرفة، لذلك تواصل الســـلطات 
األردنية نضالها ضد معضلة اإلرهاب لتقويضه 
حماية ألمنها من جهـــة وألمن المحيط العربي 

من جهة أخرى.
ومنـــذ ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، انضم 
أردنيـــون إلى التنظيمـــات الجهادية في جميع 
أنحاء العالم، للمرة األولى في أفغانســـتان مع 
عبدالله عـــزام، منّظر تنظيـــم القاعدة، ومن ثم 
فـــي العراق مع أبومصعـــب الزرقاوي، المجرم 
المتعصـــب، وأخيـــرا فـــي ســـوريا، جنبا إلى 
جنـــب مع العراق، الذيـــن اجتذبا أكثر من ألفي 
مقاتل أردني منذ عام 2011، بحسب تصريحات 

الخبير اإلسالمي األردني حسن أبوهنية.
ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك حركـــة ”جبهـــة 
النصرة“، إحـــدى أذرع تنظيـــم القاعدة، حيث 
سيطر األردنيون فيها على مراكز القيادة، منهم 

أبوُجليبيب، وبالل خريسات، وسامي ُعريدي.
وشـــكلت الحرب الســـورية نقطة انعطاف 
هامـــة بالنســـبة إلـــى الجهادييـــن األردنيين. 
وذكر أبوهنيـــة أن األردن يضم حوالي 10 آالف 
مجاهد. وأشـــار الباحث اإلســـالمي إلى وجود 
فجـــوة عمرية بيـــن األجيال من حيـــث الوالء، 
فتجد أن الجهاديين األصغر ســـنا هم أكثر والًء 

ودعما لتنظيم داعش، بينما األكبر سنا يدينون 
بوالئهم لتنظيم القاعدة. وأشار أبوهنية أيضا 
إلـــى أن ”حوالي 80 بالمئة مـــن الجهاديين في 

األردن يدعمون تنظيم داعش“.
وهناك اتجاه آخر يتخذه المشهد الجهادي 
وهـــو محاولـــة المنظمـــات اإلرهابيـــة جـــذب 
األردنيين من أصل فلســـطيني، المتمركزين في 
مناطق معينة حول مدن؛ الزرقاء وإربد والسلط 
ومحافظـــة معان. كما شـــهدت العقلية األردنية 
الجهاديـــة المعاصـــرة تغيرا ملحوظـــا يعود 
إلـــى ظروف الحياة ما قبـــل االنضمام إلى تلك 
المنظمات اإلرهابيـــة. حيث ُيعتقد أن معظمهم 

يعانون من النقص فـــي فرص العمل وينتمون 
إلى أحياء فقيرة.

وأشـــار أبوهنيـــة إلـــى أن األردن يشـــهد 
تطرفا متزايدا لـــدى أفراد العائالت من الطبقة 
المتوســـطة والطبقات الفقيرة، وهذه الظاهرة 
يمكن تفســـيرها جزئيا بسبب تدهور األوضاع 
االقتصاديـــة التـــي أدت إلى تغيير المســـتوى 
المعيشـــي ألفراد هذه الطبقة االجتماعية على 

وجه الخصوص.
وُترجمـــت هذه التغييرات إلى عدة هجمات 
إرهابية تم تنفيذها على األراضي األردنية. ففي 
مارس 2016 ، شـــهد األردن معركة موســـعة في 

مدينة إربد، بعد عملية عســـكرية إلسقاط خلية 
داعشـــية كانت تخطط لتنفيذ بعض الهجمات 
اإلرهابيـــة. وفي يونيو 2016، لقي خمســـة من 
ضبـــاط المخابـــرات األردنيـــة مصرعهـــم إثر 
إصابتهـــم بأعيرة نارية في هجوم إرهابي آخر 
قرب مخيم البقعة لالجئين الفلسطينيين، وهو 

المقر السابق للجهادي أبومحمد الطحاوي.
وفـــي يونيـــو 2016 أيضا، ُقتل ســـتة جنود 
أردنيين وأصيب عدد آخـــر بجراح إثر انفجار 
ســـيارة مفخخـــة بالقرب مـــن مخيـــم الرقبان 
لالجئيـــن الســـوريين، وأعلـــن تنظيـــم داعش 
بعدها مســـؤوليته عن الهجوم. وفي ديســـمبر 
2016، هاجـــم أربعة مســـلحين دورية للشـــرطة 
بالكرك جنوب األردن، ثم تحصنوا بقلعة الكرك 
واحتجـــزوا الســـياح كرهائن، وأعلـــن تنظيم 

داعش بعدها مسؤوليته عن الهجوم.
وفي يناير من هذا العام، أفادت الســـلطات 
األردنيـــة بأنهـــا اســـتطاعت إحبـــاط مؤامرة 
إرهابية ضخمة وتفكيك خلية إرهابية داعشية 
مكونـــة مـــن 17 إرهابيـــا. وقـــال أبوهنيـــة إن 
”الخاليا اإلرهابية التي تـــّم تفكيكها مؤخرا لم 

تكن مرتبطة ببعضها البعض“.
ضـــّد  صارمـــة  إجـــراءات  األردن  واتخـــذ 
األشخاص المشتبه بهم في نزعاتهم الجهادية. 
كمـــا ُمنـــع المقاتلون األجانب مـــن العودة إلى 
األراضي األردنية، وتمت مقاضاة وسجن أكثر 
مـــن 300 مجاهد ممـــن عادوا. ومـــع هذا يمكن 
ألولئك الذيـــن بقوا في مناطق النـــزاع العودة 

وتشكيل تهديد أمني جديد.
وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه السياســـة التي 
حققت نتائـــج ناجحة وقلصت الكثير من حجم 
الهجمات اإلرهابية، سيستمر األردن في نضاله 

ضـــد التهديـــد الجهـــادي. لكن تظـــل األوضاع 
االقتصادية المتدهورة والبطالة من ضمن أهم 
العوامـــل التي تزيد من معـــدالت التطرف بين 

شعوب المنطقة.

واألهـــم من ذلـــك أنه توجد بـــاألردن أيضا 
عوامل مضادة أخرى تســـاعد على استشـــراء 
هـــذه الظاهـــرة مثـــل الدعم وضعـــف التغطية 
االجتماعيـــة، حيـــث أفادت دراســـة أجراها كل 
مـــن آن ســـبيكهارد، وفارس بريـــزات، وأرديان 
شاجكوفشـــي، وعامـــر صبيلة عـــام 2016 على 
الشـــباب األردنـــي أن ”حوالـــي 4.5 بالمئة من 
الشـــباب في مدينة الزرقاء قالـــوا إنهم وجدوا 
فكـــر تنظيـــم داعـــش يتقـــارب مـــع قناعاتهم 
الشـــخصية، و أن حوالي 2.7 بالمئة قالوا إنهم 
وجـــدوا ذلك في تنظيم القاعـــدة. وفي إربد أّيد 
حوالي 1.5 بالمئـــة تنظيم داعش، وحوالي 1.5 

بالمئة آخرين تنظيم القاعدة“.
وكمـــا هو الحال في الدول العربية األخرى، 
يواجـــه الشـــباب األردنيون المهمشـــون أزمة 
هويـــة تتفاقم بســـبب الظلـــم والتهميش الذي 
يعانـــون منه كما يعانون من تغييب في الحياة 
السياســـية. كل هـــذه العوامل، بالمـــوازاة مع 
أن  تعنـــي  المترديـــة،  االقتصاديـــة  الظـــروف 
التطـــرف سيســـتمر فـــي جذب بعـــض الفئات 

بعينها من الشباب األردني.

توماس سايبرت

} واشــنطن  - عكســـت زيارة رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي، بنياميـــن نتنياهـــو، إلـــى البيت 
األبيـــض حالة من عدم اليقين بشـــأن سياســـة 
الواليات المتحدة تجاه الشـــرق األوسط، حيث 
كشـــفت عن فجـــوة متزايـــدة بيـــن تصريحات 
الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامب الرســـمية 
كوســـيط ســـالم محتمـــل وخطـــوات عمليـــة 
تتعارض مع هدف خطة الســـالم التي روج لها 

في اآلونة األخيرة.
والتقى ترامـــب مع نتنياهو بعد أســـابيع 
فقط من إعالنه نقل مقر الســـفارة األميركية من 
تـــل أبيب إلى القدس في 14 مايو، وهي الذكرى 

السبعون لتأسيس دولة إسرائيل.
وفي الوقت الـــذي قرر فيه ترامب االعتراف 
بالقدس عاصمة إلســـرائيل الذي شـــكل صدمة 
للـــرأي العام العربـــي والدولي ونتـــج عن ذلك 
تزايد مشـــاعر الغضب واإلحباط لدى الشـــعب 
الفلسطيني تجاه واشنطن، أقر ترامب بأن هذا 
اإلعالن من شـــأنه أن يزيد مـــن فرص التوصل 

إلى اتفاق سالم بين الجانبين.

خطة السالم

ألمـــح ترامب في بداية اللقـــاء إلى إمكانية 
طاولـــة  إلـــى  الفلســـطينية  الســـلطة  عـــودة 
المفاوضـــات، وقـــال ”الفلســـطينيون يريدون 
حســـب رأيي العودة إلى طاولة المفاوضات“، 
مســـتدركا بقوله ”إذا لم يأتوا، لن يكون ســـالم 

وهذا أمر ممكن“.

فـــي  أنـــه  األميركـــي،  الرئيـــس  واعتبـــر 
حـــال تـــم تحقيق الســـالم بين الفلســـطينيين 
واإلســـرائيليين، فهذا ”ســـيكون شـــيئا كبيرا 

للعالم، ولهذا نحن نحاول“.
علـــى  لمـــاذا  ترامـــب  يفســـر  لـــم  لكـــن   
الفلسطينيين أن يوافقوا على إجراء مفاوضات 
بعدما حققت الواليـــات المتحدة رغبة جامحة 

ورئيسية لإلسرائيليين وهي االعتراف بالقدس 
عاصمة لهـــم، قبل حتى أن تبـــدأ المفاوضات. 
كمـــا لم يوضح أيضا ما إذا كان سيســـافر إلى 

إسرائيل الفتتاح السفارة في مايو القادم.
وبدا موقف ترامب غامضا بشـــأن تفسيره 
لحيثيات خطة الســـالم التي وعدت بها إدارته 
في الشـــرق األوســـط. وقال أن فريقـــه، بقيادة 
صهره غاريد كوشـــنر، يعمل على الخطة التي 
توفر فرصة جيـــدة لتحقيقها، لكنه لم يقدم أي 

تفاصيل عن ميعاد إعالن هذه الخطة.
وعقب انتهاء االجتماع في البيت األبيض، 
علـــق نتنياهو علـــى تصريحات ترامب بشـــأن 
إمكانيـــة عدم وجود خطة للســـالم، وقال ”أنت 
ال يمكنك أن تجري مفاوضات للســـالم من دون 
الفلســـطينيين“، معتبرا أن ”الوضع المرغوب 
فيه هو أن يرغب الفلسطينيون في حل النزاع.. 
فهم يهربون من المفاوضات بكل وسيلة“، وفق 

زعمه.
ويشـــير مراقبون إلى أن اآلراء اختلفت بين 
الجانبين حول الخطة األميركية للســـالم، وقال 
الخبير في الشـــؤون اإلســـرائيلية أحمد رفيق 
عـــوض في تصريحات صحافيـــة إن ”الواليات 
المتحـــدة ال تريـــد أن تضع خطة للســـالم، مع 
رئيـــس وزراء تحيطـــه ملفـــات فســـاد داخـــل 

إسرائيل، ربما تطيح به“.
مقاال  ونشـــرت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
بعنـــوان ”زيـــارة نتنياهـــو قد تكـــون األخيرة 

للواليات المتحدة في منصب رئيس الوزراء“.
ويقـــول ديفيـــد هلفنجر، كاتـــب المقال، إن 
”زيـــارة نتنياهـــو إلـــى العواصم السياســـية 
واإلعالميـــة فـــي الواليات المتحـــدة، يمكن أن 
تكون األخيرة له كرئيـــس للوزراء، فقد أوصت 
الشـــرطة بتقديم الئحة اتهام بالرشـــوة ضده، 
واصطـــف المقربون الســـابقون منه للشـــهادة 

ضده هو وزوجته“.
وبشـــأن القلق األميركي من الدور اإليراني 
التخريبي بالمنطقة والعالم فقد أعرب نتنياهو 
لترامب خالل االجتماع عن رغبة إســـرائيل في 
مغادرة الواليات المتحدة االتفاق النووي التي 
أبرمته الدول الكبرى مـــع طهران صيف 2015. 
وأشـــار الرئيس األميركي، الذي سيتعين عليه 
اتخاذ القرار في مايـــو المقابل، إلى أنه مازال 
مترددا بيـــن تعديل االتفـــاق أو تفكيكه بصفة 

نهائية.
مـــن جانبه، دعـــم نتنياهو في حـــواره مع 
الرئيـــس األميركـــي حليفه التاريخـــي واتخذ 

موقفا متشـــددا ضد طهران واســـتخدم خطابا 
تصعيديـــا في مؤتمـــر لجنة الشـــؤون العامة 
األميركية اإلســـرائيلية في واشنطن الذي ُعقد 
بعـــد يوم من لقائه مع ترامب، محذرا ما وصفه 
”بالتهديد المتزايد للتوسع اإليراني في الشرق 

األوسط“.
وأوضـــح نتنياهو قائال ”الظالم يخيم على 

منطقتنا. إيران تبني إمبراطورية عدوانية“. 
وخـــالل اجتمـــاع البيـــت األبيض، أشـــاد 
ترامـــب ونتنياهـــو بجهودهما كحلفـــاء. وقال 
ترامـــب ”العالقة بيننا لم تكـــن أبدا أفضل من 
ذلـــك“، مضيفا أنه يرى أن اســـتضافة نتنياهو 

”شرف عظيم“.

مواجهة إيران

من أجـــل مواجهة إيـــران، تريـــد الواليات 
المتحدة من إســـرائيل إقامة تحالف مع القوى 
الســـنية في الشرق األوسط. لكن األزمة القائمة 
في الخليج بســـبب رفض السعودية واإلمارات 
والبحريـــن إضافة إلـــى مصر تـــورط قطر في 
دعم اإلرهـــاب وتوجهاتها التـــي ال تأبه لألمن 
القومي لدول الخليج، لذلك من شأن تعنت قطر 
ورفضهـــا عن التخلي عن الـــدور التخريبي أن 
يحبط الجهـــود الرامية إلى توحيد المعســـكر 

السني.

وقـــد وفد مؤخـــرا مبعوثـــان أميركيان إلى 
الدوحة للمساعدة في التغلب على الخالف لكن 
لم تـــرد أي أنباء عما إذا كانا قد حققا أي تقدم 

يذكر بخصوص هذا الملف.
وفي الوقت الذي اعتبرت الواليات المتحدة 
قطـــر شـــريكا مهمـــا وأعلنـــت الموافقـــة على 
اســـتثمار ما تبلـــغ قيمته حوالـــي 200 مليون 
دوالر لتحديث القاعدة العسكرية بالدوحة فإن 
الفجوة بين دول الخليج المتحالفة مع الواليات 
المتحدة قد تتســـع بســـبب رؤية أميركية غير 
واضحـــة في تعاملها مع الحلفاء من جهة وألن 
الدوحة ستبحث دائما عن مصالحها الخاصة، 
وستقوم بتحويل رهاناتها مع األصدقاء خارج 

دول مجلس التعاون الخليجي
وبحسب تصريحات وكالة التعاون األمني   

الدفاعي، وهي ذراع وزارة الدفاع األميركية فإن 
”هـــذا االســـتثمار المقترح سيســـهم في تعزيز 
السياســـة الخارجية واألمـــن القومي للواليات 
المتحدة من خالل المساعدة على تحسين أمن 
دولة صديقة كانت، وال تزال، تشـــكل قوة مهمة 
لالســـتقرار السياســـي والتقدم االقتصادي في 

منطقة الخليج العربي“.
 لكن متابعين يشيرون إلى أن البيت األبيض 
بات يفتقـــر إلى التخطيط االســـتراتيجي وفي 
حالـــة تذبذب واضح بســـبب مواقف متناقضة 
من ملفات خطيرة. وفســـر هؤالء حالة التذبذب 

بســـبب حركة االستقاالت الكبيرة للمستشارين 
في فريق ترامب، األمر الذي يجعل عملية إنشاء 

استراتيجيات طويلة األمد أصعب.
المستشـــارين  كبيـــر  اســـتقالة  وكانـــت 
االقتصاديين فـــي حكومة ترامب، غاري كوهن، 
هي األحدث في سلسلة من استقاالت مسؤولي 
اإلدارة األميركية التـــي تركتها تكافح من أجل 

وضع خطط سياسية متماسكة.
وقـــال أوري نيـــر، الناطـــق باســـم منظمة 
”أميريكانـــز فـــور بيس ناو“، وهـــي منظمة في 
واشـــنطن تعمل لمناصرة التوصل إلى تسوية 
سلمية بين إسرائيل وفلســـطين ”من الواضح 
أن هذه اإلدارة ال تعرف وجهتها. يبدو أن خطة 
ترامب للســـالم لن تشمل على األرجح أي شيء 

يمكن أن يأتي في صالح الفلسطينيين“.
 وبسبب دعمها الواضح إلسرائيل ال تعتبر 
الواليـــات المتحدة وســـيطا نزيها في الصراع 
اإلسرائيلي الفلسطيني، بل تعتبر قوة متحالفة 

مع جانب واحد على حساب اآلخر.
وفي الوقت الذي دعـــم فيه ترامب نتنياهو 
قرار قطع المساعدات عن الفلسطينيين وأشاد 
بعالقة بالده مع تل أبيب وخاصة العســـكرية، 
ألنـــه ”لم يســـبق لهـــا أن كانت أفضـــل“، وفق 
تعبيـــره علقـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمز في 
تحليل لزيارة نتنياهو بأن ”آمال ترامب في أن 
يصبح رجال محايدا قد ولت منذ فترة طويلة“.

في 
العمق

سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط: تذبذب وغموض

ترامب ليس وسيطا محايدا

تأهب أمني على الحدود

{لقـــاءات جديـــة، ذات مغزى بيـــن دونالد ترامـــب وبنياميـــن نتنياهو في البيـــت األبيض، حيث 
يتقاسمان رؤية سالم وازدهار في الشرق األوسط}.

جيسون غرينبلت
مبعوث دونالد ترامب ملسيرة السالم في الشرق األوسط

{دور األردن أساسي في الجهود الدولية لمحاربة اإلرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا، ونثمن جهوده 
لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، وتعامله مع التحديات اإلقليمية}.

ينس ستولتنبرغ 
األمني العام حللف شمال األطلسي

ال تعتبر واشنطن وسيطا نزيها في 
الصراع اإلســـرائيلي الفلســـطيني، 
بـــل تعتبر قـــوة متحالفة مـــع جانب 

واحد على حساب الطرف اآلخر

◄
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[ تلميحات أميركية بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات  [ البيت األبيض يفتقر إلى التخطيط االستراتيجي

[ األوضاع االقتصادية المتدهورة والبطالة وضعف الوعي االجتماعي ترفع من معدالت التطرف

كشفت التصريحات املتناقضة لإلدارة األميركية برئاسة دونالد ترامب عن خالفات داخل 
فريقه احلكومي وعن اســــــتراتيجية غير واضحة في تعاملها مع قضايا الشــــــرق األوسط 
وخاصــــــة مــــــع حلفائها باملنطقة. ورغم إعــــــالن ترامب عن خطة للســــــالم لصالح حليفتها 
إســــــرائيل إال أن لقاءه األخير مع رئيس الوزراء اإلســــــرائيلي بنيامني نتنياهو أملح فيه إلى 
ــــــة عودة الفلســــــطينيني إلى التفاوض دون توضيح ملآل هذه اخلطة، ما كشــــــف عن  إمكاني
فجوة بني احلليفني، إضافة إلى تذبذب موقفها من دور قطر التخريبي باخلليج ومســــــاعي 
ــــــج، لذلك تبدو وجهة  ــــــرة للبحث عن دعم إقليمــــــي دون االكتراث ملصالح دول اخللي األخي

اإلدارة األميركية في التعامل مع ملفات املنطقة غير واضحة.

األردن والتهديدات الجهادية: صراع ال يهدأ

حسن أبوهنية:
حوالي 80 بالمئة من 

الجهاديين في األردن 
يدعمون تنظيم داعش
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} تنحى محمود عّباس (أبومازن) رئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية أم لم يتنّح. 
ليست تلك املسألة، علما أنه من الصعب 

أن يفكر في التنحي بسبب ظروف خاصة 
به وذلك على الرغم من تقدمه في العمر. 

صارت املسألة مرتبطة كلها مبرحلة ما بعد 
”أبومازن“، أطال الله عمره. أّي فلسطني 

بعد مرحلة امتّدت من وفاة ياسر عرفات في 
تشرين الثاني – نوفمبر ٢٠٠٤ إلى يومنا هذا. 
إّنها مرحلة مرشحة ألن متتد سنوات أخرى 
وباتت مرتبطة برجل كان يرمز في املاضي 

إلى القدرة على استيعاب املعطيات الدولية 
واإلقليمية مبا جعله يلعب دورا محوريا في 
الوصول إلى اتفاق أوسلو بحسناته الكثيرة 

وعيوبه.
في النهاية، لوال ”أبومازن“ وفريق 

العمل الفلسطيني الذي تفاوض سّرا مع 
اإلسرائيليني في أوسلو، ملا كان االتفاق 

الذي أعاد ياسر عرفات إلى أرض فلسطني. 
األهّم من ذلك كله أنه لوال اتفاق أوسلو ملا 
دخل ”أبوعّمار“ البيت األبيض في يوم من 

األّيام، وملا كان في السنة ٢٠٠٠، أي في السنة 
األخيرة من والية بيل كلينتون، أكثر زعماء 

العالم ترددا على مقر الرئيس األميركي.
خَلَف محمود عّباس ياسر عرفات. في 

٢٠٠٤، لم يبق من الزعماء التاريخيني حلركة 
”فتح“ لدى وفاة الزعيم التاريخي للشعب 

الفلسطيني سوى ”أبومازن“. كان الوحيد 
من أعضاء القيادة التي أسست احلركة الذي 
ال يزال ميتلك وضعا داخليا وعربيا ودوليا 

يسمح له بأن يكون خليفة للشخص الذي 
وضع فلسطني على اخلريطة السياسية 
للشرق األوسط. ال شّك أن اغتيال خليل 

الوزير (أبوجهاد) وصالح خلف (أبوإياد)، 
األول على يد اإلسرائيليني واآلخر على يد 
أحد املجرمني التابعني لـ”أبونضال“، سّهل 

على ”أبومازن“ أن يتحّول إلى الرجل الثاني 
في ”فتح“، وفي منظمة التحرير الفلسطينية 

في السنوات الـ١٥ التي سبقت غياب ياسر 
عرفات.

تبّني مع مرور الوقت أن التركة التي 
خلفها ”أبوعّمار“ ثقيلة جدا. يعود ذلك إلى 

سببني على األقّل. أولهما البيروقراطية 
الفلسطينية التي تضخمت بسبب أسلوب 

العمل لـ”أبوعّمار“، وهو األسلوب القائم على 
توظيف الفلسطينيني عشوائيا في اإلدارة 

التي تأسست بعد اتفاق أوسلو. إّنه األسلوب 
نفسه الذي اتبعه ياسر عرفات قبل ذلك في 
بيروت وتونس، والذي كان يقوم على فكرة 

أن املساعدات العربية ال ميكن أن تتوّقف في 
يوم من األّيام…

أما السبب اآلخر واألهّم، فهو ”عسكرة“ 
االنتفاضة في السنة ٢٠٠١، وهو قرار أنهى 

اتفاق أوسلو عمليا وأدى إلى محاصرة 
ياسر عرفات في ”املقاطعة“ في رام الله، 

وصوال إلى مرضه ثم نقله إلى باريس 
لضرورات العالج حيث كانت وفاته. كان 

قرار ”عسكرة“ االنتفاضة اجلديدة التي بدأت 
بالزيارة االستفزازية التي قام بها آرييل 

شارون للمسجد األقصى أواخر العام ٢٠٠٠ 
من أسوأ القرارات الفلسطينية. استفادت 

منه ”حماس“ والذين يقفون خلفها إلى أبعد 

حدود وسهلت على اإلسرائيليني، بفضل 
العمليات االنتحارية، اتخاذ قرار محاصرة 

”أبوعّمار“ الذي كان مبثابة وضع رئيس 
السلطة الوطنية في اإلقامة اجلبرية. أكثر من 
ذلك، لعبت هذه العمليات االنتحارية دورا في 

خدمة اليمني اإلسرائيلي الذي عارض منذ 
البداية اتفاق أوسلو وأّي كالم عن تسوية 

ميكن أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية 
مستقّلة.

كان ”أبومازن“ على حق عندما اعترض 
على عسكرة االنتفاضة واعتبر هذا القرار 
أقرب إلى كارثة من أّي شيء آخر. لم يكن 
سّرا أن الرئيس اجلديد للسلطة الوطنية 

الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية وزعيم ”فتح“ كان دائم 
االعتراض على سياسات ياسر عرفات. كان 

معترضا حّتى على الطريقة التي تصّرف بها 
ياسر عرفات في لبنان. وإذا كان من كلمة حّق 

تقال فهي إّن ”أبومازن“ لم يتورط بأّي شكل 
في احلرب اللبنانية التي كان الفلسطينيون 

جزءا لم يتجّزأ منها.
تكمن املشكلة في أّن ”أبومازن“ خلف 

”أبوعّمار“ في كّل املواقع التي كان يشغلها 
من دون أن يتمكن من إحداث أي تغيير نوعي 
نحو األفضل في أّي مجال من املجاالت. على 

العكس من ذلك، زاد وضع اإلدارة الفلسطينية 
سوءا خصوصا بعدما قرر محمود عّباس أن 
يتفّوق على ياسر عرفات في مجال التفّرد في 

السلطة. صحيح أن ”أبوعّمار“ كان ميارس 
الدكتاتورية، لكّن الصحيح أيضا أّنه كان 

يعترف بوجود قياديني غيره يصلحون ألدوار 

معّينة تصّب في النهاية في خدمة ما يريده. 
كان يحسن استخدام هؤالء أفضل استخدام، 
أكانوا في واشنطن أو موسكو أو نيويورك… 

أو في عواصم أوروبية أو عربية.
لم متض سنوات قليلة، على انتخاب 

”أبومازن“ رئيسا للسلطة الوطنية، إال 
واختفى عن املسرح السياسي، وحّتى 

األمني، أي قيادي فلسطيني ميكن أن تكون 
له حيثية أو رأي مفيد أو يتمّتع بكفاءة ما. 
شمل ذلك أقرب الناس إلى ”أبومازن“، مبن 

في ذلك أولئك الذين شّكلوا فريق العمل الذي 
أوصل إلى أوسلو وأوصل ياسر عرفات إلى 

البيت األبيض.
ال ميكن التذّرع بالتركة الثقيلة لياسر 
عرفات، لتفادي التعاطي مع الواقع الذي 

خلقته مرحلة ما بعد غياب الرجل في 
خريف العام ٢٠٠٤. ال ميكن حّتى التذّرع 

بأخطاء كبيرة لياسر عرفات من نوع 
اعتقاده أن تهـريب أسلحة بواسطة السفينة 

”كارين- إي“ ميكن أن يساعده في املواجهة 
مع إسرائيل في مرحلة ما بعد ”عسكرة“ 

االنتفاضة. هناك مرحلة مضت وهناك تعنت 
إسرائيلي. ال تعّبر عن هذا التعنت التحوالت 

التي طرأت على املجتمع في إسرائيل 
فحسب، بل الرغبة في استمرار االحتالل إلى 

ما ال نهاية أيضا.
ال ضرورة إلعالن ”أبومازن“ عن تنحيه 

أو عن رغبته في البقاء ”رئيسا“ حّتى اليوم 
األخير من حياته كي يحصل اعتراف بأّن 

هناك مرحلة فلسطينية انتهت. في السنوات 
األخيرة من تلك املرحلة التي شهدت انفصال 

غّزة عن الضفة الغربية واقتصار العالقة 
الفلسطينية – اإلسرائيلية على التنسيق 

األمني، ثّمة حاجة إلى التفكير بطريقة 
مختلفة. البداية تكون بطرح أسئلة من نوع 

أي جيل سيقود الفلسطينيني في املرحلة 
املقبلة بعدما استنزف الوقت القيادة التي 

جاءت من خارج بعد اتفاق أوسلو؟
السؤال األخطر ما العمل بالضفة الغربية 

التي حّول االحتالل ما بقي منها إلى ثالثة 
كانتونات؟ أي مستقبل لغّزة التي حتّولت 
إلى قنبلة سكانية في مساحة ضيقة؟ كيف 

سُيربط مصير غّزة مبستقبل سيناء؟ أي دور 
ملصر في هذه العملية التي تتجاوز مصر 

وتصل إلى التعاون الذي سيقوم بينها وبني 
اململكة العربية السعودية واألردن في إطار 
مشروع ”نيوم“ السعودي الذي يقف خلفه 

ولّي العهد األمير محّمد بن سلمان؟
الثابت الوحيد في املرحلة التي يبدو أن 
القضّية الفلسطينية مقبلة عليها هو الشعب 
الفلسطيني الذي ال ميكن حذفه من املعادلة 

الشرق أوسطية. 
يكشف وجود هذا الشعب قصر النظر 

اإلسرائيلي الذي لن تعّوض عنه إدارة دونالد 
ترامب التي تنوي طرح مشروع للمنطقة من 

خالل نظرة شمولية. يفترض في مثل هذه 
النظرة الشمولية، في حال كان مطلوبا أن 

تكون لديها فرصة في النجاح، عدم جتاهل 
أّن من الصعب إلغاء شعب ميتلك هوية 

وطنية وميتلك أرضا مهما حققت إسرائيل 
من جناحات عسكرية… ومهما كان الوضع 

العربي مزرّيا.

مرحلة ما بعد {أبومازن}

{مواصلة روســـيا للهجمات العسكرية ضد المدنيين دعما لنظام األسد لن تثني السوريين عن 

المطالبة بحقوقهم، ومحاوالت تعويم النظام لن تنجح}.

سلوى أكسوي
نائب رئيس االئتالف الوطني السوري املعارض

{الضغـــوط التي مورســـت على الرئيس محمـــود عباس تراجعت وتيرتهـــا، وال يوجد طرف عربي 

يستطيع تجاوز القرار الفلسطيني فيما يتعلق بحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي}.

عزام األحمد
عضو اللجنة املركزية في حركة فتح الفلسطينية

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} بعد سبع سنوات على اندالع الثورة 
السورية ثّمة أسئلة على غاية في األهمية 
تطرح نفسها، ومثًال، فهل كان مقدرا لهذه 

الثورة أن تستمر على هذا النحو، أو أن تصل 
إلى هذه املآالت املأساوية والكارثية؟ وهل كان 

بإمكان قوى املعارضة املتصدرة لهذه الثورة 
فرض مسار أخر، أو خيارات أخرى، جتّنبها 

ما وصلت إليه؟ ثم ما هي العوامل التي 
أوصلت إلى هذه النتيجة؟

في واقع اليوم، وبعد هذه التجربة 
الطويلة واملضنية والصعبة واملعّقدة، فإن 

املعارضة السورية تبدو وكأنها لم تعد متتلك 
مصيرها، وال مصير الصراع السوري، كما لم 

تعد متتلك خياراتها املفترضة، املنبثقة من 
مصالح شعبها، بعد أن أضحت، بكياناتها 

السياسية والعسكرية املسيطرة أكثر خضوعًا 
ألجندات األطراف اخلارجية الداعمة أو 

احلاضنة، لها، في حني خرج الصراع السوري 
من بني يديها ومن يدي النظام، بعد أن أضحى 

محكومًا بأهواء وإرادات األطراف الدولية 
واإلقليمية الفاعلة، أي الواليات املتحدة 

وروسيا وإيران وتركيا (إضافة إلى القطبة 
املخفية أي إسرائيل)، علما أن كل واحدة من 
هذه الدول تشتغل تبعًا ألجنداتها اخلاصة 

مبعزل عن مصالح وعذابات السوريني.
املهم اليوم أن هذه املعارضة، ورغم 

كل التضحيات واملعاناة، والتجربة الغنية 
واملضنية، تبدو أكثر ضعفًا بكثير من ذي 

قبل، بل إنها باتت وكأنها مسلمة أمرها للدول 
الراعية أو احلاضنة، كأنها تستمد منها 

الشرعية السياسية وحتى القدرة على البقاء، 
أكثر مما تستمّد أي منهما من شعبها، أو من 
رصيدها في ميدان الصراع. هكذا، فكل شيء 

في سوريا يبدو اليوم خارجًا عن السيطرة 

واملعقول: النظام، واملعارضة والكيانات 
السياسية والعسكرية واملدنية، واملكّونات 

املجتمعية، والقوى اإلقليمية والدولية. 
فالواليات املتحدة ال تلوي على شيء، وال تفعل 

شيئًا، وكأنه ال يهمها سوى أمن إسرائيل، 
ومنطقة شرقي نهر الفرات، ودعم قوات البي 
يو دي الكردية، بدعوى التركيز على محاربة 

تنظيم داعش وحتجيم إيران. في حني أن 
روسيا، التي تلعب على هامش الالمباالة 

األميركية، مشغولة بترسيخ النظام، واملشاركة 
معه في وأد املعارضة، وفرض هدن محلية، 

ومقاومة أي جهد دولي لوقف القصف والقتل 
والتشريد، بدعوى احلرب ضد اإلرهاب، 

ولفرض ذاتها كقوة دولية ال تقل في مكانتها 
عن الواليات املتحدة.

ومن جهتها فإن إيران ال ترى في سوريا 
إال جائزة لها، الستكمال سيطرتها على 

املشرق العربي، من العراق إلى لبنان مرورا 
بسوريا، لفرض ذاتها كقوة إقليمية، ولتعزيز 

موقعها التفاوضي في امللفات العالقة مع 
الواليات املتحدة، وضمنها امللف النووي. 
أما تركيا فقد بات شغلها الشاغل حماية 

أمنها القومي، ووأد أّي طموحات كردية على 
حدودها، من العراق إلى سوريا، إلى حد 

قبولها تسليم عفرين للنظام، وذلك بعد أن كان 
هدفها مساندة املعارضة وإسقاط نظام األسد.

وعلى صعيد الطرفني احملليني 
املتصارعني، فإن النظام بعد أن فقد موارده 

في القوة والسلطة والسيادة، بات رهنا 
إلرادات الطرفني الداعمني، أي روسيا وإيران، 

علمًا أن الطرف األول، أي روسيا، بات أكثر 
حتكمًا بامللف السوري، في حني إيران أكثر 

رسوخا في القوة على الصعيد امليداني.
أما بخصوص املعارضة فهي لم تنجح في 

توليد كيان سياسي جامع، أكثر متثيال 
للسوريني وكياناتهم، وأكثر متثال ملصاحلهم 

ولتنوعاتهم، بل إنها بخطاباتها باتت أكثر 
مماألة خلطابات الكيانات اإلسالمية املتطرفة، 

وأكثر بعدًا عن خطاباتها التأسيسية 
املتعلقة باحلرية واملواطنة والدميقراطية. 

ولعل الوضع على صعيد كيانات املعارضة 
العسكرية أكثر بؤسا، فهذه الفصائل أكثر 
ارتهانا للخارج، ما يفسر مشاركة بعضها 

في مسارات أستانة التفاوضية، وفي مؤمتر 
سوتشي، وما يفسر تخلي بعضها عن حلب 

مقابل معركة درع الفرات، والسكوت عن 
استيالء جبهة النصرة على إدلب وريفها، 
لالنخراط في عملية ”غصن الزيتون“ في 

عفرين، هذا فضال عن االقتتاالت املتواصلة في 
بني فصائلها على القوة والنفوذ واملوارد.

ثّمة عوامل رئيسة تسلسلت وتناسلت، 
وأدت إلى كل ذلك. أولها، العنف التدميري 

الذي انتهجه النظام، والذي تصّرف ضّد 
شعبه منذ البداية، كأنه قوة غريبة، أو قوة 

احتالل. وثانيها تخاذل املجتمع الدولي، رغم 
أن ما حصل، وضمنه استخدام الطائرات 
والكيماوي، لكسر أكثرية السوريني، غير 

مسبوق، وغير مقبول في املعايير الدولية. 
وثالثها طول أمد الثورة، مع استعصاء 

أحوالها وتهّتك قواها، وتقّيح جراحاتها. 
ورابعها تفّجر التناقضات واالنشقاقات في 
معمعان الثورة، وقبل إسقاط النظام، على 

خالف ما حصل في التجربتني املصرية 
والتونسية. وخامسها تعّذر توليد مركز 
قيادي أو مرجعية مؤّسسية للثورة، في 

السياسة والعسكرة والعمل املدني.
املشكلة أن املعارضة بَنْت كل شيء بناء 

على مراهنتني خاطئتني، أوالهما، أن االنتصار 

حتمي وأن النظام سيسقط منذ السنة األولى. 
وثانيتهما، أن التدخل الدولي بهذا الشكل 
أو ذاك آت ال محالة. وبالنتيجة فقد جرى 

رفع مستوى وتيرة الصراع في سوريا، 
ليس من حيث مقاصده، وإمنا من حيث 

أشكاله ووتائره ومستوياته بناء على هاتني 
املراهنتني اخلاطئتني. واملعنى أن السوريني، 
من دون وهم االنتصار من التجربة أو الثورة 

األولى، ووهم التدّخل اخلارجي، رمبا كان 
بإمكانهم أن يشّقوا مسارات أخرى لثورتهم، 

أقل كلفة وأقل مستوى، ولكن رمبا أكثر 
تأثيرا، وفاعلية، حتى لو كانت أطول زمنًا، 
هذا بالقياس إلى األهوال التي اختبروها 

طوال األعوام السبعة املاضية.
على ذلك كان باإلمكان تبني خيارات 
أخرى، لكن التدّخالت الدولية واإلقليمية 

واالرتهان للخارج، وإخراج أغلبية السورين 
من معادالت الصراع، بالقتل واحلصار 

والتشريد، وعدم قدرة املعارضة على بناء 
ذاتها، أوصلت األمور إلى هذه احلالة، أي إلى 

حالة الالخيار.

ال خيارات للمعارضة السورية

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

ال ضرورة إلعالن {أبومازن} عن تنحيه أو 

عن رغبته في البقاء {رئيسا} حتى اليوم 

األخير من حياته كي يحصل اعتراف 

بأن هناك مرحلة فلسطينية انتهت. 

أي جيل سيقود الفلسطينيين في 

المرحلة المقبلة؟

المعارضة بنت كل شيء على 

مراهنتين خاطئتين، أوالهما أن 

االنتصار حتمي وأن النظام سيسقط 

منذ السنة األولى. وثانيتهما أن 

التدخل الدولي آت ال محالة. وبالنتيجة 

فقد جرى رفع وتيرة الصراع في سوريا 

بناء على هاتين المراهنتين
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التدخالت الدولية واإلقليمية 

واالرتهان للخارج، وإخراج أغلبية 

السورين من معادالت الصراع، بالقتل 

والحصار والتشريد، وعدم قدرة 

المعارضة على بناء ذاتها، أوصلت 

األمور إلى حالة الالخيار



آراء

} االنتصار الذي حّققه اليمني الشعبوي 
والفاشي املعروف مبعاداته للنظام ومعاداته 

لالحتاد األوروبي، في االنتخابات األخيرة 
بإيطاليا، يكشف لنا مرة أخرى عن معطى 

بالغ األهمية، وهو أن الدميقراطية احلديثة 
ال تزال إلى حدود الساعة قاصرة عن حماية 

نفسها من املخاطر النابعة من داخلها، وعلى 
رأسها خطر الشعبوية.

منذ نهاية احلرب العاملية إلى اآلن، ورغم 
كل اإلصالحات الهيكلية وتدابير الصيانة 

التي أجرتها ألجل مواصلة التحليق بأمان، 
ال تزال الدميقراطية لم تتخط بعد منطقة 
االضطراب اجلوي. ال تزال الدميقراطية 

احلديثة لم تنج بعد من عواصف الشعبوية 
التي تهب بني الفينة واألخرى، وتوشك 

على تدمير إرث التنوير في بعض األحيان. 
فال تـزال أشباح هتلر وموسوليني تطل 
برؤوسها املـروعة، كما لو أن الشعبوية 

مرض مزمن ومالزم للدميقراطية، ال 
انفكاك منه وال خالص. ينطبق هذا األمر 
على املجتمعات احلديثة التي حتلق فيها 

الدميقراطية عاليا في أجواء السماء، لكنه 
بكل تأكيد أكثر انطباقا على املجتمعات 

التقليدية حيث ال تزال الدميقراطية في طور 
محاولة اإلقالع.

ما يعني أن الدميقراطية ليست وصفة 
سحرية في آخر املطاف، لكنها ال تعدو 
أن تكون أكثر من رحلة اضطرارّية في 

غياب بدائل أكثر ضمانا للسالمة. ليست 
الدميقراطية خيارا جيدا لكنها تبقى اخليار 
األقل سوءا. هكذا، فنحن ال نحتاج إلى رفع 

شعار ”الدميقراطية هي احلل“، كما يردد 
البعض، بل نحتاج إلى الكثير من اجلهد 

والقليل من احلماس.
غير أن األمل الباقي أمام دولة املؤسسات 

هو قابلية الدميقراطية للتطوير الدائم في 
مستوى التفاصيل التنظيمية والتشريعية 

واإلدارية، فضال عن اإلصرار البروميثيوسي 
الذي يطبع احلضارة املعاصرة في حتديها 

لألزمات وعدم استعدادها للتوقف عند 
منتصف الطريق. بل قالها غاستون باشالر 

ذات مرة في سياق مختلف: تاريخ تطور 
العلم هو تاريخ أزمات العلم. وهو ما 

يصدق على احلياة السياسية أيضا، وعلى 
الدميقراطية على وجه التحديد. بوسعنا 

أن نقول بكثير من االطمئنان: تاريخ 
الدميقراطية هو تاريخ أزمات الدميقراطية.

في كل األحوال تتمتع الدميقراطية بنوع 
من القابلية للمراجعة والنقد والتطور، 

بدءا من التقطيع االنتخابي وانتهاء ببنود 
الدستور. مبعنى أن اآلليات الدميقراطية 

حتتاج بالضرورة إلى اخلضوع للمراجعة 
والنقد بنحو دوري ودائم، لكن علينا في 
املقابل أن نوضح ما قلناه مرارا: النقد ال 

يعني التقويض، بل النقد هو الدافع الفعلي 
نحو التطور. مثال، لم تتطور احلداثة خارج 

النقد الذي وجهته احلداثة لنفسها، كما 
لم تتطور العقالنية خارج النقد العقالني 

للعقالنية، وهكذا. يصدق نفس الشيء على 
الدميقراطية. لقد تطورت الدميقراطية نفسها 

من البعد التمثيلي إلى البعد التشاركي 
بفعل النقد الذاتي املتواصل الذي وجهته 

الدميقراطية لنفسها.
بكل تأكيد تبقى الدميقراطية أفضل الّنظم 
املمكنة واملتاحة إلى حد الساعة، غير أن هذا 
ال مينع من االعتراف بوجود هشاشة أصلية 

جتعل الدميقراطية قابلة لالنقالب على 
نفسها بنفسها، وإّال فكيف نفسر أّن اآللية 

الدميقراطية لم تسعف الكثير من املجتمعات 
الغربية في تفادي الصعود االنتخابي لليمني 

الشعبوي أو اليمني الفاشي، مثلما حدث 
مؤخرا في االنتخابات التشريعية اإليطالية؟
ما يقوله هابرماس عن احلداثة من أنها 

مشروع لم يكتمل بعد، يصدق أيضا على 
الدميقراطية، والتي تبدو كأنها بدورها 

صيرورة ال تزال في بدايتها، ولم تتشكل 
مالمحها النهائية بعد، ومن ثمة ستحتاج 

دائما إلى تدابير دورية للفحص وإجراءات 
متواصلة للصيانة.

لكن، لدينا سؤال حاسم ودقيق: هل 
الدميقراطية قادرة على احتواء خصومها 

كما يراهن البعض؟ بكل تأكيد ليس السؤال 
مجرد مسألة إسالمية أو شرقية، لكنه سؤال 
كوني يرتبط بالهشاشة األصلية للدميقراطية 

نفسها، غير أن األمر عندنا في العالم 
اإلسالمي أشّد تعقيدا لثالثة أسباب:

السبب األول يتعلق بالوضعية اإلشكالية 
للحركات الشعبوية-الدينية والتي قد حتملها 

نتائج االنتخابات إلى احتكار كل شيء، 
في وقت لم تترسخ فيه ثقافة املؤسسات 

والقوانني والسلوك املدني، بل كثيرون من 
يجعلون الفتاوى واحليل الفقهية فرصة 

لإلفالت من القانون!
السبب الثاني يكمن في أن نفس التيار 
الديني الذي قد َيضطهد الناس حني يكون 

حاكما وينفرد باحلكم (سودان انقالبات 
النميري- الترابي- البشير) هو نفسه قد 
يتعرض لالضطهاد حني يصبح محكوما 

ويكتفي باملعارضة (مذبحة حماة مثال).
والسبب الثالث يكمن في أن املزاج 

الشعبي ال يرحب بالنقد املوجه ضّد احلركات 
الدينية؛ فإنه يرى في ذلك النقد مغالبة لألمر، 

ومكابرة للحق، وإنكارا للمعلوم. وليس 
أمامنا غير الطاعة والوالء، مع هامش ضئيل 

للنصح الذي يختص به ”أهل النصح“ 
حصرا.

احلقيقة الغائبة عنا أن الدميقراطية 
حتتاج إلى نقد ذاتي شفاف ومفتوح 

ومتواصل. والنقد الذاتي كما ال يخفى هو 
أداة التقومي الذاتي في كل املسائل واألمور، 

ألن من ال يستطيع تقومي نفسه بنفسه ال 
ميكن تقوميه من اخلارج. كما أن النقد ال 
يكون فعاال إال إذا كان نابعا من الداخل. 

أما الرهان على تعطيل ملكة النقد بدعوى 
احملافظة، أو بدعوى أن ”ليس باإلمكان 

أفضل مما كان“، فهو ال يعني سوى شيء 
واحد: التعويل على الغرائز البدائية للقطعان 
اآلدمية. وهنا بالذات يكمن رهان األصوليات 

والشموليات.
وإذا كان أفالطون َيعتبر السياسة عن 

حق وظيفة النفس العاقلة، فلعل تهييج 
االنفعاالت السلبية للجموع ميثل أكبر حتد 

غريزي أمام قيم التمدن، كما ترى رجاء 
بن سالمة في كتابها املميز ”نقد إنسان 

اجلموع“، لكن هل يعني ذلك األمر التضحية 
باخليار الدميقراطي كما يرى العفيف 

األخضر، وذلك من أجل حداثة فوقية قد تأتي 
وقد ال تأتي، وقد تأتي بسرعة وتنهار بسرعة 

طاملا يعوزها األساس املجتمعي؟
في كل األحوال، ال دولة دميقراطية 

دون مجتمع دميقراطي. وفي رواية أخرى 
”كما تكونون يوّل عليكم“. كل هذا الكالم 

صحيح من وجهة نظر التجربة، لكن، حتى 
في املجتمعات الدميقراطية قد تكون الدولة 

الدميقراطية عرضة ملخاطر االنهيار جراء 
الهزات الشعبوية املتكررة. وهذا ما يعني 
بأن البناء الدميقراطي سيحتاج إلى جهد 

دائم ألجل الصيانة واإلصالح والترميم 
وحتى إعادة البناء إن اقتضى األمر.

عقب نهاية احلرب العاملية الثانية أعاد 
األملان بناء الدميقراطية من نقطة الصفر. 
لم يستسلموا لنظرية املؤامرة كما تفعل 

الشعوب املهزومة نفسيا. 
لم يلجأوا إلى تهييج االنفعاالت 

السلبية والغرائز البدائية وتهديد ”األعداء 
املنتصرين“ بالويل والثبور وعظائم األمور، 

بل ركزوا مباشرة على الهدف: إعادة بناء 
الدميقراطية من جديد وبجودة أعلى هذه 
املرة. وإلى اليوم ال تزال النخبة األملانية 

تكافح ألجل حماية الدميقراطية من أشباح 
النازية، والتي ال تزال تطل برؤوسها بني 

الفينة واألخرى.
إنه القدر البروميثيوسي الذي مييز 

احلضارة املعاصرة في آخر التحليل. ذلك 
أن األزمة مهما بلغت شّدتها فهي ال تعني 

التوقف، إال بالنسبة لإلنسان العاجز سلفا، 
بل تظل األزمة في الواقع العلمي فرصة 

سانحة للتطور. واالنهيار نفسه مهما بلغت 
حّدته فهو ال يعني النهاية، إال بالنسبة 

لإلنسان الفاشل مسبقا، بل يظل االنهيار في 
الواقع العملي فرصة سانحة إلعادة البناء.

ال شك أننا بدورنا نحتاج إلى شيء 
من القدر البروميثيوسي. ورمبا هنا مربط 

الفرس.

عن االنتخابات الديمقراطية ومرض الشعبوية
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} الهجوم املمنهج وغير املسبوق على وزير 
الداخلية التونسي لطفي براهم من قبل 

أطراف محلية وخارجية بعد زيارته الرياض 
في الفترة األخيرة، واحلديث عن مخطط 

انقالب يتزعمه الوزير من أجل إعادة الرئيس 
األسبق زين العابدين بن علي السلطة، 

يطرحان أكثر من سؤال عن أصحاب املصلحة 
في استهداف رجل يجمع أغلب التونسيني 
على أهمية الدور الذي قام به في مواجهة 

اإلرهاب وجتاوز مرحلة الفوضى واستعادة 
البالد أمنها واستقرارها، سواء من خالل 

فترة إدارته جلهاز احلرس الوطني، أو من 
خالل عمله على رأس الداخلية، وعن دوافع 

اإلعالم املمول من الدوحة لتزعم احلرب ضد 
الوزير التونسي اعتمادا على تغريدات وردت 

في حساب ”مجتهد“ املتخصص في الشأن 
السعودي، والذي سبق أن أكدت سلطات 
الرياض أنه حساب مزيف يدار من قبل 

املخابرات القطرية.
في ٢٨ فبراير املاضي، حظي وزير 

الداخلية التونسي باستقبال من قبل العاهل 
السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز، لينقل 
له رسالة من الرئيس الباجي قائد السبسي، 

ويبدو أن أطرافا عدة سعت إلى تأويل احلدث 
بشكل يدّل عن قلقها من أي تقارب تونسي مع 

الرياض أو مع محور الدول الداعية ملكافحة 
اإلرهاب، فتحدثت عن مؤامرات حتاك، وعن 

انقالب في الطريق إلى التنفيذ، وعن محاوالت 
لالستحواذ على احلكم وإقصاء حركة 

النهضة وإعادة النظام السابق، وغيرها من 
اخلزعبالت التي ال يصدقها عاقل.

رسالة السبسي للملك سلمان كانت 
تتعلق بالعالقات الثنائية وخاصة في املجال 

االقتصادي، حيث يسعى الرئيس التونسي 
إلى االستفادة من عالقاته القدمية خاصة 
مع السعودية والكويت في احلصول على 
دعم مالي لبالده التي متر بضائقة مالية، 

واملقربون من مراكز القرار يؤكدون أن 
السبسي يطمح إلى أن تقوم الرياض بدعم 

بالده من خالل ضخ االستثمارات ومتكينها 
من بعض القروض واملنح، خصوصا من خالل 
البنك اإلسالمي للتنمية الذي يتخذ من مدينة 
جدة مقرا له، والذي سيعقد اجتماعه السنوي 

بتونس في أبريل القادم، والذي استقبل 
السبسي رئيسه بندر احلجار بعد زيارة وزير 
الداخلية التونسي إلى الرياض، مثلما حدث 

مع الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي الذي يتخذ من الكويت مقرا له 

والذي أعلن يوم ٢٨ فبراير املاضي عن قرض 
بقيمة ٥٠ مليون دينار كويتي سيخصص 
لتمويل مشروع حكومي يستهدف تطوير 

التعليم االبتدائي.
مبعنى آخر، كانت رسالة السبسي 

مللك السعودية أقرب ما تكون إلى محاولة 
االستنجاد بالشقيق في مواجهة وضع متعثر 
يهدد األمن واالستقرار واالنتقال الدميقراطي.
كما أن وزير الداخلية التونسي طرح في 

اللقاء موضوع الهبة السعودية واملتمثلة 
في ٤٨ طائرة مستخدمة من نوع أف ١٦ 

كانت اململكة وعدت بها الرئيس السبسي 
عام ٢٠١٥ في إطار التحالف اإلسالمي ضد 

اإلرهاب، وبالتالي لم يجر احلديث من قريب 
أو بعيد عن إمكانية عودة الرئيس األسبق 

زين العابدين بن علي إلى تونس مثلما زعم 
البعض، ولم يتطرق املسؤولون السعوديون 

مع الوزير التونسي إلى أي جانب من شؤون 
بالده الداخلية.

قد يسأل البعض إذن ملاذا كل هذا الهجوم 
على الوزير؟ واجلواب قد يبدو معقدا بعض 

الشيء، فنحن أمام شخصية ذات خلفية 
عسكرية، جنحت في قيادة جهاز احلرس 
الوطني ثم اجتهت لإلشراف على وزارة 

الداخلية، وهي حتظى بثقة الرئيس السبسي 
وبثقة أغلبية التونسيني، ولكنها تتميز 

بالكثير من الغموض بالنسبة ملن يحبذون 
التعامل مع الدواليب املفتوحة، فالرجل ال 

ينتمي إلى أي حزب سياسي، وال ُيعرف عنه 
أنه من أصحاب اجلماعات والشلل، لذلك نظر 
إليه البعض بعني الريبة، وقيل إنه يشبه في 

مسيرته الرئيس األسبق زين العابدين بن 
علي، وأنه قد توجد أطراف إقليمية أو دولية 
تراهن عليه في االنقالب على النظام القائم، 

وهو ما يعني أن أصحاب هذه التخيالت 
مازالوا غير مدركني للتحول الذي عرفته 

تونس، وأن ما كان ممكنا في الثمانينات من 
القرن املاضي لم يعد ممكنا اليوم، كما أن 
العالم ينظر إلى البالد على أنها محكومة 

بنظام دميقراطي منتخب ال ميكن اإلطاحة به.
في ذات الوقت، هناك من يرى أن املوضوع 

يتعلق بالصراع على املستقبل، ومبن قد 
تفرزه جتليات الراهن عنوانا للمرحلة القادمة 

املفتوحة على الكثير من االحتماالت، لذلك 
يتعرض لطفي براهم لالستهداف املباشر، 

ولم يتأخر إعالم الدوحة في القيام بدوره في 
هذا االجتاه، بعد أن بات، أو هكذا ُخيل إليه، 

شريكا في صناعة القرار احمللي.

لطفي براهم.. ضحية 

التشويه

الحبيب األسود

الت

كاتب تونسي

سلفيو مصر بعد السعودية الجديدة

} التطورات التي تشهدها السعودية على 
مستوى التغيرات املجتمعية ال تخصها 

وحدها، وتأثيراتها القريبة والبعيدة تتجاوز 
حدود اململكة، وهناك من حققوا مكاسب 

كبيرة من األوضاع السابقة، في مقدمتهم 
تيارات سلفية في بلدان عربية كثيرة، كانت 
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مثاال 
يحتذى به وفتاوى عتاة الوهابية منبعا لهم.

رمبا يكون السلفيون في مصر أكثر 
املتضررين من االنفتاح السعودي، فلن يجدوا 

منوذجا لقائمة طويلة من املمنوعات تخص 
املرأة ومنعها من قيادة السيارات وفرض 

النقاب وحترمي املوسيقى ونبذ اآلخر واتهام 
املسيحيني بالكفر.

اخلطوات التي اتخذها ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان في بالده كانت 

كفيلة بإصابة سلفيي مصر بالصدمة وخيبة 
األمل، وجاءت زيارته ملصر األسبوع املاضي 

لتؤكد أن األمر جد ال هزل فيه، وزيارته 
للكاتدرائية، وهي مقر البابا تواضروس 
الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 

املرقسية في مصر، نسفت فكرة تكفير 
املسيحيني، وحضوره عرضا مسرحيا في دار 
األوبرا أجهز على جانب كبير من التصورات 

الرجعية عند السلفيني.
الضرر الكبير على سلفيي مصر يأتي من 
فقدان القدوة ومصدر اإللهام ومنبع الفتوى، 

التي تغذوا عليها سنوات طويلة، وال أعلم 
كيف يتصرف ياسر برهامي نائب رئيس 
الدعوة السلفية في مصر عندما يجد من 

تبنوا أفكار ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب 
وغيرهما يتنصلون منها تدريجيا؟ وال أدري 
كيف يقنع الرجل مريديه أن البلد الذي غرس 

أفكار هؤالء تخلى عنها؟ وأي معني سوف 
يرتوي منه برهامي ورفاقه إذا تأكد أن من 

أخذوا بفتاواهم تنصلوا منها؟
نكبة برهامي وأمثاله لن تكون فقط 

في تكسير امللهم، فمن السهل أن يتحايلوا 

ويجدوا تفسيرات عصرية متكن من التغطية 
على محنتهم، لكن النكبة الكبيرة في فقدان 

أحد مصادر الدعم املادي الرئيسية التي 
كانت تأتي لهم من جهات سعودية، وخسارة 

احلواضن التي تساعدهم على توفير املالذات 
اآلمنة عند احملن في مصر.

السعودية التي استقبلت اآلالف من 
السلفيني واإلخوان في فترات سابقة، تغيرت 

وأصبحت تقتفي أثر هؤالء ومتنعهم من 
تبني أفكار ترسخ التطرف أو تفتح الباب 
أمامه، وتتكاتف مع مصر في احلرب ضد 

اإلرهاب وفلوله.
السعودية اجلديدة تنقلب اآلن على الكثير 

من األفكار التي تسببت في جمود املجتمع 
ووضعته في مربع يبدو فيه رمزا للتشدد 

والتعنت واالنغالق، وهو ما بدأ األمير محمد 
بن سلمان في تبديده تدريجيا، وينبئ ارتفاع 

درجة التجاوب مع التغيرات أن السلفيني 
ينتظرهم مصيرا غامضا.

الصدى اإليجابي الذي تلقاه التطورات 
احلالية في السعودية من جهات خارجية 

عديدة يؤكد أن جذور التشدد أضحت 
في محنة حقيقية، فإذا كانت جماعة 

اإلخوان وتنظيم داعش والقاعدة والنصرة 
واجلهاديون والتكفيريون، بشتى أنواعهم 

وأطيافهم، مصدرا رئيسيا للعنف واإلرهاب 
في العالم، فإن السلفية وشيوخها مصدر 

مواز تخّرجت منه أعداد كبيرة تابعة لهؤالء.
املشكلة أن التطورات السعودية جاءت 
في وقت تطالب فيه قوى سياسية مختلفة 
في مصر مبنع قيام األحزاب على أساس 

ديني، وتصاعدت الدعوات للحد من األنشطة 
السياسية حلزب النور السلفي وأمثاله، 

الذي يتبنى توجهات تتسم بقدر وافر من 
االنتهازية، فهو قفز من مركب اإلخوان بعد 

سقوطهم املدوي في مصر، وأوحى أنه قريب 
من الدولة الوطنية.

النجاة املؤقتة التي ظهر عليها احلزب 
وكوادره لم تكن اقتناعا بأن له ميوال مدنية 
أو تصورات غير إسالمية، بل ألن األجهزة 

الرسمية في الدولة املصرية حاولت توظيفه 
كي ال تبدو في خصام مع املسلمني بعد 

سقوط نظام اإلخوان، الذي زعم أتباعه أن 
احلكام اجلدد في مصر ضد اإلسالم.

كما أن الدولة التي خرجت من مواجهة 
عاصفة مع اإلخوان وأتباعهم، ومعظمهم من 

السلفيني، أرادت أن حتدث كسرا في التيار 
اإلسالمي عبر االستفادة من انتهازية حزب 
النور، ومنحت له مساحة منضبطة للحراك 
السياسي ومتكن من احلصول على عشرة 

مقاعد في البرملان األخير، وكلها عوامل 
صبغت عليه صبغة رضائية من احلكومة 

املصرية.
السماح حلزب النور بالتواجد في املشهد 

وإبعاده عن مصير اإلقصاء مثل قريبني 
منه، جاء أيضا من رحم رغبة مالت لتجنب 

الصدام مع جهات سعودية شبه رسمية، 
تعلم األجهزة األمنية في مصر أن لها روابط، 

مادية ومعنوية، مع حزب النور وغيره من 
اجلماعات السلفية.

تفكيك الروابط خالل السنوات املاضية 
كان سيحدث شرخا نسبيا في العالقة بني 

القاهرة والرياض التي شهدت صعودا 
ونزوال، وتأثرت ببعض التقديرات السياسية 

املتباينة، واالقتراب من السلفيني في ذلك 
التوقيت سيتم فهمه على أنه رسالة سلبية 

للسعودية التي لم تكن شقت طريق االنفتاح.
التقدم نحو املزيد من االنفتاح الداخلي 

في اململكة، والتطور في العالقات مع القاهرة 
والذي ارتقى إلى املستوى اإلستراتيجي، 

من األسباب املهمة التي ُتشعر سلفيي مصر 
بالريبة وجتعل مستقبلهم مليئا باألزمات، 
ألن املنابع التي تغذوا عليها يتم جتفيفها 

حاليا. القبول أيضا مبمارساتهم السياسية 
احملدودة في مصر كان على مضض، 

والسماح لشيوخهم بإلقاء دروس في زوايا 
ومساجد نائية لم تعد له مبررات كافية، 
وبدأت الكوابح من جهات مختلفة تشق 

طريقها نحو تغيير التعامل مع السلفيني، 
وتخيرهم بني االعتدال احلقيقي واالعتزال 

التام، ألن املنطقة الرمادية التي حتركوا فيها 
يجري إغالقها.

الدولة املصرية غير مضطرة سياسيا 
للقبول بتمثيل رمزي للسلفيني، ومهمتهم 

الظاهرة في نزع ورقة من أيدي اإلخوان 
انتهت، والسكوت عليهم يوحي أن لهم يدا 
طولى، ما يثير اجلدل وسط قطاع كبير من 

املصريني، لن يتقبلوا استمرار ازدواجية 
الدولة في مكافحة التطرف والعنف واإلرهاب 
من جهة، والقبول مبمارسات السلفيني التي 

تقود إلى ذلك من جهة أخرى.
املعادلة السابقة بدأت تتسرب إلى 

شيوخ السلفية وانتابهم القلق، فال ميلكون 
رفاهية التغير والتطور مع املستجدات، وال 

يستطيعون البقاء على ما هم عليه فترة 
طويلة، ألن األحداث متضي بسرعة، واهتدى 
بعضهم إلى املبالغة في دعم الرئيس املصري 

عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية في 
االنتخابات املقررة نهاية الشهر اجلاري، وقد 

يرى بعضهم في التواري مؤقتا من املشهد 
خيارا حتى تهدأ العاصفة.

في جميع احلاالت أصبح التيار السلفي 
مبفهومه التقليدي خارج الزمن، وتضييق 

اخلناق على عدد كبير من متشدديه في 
دول مختلفة، أحد املشاهد التي تنتظر ما 

تبقى من سلفيني على املسرح السياسي في 
مصر، فلن يكون من املقبول مكافحة التطرف 
ومصادره ويبقى هؤالء في الصدارة، ومهما 
حاولوا التكيف مع التطورات اجلديدة فإنها 

لن تكون مناسبة، ألن من يسير بسرعة 
السلحفاة من الصعوبة أن يتأقلم مع من 

يجري بسرعة فائقة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
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التيار السلفي بمفهومه التقليدي 

أصبح خارج الزمن، وتضييق الخناق 

على عدد كبير من متشدديه في دول 

مختلفة، أحد المشاهد التي تنتظر 

ما تبقى من سلفيين على المسرح 

السياسي في مصر



اقتصاد
{األثـــر المباشـــر للرســـوم األميركية ليس مصـــدر القلق بل أخشـــى من تصعيد متبـــادل للثأر 

التجاري وإطالق ردود انتقامية من شـــركاء تجاريين حول العالم}.

كريستني الغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

{الرســـوم التـــي فرضهـــا الرئيس األميركـــي علـــى واردات الحديـــد واأللمنيوم تزدري الشـــركاء 

المقربين وتقوض حرية التجارة وسنرد بعقالنية ووضوح}.

بريجيته تسيبراس
وزيرة االقتصاد األملانية

} أبوظبــي – جّدد عبدالله جاســـم بن كلبان، 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة اإلمـــارات العاملية 
لألملنيوم أمس تأكيد موقف الشـــركة من أنها 
جاهزة للتعامل مع التأثيرات احملتملة لفرض 
رســـوم على صـــادرات األملنيوم إلى الســـوق 

األميركية.
كما صدرت مـواقـــف ممـاثلة من املنتجني 
اإلماراتيني اآلخـريـــن للحديد واألملنيوم تؤكد 
أنهم مســـتعدون للتأقلم من الرسوم اجلديدة 
بسبـب امتـالكهم ألسواق كثيـرة، إضـافـة إلى 
املـزايا التنـافســـية الكثيـرة التـــي يتمتعـون 

بها.
وأضـــاف بـــن كلبان قائال فـــي تصريحات 
نقلتهـــا الصحـــف احملليـــة اإلماراتيـــة أمس 
”نحـــن ملتزمون باســـتمرار توريـــد منتجات 
األملنيوم عالية اجلودة إلى أســـواق الواليات 
املتحدة لتلبيـة احتيـاجات شـــركات التصنيع 

األميركية.
وكان الرئيس األميركـــي دونالد ترامب قد 
وّقع يوم اخلميس املاضي، قرار فرض رســـوم 
جمركية بلغت 25 باملئـــة على واردات الصلب 
ونســـبة 10 باملئـــة علـــى واردات األملنيـــوم، 
ولم تســـتثن حتى اآلن ســـوى املكسيك وكندا 
املرتبطتــــني باتفــــاق نافـتـــا مـــع الـواليـــات 

املتحدة.
ويقـــول محللـــون إن كرة الرســـوم املثيرة 
للجـــدل ســـوف تتدحـــرج طـويـــال وتدخل في 
مناوشـــات طويلة ومـن املســـتبعـد أن تستقر 
قبل مـــرور فتـــرة طـويلــــة بســـبب ارتباطها 
مبلفـــات رســـوم جمركيـة كثيـــرة، خاصة مع 
الشـــركاء التجاريني الكبـــار للواليات املتحدة 

والصني.
وأوضح بـــن كلبان أن تأثير قـــرار ترامب 
على مســـتويات العرض والطلب لـــن تتبلور 

بوضوح إال مع مـــرور الوقت بعد اخلروج من 
ردود األفعال السريعة على تلك الرسوم.

ويبـــدو أن موقـــف املنتجـــني اإلماراتيني 
اختـــاروا مراقبـــة التفاعـــالت التـــي تقودها 
التكتـــالت التجاريـــة الكبيرة قبـــل اتخاذ أي 
موقف من تلك الرسوم اجلمركية، رغم أنهم من 
كبـــار مصدري احلديد واألملنيوم إلى الواليات 

املتحدة.
وتعّد اإلمارات، ثالث أكبر ُمصّدر لألملنيوم 
إلـــى الواليـــات املتحـــدة بعد كندا وروســـيا. 
وتصّنف شـــركة اإلمـــارات العامليـــة لألملنيوم 
كثالـــث أكبر منتج لألملنيوم في العالم واألولى 

خارج الصني.

واحلديـــد  األملنيـــوم  شـــركات  وتســـتند 
اإلماراتيـــة إلـــى امتالك أســـواق واســـعة في 
أنحاء العالـــم، إضافة إلى قدرتها على التأقلم 
مع الرســـوم في األســـواق األميركية بســـبب 

قدراتها التنافسية الكبيرة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة اإلمارات 
األميركيـــة  الســـوق  أن  لألملنيـــوم  العامليـــة 
تســـتحوذ علـــى 18 باملئة من إجمالـــي إنتاج 
شـــركة اإلمارات العاملية لألملنيـــوم بواقع 450 

ألف طن سنويا.
وأكد أن الشركة سوف تواصل التعاون عن 
كثب مع عمالئها فـــي الواليات املتحدة البالغ 
عددهم 51 عميال في 20 والية أميركية، وسوف 
تواصـــل تزويدهم باملنتجـــات التي تلّبي كافة 

احتياجاتهم.
لألملنيـــوم  العامليـــة  اإلمـــارات  وتـــوّرد 
منتجاتها إلى السوق األميركية منذ عام 1999، 
وهي أكبر شركة صناعية في اإلمارات وتعود 
ملكيتها إلى حكومتي أبوظبي ودبي بعد دمج 

شركتي دوبال وإميال في عام 2014.

إدارة  مديـــرة  املطـــوع،  فاطمـــة  وأكـــدت 
االتصال املؤسسي في شركة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم ”نحن مستعدون، والواليات املتحدة 
تعتبر سوقا مهمة بالنسبة لنا، لكن صادراتنا 
تتوجـــه إلـــى 60 دولـــة، ونحن جاهـــزون ألي 

تغيرات تطرأ في السوق العاملية“.
وأكد ســـعيد الرميثي، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة حديـــد اإلمـــارات أن الشـــركة لديهـــا 
إجراءات متّكنها من تخفيف أثر فرض الرسوم 
األميركية، خاصة أنها تصـــدر منتجاتها إلى 

40 بلدا.
ونســـبت صحيفة اخلليـــج اإلماراتية إلى 
بهـــارات باتيـــا، الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
كوناريـــس، ثانـــي أكبـــر مصنـــع للحديد في 
اإلمـــارات قوله إن حجـــم التأثير في صادرات 
احلديد للســـوق األميركية يعتمد بشكل كامل 

على تفاصيل التنفيذ.
ويرى محللون أن شـــركة اإلمارات العاملية 
لألملنيوم تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة وميكنها 
مواجهة تلك الرسوم خاصة أنها متلك أسواقا 
بديلة كثيرة. بعد أن صدرت منتجاتها إلى 336 
عميال في 60 دولة في أنحاء العالم خالل العام 

املاضي.
ويقـــول محللون إن أطرافا كثيرة ســـتقود 
معركـــة الصـــراع مع الرســـوم اجلديـــدة وإن 
املنتجني اإلماراتيـــني ميكنهم من خالل املزايا 
التـــي يتمتعـــون بهـــا، االنتظار إلـــى أن تهدأ 
العاصفة لتتضـــح صورة املعاييـــر التجارية 

اجلديدة.
وميكـــن للرســـوم اجلديدة أن تـــؤدي إلى 
ظهور جبهـــة جديدة داخـــل الواليات املتحدة 
ألنها ستؤثر على الشـــركات الصناعية، التي 
قد تدفـــع ثمنا أكبـــر بكثير مـــن الفوائد التي 
يجنيها قطاع التعديـــن األميركي، إضافة إلى 
ردود فعـــل املســـتهلكني عنـــد ارتفاع أســـعار 
املنتجات املتصلة باحلديد واألملنيوم وخاصة 

السيارات.

انفــــــرد منتجو احلديد واألملنيوم في اإلمارات بالتفاعل بهدوء مع الرســــــوم اجلديدة التي 
ــــــت االنتظار ومراقبة  ــــــواردات. وفضل فرضهــــــا الرئيس األميركــــــي دونالد ترامب على ال

التداعيات املتسارعة، التي بلغت حد التلويح بإشعال حروب جتارية.

شركات الحديد واأللمنيوم اإلماراتية تتأقلم بهدوء مع رسوم ترامب

[ الشركة تنتظر تراجع حمى التهديد باشتعال حروب تجارية  [ خارطة األسواق الواسعة تخفف التأثير على منتجي اإلمارات

بانتظار مرور العاصفة

} مون تاونشــيب (الواليات املتحدة) – دخلت 
تداعيـــات الرســـوم األميركيـــة علـــى واردات 
احلديـــد واألملنيوم مرحلة جديـــدة، حني جّدد 
الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامـــب مطالبته 
االحتـــاد األوروبي بإزالة الرســـوم اجلمركية 
التي يفرضها علـــى املنتجات األميركية كثمن 
إلعفائه من الرســـوم اجلمركيـــة على الصلب 

واألملنيوم.
ويرى محللون أن الرسوم اجلديدة فتحت 
صندوقـــا منســـيا فيـــه الكثيـــر من الرســـوم 
املفروضة بالفعل، وبينها مـــا تفرضه أوروبا 
مـــن قيود على الصـــادرات الزراعية من بلدان 

أفريقيـــا وتقـــّوض فـــرص التنمية فـــي بلدان 
فقيرة.

وميكـــن أن تتحـــّول الضجـــة إلى مخاض 
ملراجعـــة جميـــع القيـــود العاملية علـــى حرية 
التجارة لتتحّول إلى فرصة ملراجعة الرســـوم 
املنســـية والبحث عن معاييـــر جتارية موحدة 

وعادلة في أنحاء العالم.
وجاءت تصريحـــات ترامب بعد محادثات 
شـــاقة في بروكسل بني املفاوضني األوروبيني 
واملمّثل التجاري األميركي روبرت اليتايزر في 
محاولـــة لنزع فتيل أزمة يخشـــى كثر حتّولها 

إلى حرب جتارية شاملة.

وكتـــب ترامـــب علـــى تويتـــر أن ”بلـــدان 
االحتاد األوروبي تتعامل بشـــكل ســـيء جدا 
مع الواليـــات املتحدة في التجارة، وتتذّمر من 
الرســـوم املفروضة على الفـــوالذ واألملنيوم“. 
وأضاف أنهم ”إذا تخّلوا عن عوائقهم الرهيبة 
والرســـوم اجلمركية على املنتجات األميركية 
ســـنتخّلى عن رســـومنا. وإال فســـوف نفرض 

ضرائب على السيارات“.
وشـــّكل فرض ترامب رسوما تبلغ 25 باملئة 
على استيراد الفوالذ و10 باملئة على األملنيوم، 
صدمة لألوروبيني وكبار الشـــركاء لواشنطن 
كاليابان التي شاركت في محادثات بروكسل.

وأعلنـــت املفّوضيـــة األوروبيـــة لشـــؤون 
التجارة سيســـيليا ماملســـتروم أن واشـــنطن 
لم تقـــّدم إيضاحات كافية حـــول كيفية إعفاء 
أوروبا واليابان من رســـوم الفوالذ واألملنيوم، 
مشيرة إلى أّن احملادثات ستستأنف األسبوع 

املقبـــل. وذكـــرت في بيان عقـــب احملادثات أن 
االحتاد األوروبي واليابان ”كشريكني عريقني 
للواليات املتحدة يتوقعـــان إعفاء صادراتهما 
إلـــى الواليات املتحـــدة من زيادة الرســـوم“. 
لكنهـــا قالت بعـــد احملادثات مـــع اليتايزر إن 
الواليات املتحدة ”لم تقّدم أي توضيح بشـــأن 

إجراء أميركي محّدد لإلعفاء“.
وذهبـــت املفوضيـــة األوروبيـــة بعيدا في 
مواجهـــة الرســـوم األخيرة معلنة عـــن قائمة 
منتجات أميركية قد تشملها إجراءات مضادة 
إذا مت فرض رسوم على الصادرات األوروبية. 
وقال رئيـــس املفوضية األوروبيـــة جان كلود 
يونكر متهكما علـــى الرئيس األميركي دونالد 
إن االحتـــاد األوروبي قد يعمـــد إلى ”مواجهة 

الغباء بالغباء“.
ورّد ترامـــب مـــن معقـــل صناعـــة الفوالذ 
األميركي في غرب بنسلفانيا، بالتباهي بفرض 
الرسوم. وانتقد رداءة نوعية الفوالذ املستورد 
قائال وســـط هتافات مؤيدة ”ليس نوعا جيدا 
من الفوالذ، أنتم تعرفون ما أعنيه. إنه خردة“.

وأكد أن خطوته ستحفز النمو االقتصادي 
فـــي املنطقة وأن ”هنـــاك الكثير مـــن مصانع 
الصلب األميركية ســـتفتح أبوابها اآلن بسبب 

ما قمت به. لقد عاد الفوالذ وعاد األملنيوم“.
ولـــم ُيدل اليتايـــزر وهو من كبـــار مؤيدي 
بأي تعليق رسمي  شعار ترامب ”أميركا أوال“ 
بعـــد احملادثـــات، رغـــم اإلعـــالن أن األطراف 
الثالثة اتفقوا على سلســـلة خطوات ملواجهة 
الفائـــض العاملي فـــي إنتاج الصلـــب وغيره 

وخاصة في الصني.
وقال مســـؤول أوروبي طالبا عدم كشـــف 
ويدعو  هويته إن هذا التقّدم ”لم يكن متوقعا“ 
إلى تفاؤل حذر بشـــأن حـــل اخلالف. وأضاف 
”إذا كان ترامـــب يريـــد من حلفائـــه أن يكونوا 
متحّديـــن فـــي التصدي للمشـــاكل مع الصني، 

فهذا ما ينبغي بالتحديد“.
وتكّتم املســـؤولون حول ما جـــرى تداوله 
في االجتماع، وحاولوا إبقـــاء التوّقعات دون 

مستوى حتقيق أي اختراق. وقال نائب رئيس 
املفوضية األوروبية يركي كاتاينن ”ال تتوقعوا 
حـــل كل شـــيء… إنه مجـــرد اجتمـــاع وليس 

االجتماع احلاسم“.
وتتضّمن قائمة االحتاد األوروبي للرد على 
قـــرار ترامب، فرض رســـوم على منتجات مثل 
زبدة الفســـتق وســـراويل اجلينز والويسكي 

األميركي ومنتجات الصلب األميركية.
واتهمت أملانيا، إحدى أكبر الدول املصدرة 
فـــي العالـــم، الواليـــات املتحـــدة مبمارســـة 
احلمائية، معتبرة الرســـوم مبثابة ”استهتار 

بالشركاء املقّربني“.
وحّذرت املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
أنـــه ”ال أحد ســـيخرج فائزا من هذا الســـباق 
نحـــو الهاويـــة“. وقـــال الرئيـــس الفرنســـي 
إميانويل ماكرون إن ترامب يخاطر باستدراج 

”حرب جتارية“ مدمرة للطرفني.
وكان ترامـــب قد أعفى كندا واملكســـيك من 
الرســـوم التي ســـتدخل حّيز التنفيـــذ بعد 15 
يوما، قبـــل أن يضيف أســـتراليا إلـــى قائمة 
الـــدول املرّجـــح أن يتّم إعفاؤها من الرســـوم. 
وقال إن إعفاء استراليا مرتبط ”باتفاق أمني“ 

خارج إطار السياسة التجارية.
وســـّلط تصريح ترامب األضـــواء مجددا 
علـــى انتقاداتـــه ألملانيـــا، أكبـــر اقتصاد في 
االحتـــاد األوروبـــي التي يتهمها باملســـاهمة 

بنسبة أقل بكثير من بالده في متويل الناتو.
ويصّدر االحتاد األوروبي سنويا للواليات 
املتحـــدة ما قيمته 5 مليارات يورو من الصلب 
ومليار يورو من األملنيوم، وبحســـب تقديرات 
املفوضية األوروبية فان الرسوم التي فرضها 

ترامب قد تكّلف التكتل نحو 2.8 مليار يورو.
ويخطط االحتاد األوروبي لتطبيق تدابير 
تهدف إلـــى حماية قطاعه الصناعي عبر حظر 
تصدير الصلب واألملنيوم للحيلولة دون تدفق 
اإلنتـــاج األجنبي علـــى األســـواق األوروبية، 
وهو إجراء تســـمح به قوانني منظمة التجارة 

العاملية.

انتقل الرئيس األميركــــــي دونالد ترامب من الدفاع إلى الهجوم بعد الضجة التي أثارتها 
الرســــــوم التي فرضهــــــا على واردات احلديد واألملنيوم. وألقي بكرة الرســــــوم امللتهبة في 
امللعب األوروبي، مثيرا قضية الرسوم األوروبية املنسية على الكثير من الصادرات العاملية 

وبينها األميركية.

ترامب يلقي كرة الرسوم الملتهبة في الملعب األوروبي
[ الرئيس األميركي يطالب بمراجعة الرسوم األوروبية المنسية  [ االتحاد األوروبي يقول إنه قد {يواجه الغباء بالغباء}

أصابع االتهام في كافة االتجاهات

دونالد ترامب:

االتحاد األوروبي يتعامل 

بشكل سيء جدا مع 

الواليات المتحدة في التجارة

أنجيال ميركل:

ال يمكن أن يخرج أحد فائزا 

من هذا السباق التجاري 

نحو الهاوية
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عبدالله بن كلبان:

تأثير قرار ترامب على 

العرض والطلب سوف 

يتبلور بمرور الوقت

سعيد الرميثي:

شركة حديد اإلمارات لديها 

إجراءات تمكنها من تخفيف 

أثر الرسوم األميركية

اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم صدرت منتجاتها 

إلى 60 دولة في العام 

الماضي



اقتصاد

الفرنســـي  الرئيـــس  اختـــار   - نيودهلــي   {
إميانويـــل ماكـــرون الهنـــد إلطـــالق التحالف 
الشمســـي الدولي أمس، الـــذي ميكن أن يكون 
خطوة كبيرة في ترســـيخ إرث اتفاقية باريس 

للمناخ.
ودعـــا أمس من نيودلهي التـــي تقود أحد 
أكبر محـــركات النمو االقتصـــادي في العالم، 
إلى حشد اجلهود ملســـاعدة الدول األكثر فقرا 
لكي حتذو حذو الهند واالستفادة بشكل أفضل 

من الطاقة الشمسية.
وقـــال ماكـــرون فـــي افتتاح قمـــة حتالف 
الطاقـــة الشمســـية والذي ترأســـه مع رئيس 
الـــوزراء الهنـــدي ناريندرا مـــودي ”علينا أن 
نزيـــل كل العقبـــات ونوســـع آفاقنـــا لتطوير 

الطاقة الشمسية“.
ويؤكـــد خبـــراء أن القمة تكتســـي أهمية 
اقتصاديـــة  رهاناتهـــا  ألن  اســـتراتيجية 
واجتماعية وسياســـية، كمـــا أن لديها عالقة 
بالتغيرات املناخية وانعكاساتها نظرا لكونه 

أبرز حتد أمام العالم.
وتثبت فرنسا والهند بإطالقهما التحالف 
أنهما فـــي طليعة مكافحة ظاهـــرة االحتباس 
احلراري، خاصة بعد إعالن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب ســـحب بالده من اتفاق باريس 

املوقع عام 2015.
ويأمـــل التحالف الذي بـــات منظمة دولية 
مطلع ديســـمبر املاضي في مســـاعدة البلدان 
الواقعـــة فـــي املناطـــق املداريـــة علـــى إقامة 
شـــراكات عامليـــة لتلبية الطلـــب املتزايد على 
الطاقة عبر إنتاج الطاقة الشمســـية، وبالتالي 

احلفاظ على البيئة.

وأوضح مـــودي خالل القمـــة أن التحالف 
التي  الشمســـي يهدف إلـــى توفير ”البيئـــة“ 
تؤمن احللـــول التكنولوجية واملـــوارد املالية 
والقدرات اإلنتاجية على نطاق واسع حلوالي 

121 دولة.
ويضم التحالف حوالي 80 دولة، وتشـــمل 
اجلهود املشـــتركة سياسات مبتكرة ومشاريع 
وبرامـــج وإجـــراءات لبناء القـــدرات وأدوات 
مالية جلمـــع 1.23 تريليون دوالر من القروض 
والهبات خالل الفتـــرة املمتدة حتى عام 2022 
لتطوير تيراواط من الطاقة الشمســـية بحلول 

.2030
وأوضحت وزيرة البيئة الفرنسية السابقة 
ســـيغولني رويال املشـــاركة بصفتهـــا موفدة 
خاصة لتفعيل التحالف الشمســـي، أن معظم 
البلـــدان الناميـــة تتميز مبفارقـــة أنها األكثر 
عرضة للشـــمس في العالم وفـــي الوقت ذاته 

األقل استفادة من الطاقة الشمسية.
وحتتـــل مســـائل الطاقة حيـــزا كبيرا من 
زيـــارة ماكـــرون التي تســـتمر ثالثـــة أيام مع 
افتتاحـــه ومـــودي االثنـــني محطـــة للطاقـــة 
الشمســـية تبلـــغ قدرتهـــا مئة ميغـــاواط في 
ميرزابور قرب فاراناســـي شـــيدتها مجموعة 

”إجني“ الفرنسية.
وكان ماكـــرون ومـــودي قد بحثا الســـبت 
املاضي مشـــروعا حصلت عليه مجموعة ”أو.
الفرنســـية لبناء محطة نووية بستة  دي.إف“ 
محـــركات من اجليل الثالث في جايتابور على 

ساحل جنوب غرب الهند.
وأكد الوفد الفرنســـي حتقيق ”تقدم مهم“ 
في هذا امللف اجلـــاري بحثه منذ عقد، وأبدى 
أمله في أن تبدأ األشغال في نهاية 2018 إلقامة 

”أكبر محطة نووية في العالم“.
وأوضـــح املديـــر العام للوكالة الفرنســـية 
للتنميـــة رميـــي ريـــو أن ”رهان هـــذا االلتزام 
هو املضي قدما بســـرعة أكبر بكثير من خالل 
اســـتخدام املال العـــام لتحريك اســـتثمارات 

شركات القطاع اخلاص“.

وُتقـــدم الهنـــد على أنها مثـــال يحتذى به 
حيث يعتزم هذا البلد الذي يعد امللوث الثالث 
في العالم مضاعفة إنتاجه للطاقة الشمســـية 
بنحـــو 25 مـــرة ليبلـــغ بحلول عـــام 2022 مئة 

غيغاواط.
ومن عوامل هذا التغيير سواء في الهند أو 
في عدة دول أفريقية مثل ساحل العاج، مشروع 
”ســـوالر ماماز“ أو ”اجلدات الشمسيات“ الذي 
يدرب جدات أميات على نصب ألواح شمسية 
بهـــدف إمداد مـــا ال يقـــل عن خمســـني منزال 

بالطاقة الكهربائية في قرية كل منهن.
وأوضحـــت إحـــدى املدربات أن املشـــروع 
يرتكز علـــى اجلدات ”ألننا واثقـــون من أنهن 
لن يغادرن إلـــى املدينة بعد إمتـــام إعدادهن، 
بل ســـيعدن إلى قريتهن ويعملن على حتسني 

حياة عائالتهن“.
وقال رئيـــس النيجر محمدو يوســـفو في 
القمـــة إن ”إنارة القرى ســـتمكننا من إنشـــاء 
وظائف للشبان الذين ال يجدون أمامهم سوى 
منفذ واحد هو الهجرة“، مشـــيرا إلى أن نسبة 
التغطيـــة الكهربائيـــة في بـــالده ال تتعدى 12 

باملئة.
وســـتكون دولة اإلمـــارات العربية املتحدة 
شريكا رئيسيا في التحالف، حيث قال سلطان 
اجلابر وزير دولة إن ”مشـــاركة دولة اإلمارات 
في املؤمتر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة 
الشمســـية تؤكـــد التزامها بتحقيـــق التنمية 

املستدامة“.
واعتبر هذا التحالف منصة عاملية للتعاون 
وتعزيـــز التقدم في نشـــر تكنولوجيـــا الطاقة 
الشمســـية وحتســـني فـــرص احلصـــول على 
الطاقة واالســـتفادة مـــن خدماتها في املناطق 

الريفية والنائية.
كما أكد اجلابر الـــذي يرأس مجلس إدارة 
شركة أبوظبي لطاقة املستقبل (مصدر) حرص 
الشـــركة على املســـاعدة في تنفيذ العديد من 

املشـــاروعات الدولية لتعزيز انتشار مشاريع 
الطاقـــة املتجـــددة في الـــدول الناميـــة والتي 
ســـيكون لها أثر مباشـــر في االرتقـــاء بحياة 

املاليني من األشخاص حول العالم.

وانضمت مصر كذلك للتحالف، الذي يتخذ 
مـــن نيودلهي مقـــرا له، كعضو مؤســـس بعد 
توقيـــع وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة على 

االتفاق اإلطاري لهذا احللف.

أكد مراقبون أن إطالق التحالف الشمســــــي الدولي أمس ميكن أن يشكل منعطفا حاسما 
ــــــدول النامية التي تكافح للبحث عن إمدادات مســــــتدامة للطاقــــــة، في وقت تتصاعد فيه  لل
ــــــة من خطر ظاهرة االحتباس احلراري وضــــــرورة التحول إلى مصادر  الهواجس العاملي

الطاقة املتجددة حلماية البيئة وتلبية الطلب املتزايد على الطاقة.

{بزوغ شمس} التحالف الشمسي الدولي

[ ماكرون يطلق من الهند تحالفا عالميا لدعم الدول النامية  [ جبهة عالمية تضم 80 بلدا لتعزيز جهود حماية البيئة

تحالف عملي لتأمين الطاقة وحماية البيئة سيغولين رويال:

الدول النامية األكثر تعرضا 

للشمس واألقل استفادة 

من الطاقة الشمسية

{التكهنات بأن التطور التكنولوجي ســـيؤدي إلى القضـــاء على كثير من الوظائف غير واقعية، 

فهو يؤدي أيضا إلى استحداث العديد من التخصصات والوظائف األخرى}.

عبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان
مدير مركز استشراف املستقبل اإلماراتي

{متوســـط نمو اقتصاد إمارة عجمان الســـنوي منذ بداية القرن الحالي بلغ نحو 10 بالمئة، وتركز 

في قطاعات السياحة والصحة والتعليم}.

عبدالله املويجعي
رئيس غرفة جتارة وصناعة إمارة عجمان

تريليون دوالر، يستهدف 

التحالف الشمسي جمعها 

إلنتاج تيراواط من الطاقة 

الشمسية بحلول 2030

1.23
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رياض بوعزة

عكـــس املوقـــف الثابت  } أريانــة (تونــس) – 
اتفاقيـــة  حـــول  التونســـيني  للمســـؤولني 
الســـماوات املفتوحة مع االحتـــاد األوروبي، 
انحيـــاز احلكومـــة للفـــرص الكبيـــرة التـــي 
تتيحها إلنعاش االقتصـــاد رغم أنها ميكن أن 
تقـــذف حتديات كبيرة بوجه شـــركة اخلطوط 

التونسية الغارقة في املشكالت.
ولدى احلكومة قناعة بأن االتفاقية ستمكن 
من جلب املزيد من السياح لتونس وسينعكس 
ذلـــك إيجابيا على االقتصـــاد من خالل خفض 
أســـعار النقـــل اجلـــوي وحتســـني اخلدمات 
وتوفيـــر فرص عمل جديـــدة، فضال عن كونها 

محفزة لالستثمار.
وتشـــير التوقعات إلى أن االتفاقية ستوفر 
حوالـــي 8 آالف فرصة عمل جديـــدة من خالل 
ارتفـــاع حركة املالحة اجلوية، ما يعني تعزيز 
إيرادات الدولة املاليـــة وحتفيز فرص إنعاش 

االقتصاد املتعثر.
لكـــن تفاؤلهـــا يواجـــه قلـــق النقابات من 
انهيـــار الناقلة اململوكة للدولة أمام منافســـة 
شـــركات الطيران األوروبية منخفضة التكلفة 
فور دخـــول االتفاقية حيز التنفيذ في النصف 

الثاني من هذا العام.
كما يخشى النقابيون من أن تدفع االتفاقية 
الســـلطات تدريجيا للتفريط في الشركة التي 
تواجه صعوبات مالية وهيكلية غير مسبوقة 
منـــذ عام 2011، رغـــم أن وزيـــر النقل رضوان 
عيارة نفى في مقابلة مع وكالة رويترز الشهر 
املاضـــي وجـــود أي نيـــة خلصخصتها مهما 

كانت الظروف.
ويرى محللون أن ترك اخلطوط التونسية 
فـــي مواجهة املنافســـة أمـــر ال مفـــر منه وأن 
مكاســـب االقتصاد ســـتكون أكبر مـــن الثمن 

الذي تدفعه الشـــركة. وأكدوا أن تلـك املنافسة 
ســـتكون مفتاح إصالح الترهـــل في اخلطوط 

التونسية.
وســـعى االحتاد العام التونســـي للشغل، 
أكبـــر نقابـــات البالد، للضغط علـــى احلكومة 
للعدول عـــن القرار الـــذي اتخذتـــه في مطلع 
ديسمبر 2017 ونظم احتجاجا ملوظفي وعمال 
الشـــركة الســـبت املاضي قرب مقـــر اخلطوط 

التونسية مبدينة أريانة.
ويقـــول احملتجون إن هـــدف حتركهم هو 
احلفاظ على القطاع العام ألن هناك إشـــارات 
تدل علـــى عدم االهتمام باخلطوط التونســـية 
وألن وزارة النقل تســـرعت فـــي التوقيع على 

االتفاقية ولم تهتم ملبدأ املنافسة.
ومـــن الواضـــح أن الشـــركة تنظـــر لألمر 
كمشـــكلة تهدد ســـيطرتها شـــبه املطلقة على 
النقـــل اجلوي مـــن وإلى تونـــس، بينما ترى 
السلطات أنها تهدف لفتح املجال أمام ازدهار 

اقتصاد البالد.
ويعتقـــد خبراء أن أزمة الشـــركة تكمن في 
الســـوق احمللية وليس املنافســـة، خاصة وأن 
عـــددا من شـــركات الطيـــران الكبـــرى أوقفت 
رحالتها لتونس منـــذ الهجمات اإلرهابية في 
2015 قبـــل أن تعـــود في الفتـــرة املاضية، مما 
يعني اســـتحواذ اخلطوط التونسية على تلك 

احلصة.
وحاولت وزيرة الســـياحة ســـلمى اللومي 
مـــرارا تبديـــد القلـــق الـــذي يســـاور موظفي 
الشـــركة، بالتأكيد على أنـــه ال مبرر للتخوف 
من االتفاقية، ال سيما وأن كل البلدان املنافسة 
لتونس تعتمـــد اإلجراء منذ زمـــن باعتبار ما 

يقدمه من تسهيالت للسياحة.
وتشـــغل الناقلـــة احلكوميـــة قرابـــة 8200 
موظف، وفـــق بيانات رســـمية، وهـــذه القوة 

العاملـــة أثـــرت بشـــكل كبير علـــى توازناتها 
املاليـــة، في ظـــل أزمة جعلتها تســـجل عجزا 

خالل السنوات السبع األخيرة.
وحتى يتم إنقاذها، أعلنت وزارة النقل في 
فبراير املاضي عن مالمح إعادة هيكلة الشركة 
مع اقتراب دخول اتفاقية السماوات املفتوحة 
حيـــز التنفيذ، ما يفســـح املجال أمـــام الناقلة 

املتعثرة لتعزيز قدرتها التنافسية.
وترتكـــز اخلطط على بلورة اســـتراتيجية 
جتاريـــة جديدة مع فتح األجـــواء مع االحتاد 
األوروبي وتعزيز األســـطول بحلول عام 2021 
لتجاوز مشكلة التقادم والنقص في الطائرات 

والتسريح الطوعي لنحو 1200 موظف.
وقـــال وزيـــر النقـــل رضـــوان عيـــارة إن 
”اخلطوط التونســـية تعتزم تسريح املئات من 
املوظفني بشـــكل طوعي سعيا خلفض النفقات 
ضمـــن برنامج إصالحي يشـــمل أيضا جتديد 

أسطول الشركة وحتســـني اخلدمات إلنقاذها 
من اإلفالس.

التونســـية،  املطـــارات  كافـــة  وســـتكون 
وعددها ثمانية، مفتوحة أمام شركات الطيران 
األوروبية في مرحلة أولى ثم الشركات العاملية 
في مرحلة ثانية، مـــا عدا مطار تونس قرطاج 
ســـيكون خارج هذه االتفاقية خلمس سنوات 
ستســـتغل ملالءمـــة اخلطـــوط التونســـية مع 

املعايير األوروبية.
وقـــال عيـــارة ”ســـعيا حلمايـــة اخلطوط 
التونســـية حتى تكمـــل برنامجها اإلصالحي 
فلن يشـــمل اتفاقية السماوات املفتوحة مطار 
تونـــس قرطاج الذي يعد مركـــزا لكافة رحالت 

الشركة“.
ووفـــق بيانـــات ديـــوان الطيـــران املدني 
واملطـــارات، فإن مطار قرطـــاج الدولي ال يزال 
يتصدر املطارات التونســـية األكثر اســـتقباال 

للمسافرين يليه مطار جربة جرجيس الدولي.
وأشـــارت البيانات أيضـــا إلـــى أن املطارات 
السبعة األخرى التي تشملها االتفاقية تعاني 
مـــن عجز مالي بلـــغ بنهاية العـــام املاضي 25 

مليون دينار (10.3 مليون دوالر).
وأكد خالد الشـــلي رئيس مدير عام ديوان 
الطيـــران في تصريحـــات ســـابقة أن اتفاقية 
السماوات املفتوحة ســـتتيح لتونس حتسني 
املنظومة اجلوية بشـــكل كبيـــر لتكون مالئمة 
للمواصفات األوروبية، عبر رقمنة التجهيزات 

واخلدمات.
وهنـــاك جتارب مقارنة أثبتـــت التداعيات 
اإليجابيـــة لالتفاقيـــة علـــى االقتصـــاد، وهو 
ما حصل مـــع املغرب بالفعـــل حيث تضاعف 
عـــدد الســـياح القادمني إليه ثـــالث مرات منذ 
انضمامـــه التفاقية الســـماوات املفتوحة قبل 

أكثر من عقد.

فتح انضمام تونس التفاقية ”الســــــماوات املفتوحة“ مع االحتاد األوروبي باب الصدام بني 
احلكومة الســــــاعية الستقطاب شــــــركات الطيران وتوسيع فرص انتعاش االقتصاد، وبني 
ــــــات التي ترى أن اخلطوة ســــــتنهي هيمنة اخلطوط التونســــــية وجتعلها في مواجهة  النقاب

منافسة شرسة.

تونس بين حماية خطوطها الجوية وثمنها الباهظ على االقتصاد
[ الحكومة تنحاز للمكاسب الكبيرة التفاق السماوات المفتوحة  [ المنافسة مفتاح إصالح الترهل في الخطوط التونسية

رحلة شاقة إلى سماوات المنافسة المفتوحة

رضوان عيارة:

ليست هناك نية لخصخصة 

الخطوط التونسية وإنما 

ستتم إعادة هيكلتها

خالد الشلي:

االتفاقية تتيح لتونس 

مواءمة منظومتها الجوية 

مع المواصفات األوروبية
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[ التكنولوجيا تتفوق على الوسائل التقليدية في التعامل مع اآلثار  [ العلماء يأملون في معاينة القطع األثرية عن بعد

} لنــدن –  طور باحثون من جامعة كاليفورنيا 
ومـــن رواق الفنـــون الوطنيـــة في واشـــنطن 
العاصمـــة تكنولوجيا تكشـــف كواليس عملية 

فنية عمرها قرون.
وعادة ما تكشـــف المومياوات أو اللوحات 
الفنية أو اآلثار القديمة التي يتم العثور عليها 
عـــن مظهر خارجي قـــد يســـاعد الباحثين في 
تحديد الفتـــرة الزمنية والطبقـــة االجتماعية، 
فمثال اســـتطاع الباحثون تحديـــد عمر امرأة 
بالنظر إلى وجهها وبعض التفاصيل األخرى، 
وهـــي امـــرأة متوفاة بلـــغ عمرهـــا قرابة ألفي 
عام لكنها تشـــع بتفاصيل براقة. وتبدو عيني 
هذه المرأة كبيرتان وســـوداويتان وحاجباها 
غليظان وشفتاها مليئتان وعلى رقبتها توجد 
قالئد بألوان زاهية ومالبسها أرجوانية ثرية، 
لذلـــك فمـــن المرجح أنه في زمن مـــا من القرن 
الثاني بعد الميالد تم ُطلب هذا الرسم لتزيين 
الجســـد المحنط المرأة من النبـــالء في مصر 
القديمة لتظل محافظة على مالمحها إلى األبد، 
وهذا الرسم محفوظ في رواق الفنون الوطنية 

بكندا.
وتجمع رسوم الفيوم، التي تأخذ تسميتها 
مـــن كونها وجـــدت بمنطقة الفيـــوم في مصر، 
بين األسلوبين المصري واإلغريقي الروماني، 
وهي ما انفكت تدهش المؤرخين في الحقيقة.

التصويـــر  تقنيـــة  العلمـــاء  ويســـتخدم 
الشـــعاعي إلماطة اللثام عن أسرار هذا العمل 

الفني.

مزج ثالث تكنولوجيات

فيمـــا يبدو رســـم الفيـــوم التابـــع للرواق 
الوطني فـــي حالة جّيدة، فهـــل كانت األصباغ 
نقيـــة أم ممزوجـــة، وما هي البضائـــع القابلة 

للتماسك مع الطالء؟
وعلى أمل تسليط الضوء على هذه العملية 
الفنيـــة التـــي تعـــود إلى قـــرون مضـــت، فقد 

تضافرت ملفات علماء الرسم على الفيوم.
الطيفية  التحاليـــل  تقنيـــات  واســـتعملت 
في تقييم محدد في مجـــال البحث العلمي في 

جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ووفقـــا للصحافيـــة برجيت كاتـــز بموقع 
إيوانـــا  قالـــت   ،”SMITHSONIAN.COM”
كاكولي، األســـتاذة المختصة فـــي علم المواد 
والهندســـة في جامعة كاليفورنيا، ”عند جمع 
هـــذه التقنيات تصبح قوية جـــدا، ويمكن لهذا 
التحليل المســـاعدة على تفكيـــك التكنولوجيا 
القديمـــة عن طريق تحديـــد ال لبس فيه للمواد 

التي تكّون الشيء الخاضع للفحص”.
ولكن األمـــر المهم هـــو كـــون تكنولوجيا 
التصوير الشعاعي الجديدة غير ضارة، حيث 
تمّكن الباحثون من الكشـــف عـــن كّم هائل من 
المعلومـــات عن رســـم الفيـــوم دون نزع عينة 

واحدة من الطالء.
وتكشـــف نتائج البحث المنشور في مجلة 
”التقاريـــر العلميـــة“ أن الفنان الـــذي أبدع في 
رســـم الصـــورة كان يمتلـــك درجـــة عالية من 
البراعـــة، حيث مـــزج عدة مـــواد إلنتاج طيف 
من األلـــوان النابضة بالحياة. وعلى أســـاس 
االختالفات في سطح الصورة، يمكن للباحثين 

أيضا تحديد أن الرســـام وضع الدهن بواسطة 
ثالث أدوات مختلفة، وهي على األرجح فرشاة 
مـــن شـــعر ناعـــم، وأداة حفار نقـــاش وملعقة 

معدنية.
وبحســـب جون ديالني، عالم تصوير كبير 
فـــي الـــرواق الوطني للفنون بواشـــنطن، يريد 
الخبـــراء معرفـــة معلومات عن تركيبة الرســـم 
لســـببين اثنين، األول لغاية حفظه، والســـبب 
الثاني هو معرفة التكنولوجيا التي كان الناس 

ينجزون بها هذه األعمال الفنية القديمة.
ومن بيـــن النتائج المهمـــة األخرى هو أن 
شـــمع النحل المذاب كان موزعا بشـــكل واسع 
علـــى كامل العمل، وهذا يشـــير إلـــى أن الفنان 
اعتمد على تقنية تتضمن خلط الشمع بأصباغ 
للحصول على دهن شـــبيه بعجينـــة اللصاق. 
وكان الباحثون قد شـــكوا في أن الرســـم أنجز 
بهذا األسلوب، وجاء التحليل الطيفي ليساعد 

على تأكيد شكوكهم.
وكانـــت اكتشـــافات أخـــرى أكثـــر إثـــارة 
لالســـتغراب ومـــن ذلـــك أن الفنان اســـتوحى 
عمله من ســـيناريوهات من الواقع، مثال اللون 
األرجوانـــي المفعـــم بالحياة لـــرداء المرأة تم 
تكوينـــه من صبـــغ الفّوة (عصير جـــذور نبات 
الفوة الشـــائع والـــذي يســـتخدمه المصريون 
القدامـــى لصناعة أصبغة النســـيج ذات اللون 

القرنفلي).
وتـــم خلط ملـــح النحـــاس بشـــمع النحل 
المســـخن للحصول على الـــدرر الخضراء في 
قالدتهـــا، وهي العملية نفســـها الموصوفة في 
الكتـــب القديمة التي أعطـــت التوجيهات حول 
صبغ األحجار حتى تشابه الجواهر الحقيقية.

ونجـــح الباحثون قبـــل تحليلهـــم لصورة 
الفيـــوم فـــي تطبيـــق تصوير شـــعاعي متعدد 
الوســـائط على نطاق كبير على لوحات نفيسة 
قديمة، لكنهم تمســـكوا بصفـــة خاصة بتجربة 
هذه التكنولوجيا الجديدة على رســـم قديم بما 
أن األعمـــال الفنية التي تعـــود إلى قرون خلت 
هشـــة وثمينة إلى درجة أن دراســـتها قد تكون 

صعبة جدا أو مستحيلة.
ووفقا لكاكولي، فإن هذه األشياء فريدة من 
نوعها ثم إن المشرفين عليها ال يسمحون بأخذ 

العينات وإذا ما فعلوا تكون العينة محدودة.
وبّين الباحثون أن التصوير الشعاعي الذي 
ال يمس الرسم يمكن أن يقدم معلومات قّيمة عن 

األساليب الفنية القديمة.
وتعتبر كاكولـــي أن إمكانية الحصول على 
هـــذه المعلومات دون أخذ عينات من الرســـوم 

أمر مثير جدا لإلعجاب والدهشة.
ويأمـــل الباحثون من أجـــل التقدم أكثر في 
تكييـــف التصوير متعدد الوســـائط على نطاق 
كبيـــر حتى يكـــون متاحا أكثر للخبـــراء الذين 
يدرســـون أشـــياء مثل الرســـوم الجدارية وفن 
المقابر، وهي أعمال قديمة ليست مقتصرة على 

جدران مجموعة من المتاحف فقط.
وأفاد ديالني أن ”السؤال هو كيف نأخذ هذه 
التكنولوجيـــا التي توجد في فضاء مختبراتنا 
ونحولهـــا إلى معدات عملية يمكننا حملها إلى 

الميدان، وتلك هي الخطوة القادمة“.
وســـاعدت االســـتعانة بالذكاء االصطناعي 
في كشف غموض كتاب ”مخطوطة فوينيتش“، 

الـــذي باءت الكثيـــر من محاوالت فك شـــيفرته 
بالفشل الذريع طوال عدة قرون.

ووصفت الوثيقة البالغة من العمر 600 عام 
بأنهـــا ”الكتـــاب األكثر غموضا فـــي العالم في 
القرون الوســـطى“، نظرا للرسوم التوضيحية 
التـــي تحويها، والتـــي تصور نباتـــات غريبة 
ونجوما وشخصيات بشرية غامضة. ويذكر أن 
مخطوطة فوينيتش عثر عليها في دير إيطالي 

عام 1912.
ودرســـت المخطوطة على أيدي العديد من 
المحترفين وعلماء التعمية، منهم أشهر علماء 
التعميـــة مـــن البريطانييـــن واألميركييـــن في 
الحرب العالمية الثانية، وقد فشلوا في تفسير 

حرف واحد.
ووفقا لمصادر إعالمية، قال غريغ كوندراك، 
عالم الكمبيوتر من جامعـــة ألبرتا الكندية، إن 
المخطوطـــة الغامضـــة كتبت باللغـــة العبرية 
القديمـــة التـــي تعتمد على الخلـــط بين ترتيب 

الحروف في كل كلمة وإسقاط حروف العلة.
واســـتخدم كونـــدراك وفريقـــه خوارزميـــة 
إحصائيـــة يعتقـــد أن دقتهـــا تبلـــغ 97 بالمئة، 
بّينت أن العبرية هي األقـــرب للغة المخطوطة 

الغامضة.
وال يقتصر نجاح االستعانة بالتكنولوجيا 
فـــي إزاحة النقاب عن األدوات المســـتعملة في 
الرســـوم والكتابات منـــذ اآلالف من القرون بل 
مكنـــت أيضا مـــن فتـــح المجال أمـــام العلماء 

لمعرفة أسرار آثار مصر القديمة.

مصر تبوح بأسرارها

صـــرح باحثـــان فـــي لنـــدن أن بإمكانهما 
المساعدة في اكتشاف البعض من أسرار مصر 
القديمة باســـتخدام تقنيات جديـــدة للتصوير 

متعدد األطياف.
وأكـــد الباحثان، وهمـــا طالـــب الدكتوراه 
ســـيريس جونز والبروفيسور آدم غيبسون من 

كليـــة لندن الجامعية، أن الطريقة التي طوراها 
ســـتمنع الضرر الذي يمكـــن أن يلحق بالقطع 

األثرية الثمينة أثناء التحليل.
وتلتقـــط أجهـــزة االستشـــعار فـــي تقنية 
التصويـــر متعدد األطيـــاف بيانـــات الصورة 
عنـــد أطـــوال موجيـــة محـــددة عبـــر الطيـــف 

الكهرومغناطيسي.
وأوضـــح جونـــز أن هـــذه التقنية تســـمح 
للشخص بأن يرى صفات ومالمح وخصائص 
”ال تـــرى عـــادة بالعيـــن البشـــرية المجـــردة 

وحدها“.
وطّور جونز وغيبســـون تقنية 

ســـمحت لهمـــا بالرؤيـــة النافذة 
إلى طبقات متعددة مما يســـّمى 
المواد  وهي  بـ”الكارتونـــاج“، 

المســـتخدمة في األقنعة 
المصرية  الجنائزيـــة 

القديمة.
وقبل أكثـــر من 2000 
سنة، كانت الكتابة على 
والتوابيـــت  األقنعـــة 

غالبـــا ما تكـــون مخفية 
تحت العجائن والمواد الالصقة.

ويقول الباحثان إن طريقتهما ستسمح 
بالحفاظ على سالمة القطع األثرية، مع السماح 
بإمكانيـــة تحليل كل جـــزء منها بنفس الجودة 
التي تسمح بها األســـاليب األخرى التي يمكن 

أن تتسبب في إتالف أو تدمير القطع األثرية.
ويعمل الباحثان بشـــكل وثيق مع شـــركاء 
في متحـــف بتري لآلثـــار المصريـــة المجاور 
لمختبر التصوير الخاص بهما في وسط لندن. 
ويحتـــوي متحف بتري على أكثـــر من 80 ألف 
قطعة والتي تعتبر من بين المجموعات الرائدة 

في العالم للمواد المصرية القديمة.
وفحـــص جونز وزميلتـــه الدكتورة كاترين 
بيكيت نعشا يعود إلى 3000 سنة معروضا في 
قلعة بمقاطعة كنت جنوب شرق إنكلترا. وحتى 
ذلـــك الحين، كانت هوية صاحـــب النعش لغزا 
للجميع، لكن جونز وبيكيت تمكنا من اكتشاف 
اســـمه وهو ”إيريثورو“ بعـــد فحص لوح قديم 
فـــي تابوتـــه مكتـــوب باللغـــة الهيروغليفية. 
وإيريثورو هو اســـم شـــائع في مصر القديمة 

ومعناه ”عين حورس ضدهم“.
وبحســـب ما جرى عليه العـــرف المصري 
القديـــم، فإن جثمان إيريثـــورو تم لفه ووضعه 

في تابوت مزين ثم دفنه في المقبرة.
ويبـــدو أن البحث في جـــذور الماضي عبر 
االســـتعانة بالتطـــور التكنولوجـــي والتقـــدم 
التقني سيفرز الكثير من الحقائق ويعيد كتابة 
تاريـــخ القدامـــى، حيث أثبتت دراســـة حديثة 
من خالل االعتمـــاد على تقنية التصوير ثالثي 
األبعاد أن بشـــرة الملكة المصريـــة الفرعونية 
نفرتيتي بيضاء ال ســـمراء كمـــا كان يعتقد من 

قبل، وهو ما فجر جدال واسعا.
التـــي  الدراســـة  هـــذه  لمنتقـــدي  ووفقـــا 
أجراها عالـــم مصريات في جامعة بريســـتول 
البريطانيـــة، فـــإن النموذج المعـــروض ُيزيف 
الشهادات التاريخية، ألنه مخالف بشكل صارخ 
للتمثـــال النصفي الحقيقي للملكـــة المصرية، 
الـــذي ُعثر عليه في مقبـــرة أمنحتب الثاني في 

وادي الملوك في أواخر القرن السابع عشر.
واســـتغرقت الدراســـة حوالي 500 ســـاعة 
حتـــى توصلـــت إلى التصـــور ثالثـــي األبعاد 
لتمثال الملكـــة نفرتيتي الذي نحتتـــه الفنانة 
المتخصصة في األعمـــال التاريخية إليزابيث 
دانيس في حيـــن صمم فنانون من بيت األزياء 
والموضة الفرنسي كريستيان ديور مجوهرات 

شبيهة بتلك التي كانت ترتديها نفرتيتي.

وحصل أيديان دوسون، أستاذ المصريات 
في جامعة بريســـتول، على تصريح من وزارة 
اآلثار المصرية بإزالة الغطاء الزجاجي الواقي 
لموميـــاء نفرتيتـــي وفحصهـــا بتقنيـــة البعد 

الثالث ”دي 3“.
وأثارت النســـخة المقّلدة للتمثال ســـخرية 
واســـتهجان الكثيريـــن على مواقـــع التواصل 

االجتماعي.
وبحســـب ما ورد في موقع ”بي بي ســـي“ 
البريطاني، قالت الصحافية أليكسيا مكاي في 
تغريدة نشـــرتها مع صورة لنفرتيتي ”هذا هو 
الوجه الحقيقي للملكة نفرتيتي الذي اكتشـــف 
في مصـــر. نعـــم إنها امرأة ســـمراء. 
جميعا  كانـــوا  المصريـــون 
ســـمر البشـــرة، شـــعبا 

وملوكا وملكات“.
وســـخر ســـتفين 
ديول، أحـــد المعلقين على 
االكتشاف األخير، من عرض 
بينما  بيضاء  ببشرة  نفرتيتي 
يعرف الجميع أنها ذات بشـــرة 
سمراء. وكتب في تغريدته ”إنكم 
تمزحون، نفرتيتـــي كانت أفريقية 
ســـمراء البشـــرة. وكل من لـــه قيمة 
في تاريخ البشرية كان أفريقيا أسمر 

البشرة“.
كما يرى بعض المعلقين أن نتائج الدراسة 
تعد اكتشافا عظيما، ومن بينهم راي جيل الذي 

غرد قائال إنه ”حصاد سنوات من العمل“.
ويعتبر العلمـــاء أن الرؤيـــة التكنولوجية 
الجديدة لآلثار تقدم إجابات أكثر دقة من مجرد 
المعاينـــة البصرية، بقطع النظـــر عن تصديق 

الناس لما يتوصلون إليه من عدمه.

أول من رسم الوشم

باحثيـــن  إن  البريطانـــي  المتحـــف  قـــال 
اكتشـــفوا أقدم وشـــوم تعبيرية في العالم على 

أذرع اثنتين من المومياوات المصرية.
وظهرت الوشـــوم كبقع داكنـــة في الضوء 
الطبيعي، لكّن باحثين في المتحف البريطاني 
وكلية الدراســـات الشـــرقية بجامعة أكسفورد 
اكتشـــفوا الوشـــم فـــي عـــام 2017 مـــن خالل 

التصوير باألشعة تحت الحمراء.
إدارة  أميـــن  أنطـــوان،  دانييـــل  وقـــال 
األنثروبولوجيا فـــي المتحف البريطاني، إنها 
”في الواقع تقدم رؤية جديدة تماما الســـتخدام 
الوشـــم“، مضيفا ”مكان هذه الوشـــوم يشـــير 
إلى أنها رســـمت لتكون مرئية بشكل واضح“، 
مشـــيرا إلى أن االكتشافات أقدم بألف سنة من 

اكتشافات الوشوم في أفريقيا.
وأفـــاد الباحثون بأن وشـــم مومياء المرأة 
ربما كانت له داللة على وضعها االجتماعي أو 
شـــجاعتها أو معرفتها بالسحر في حين يبدو 
الوشـــم على مومياء الرجل وكأنـــه رمز للقوة 

والخصوبة على األرجح.
وقبل االكتشـــاف كان علماء اآلثار يعتقدون 
أن الوشوم في مصر ترسم على أجساد النساء 
فحسب، إذ صورت الوشوم على تماثيل اإلناث 

من هذه الفترة فحسب.
وطـــورت البعثـــات العلميـــة الراميـــة إلى 
دراســـة واكتشاف اآلثار الفرعونية من أساليب 
بحثها عبر االستعانة أكثر بالتقدم التقني بدل 
االعتماد فقط علـــى الحفريات بأدوات تقليدية، 
حيث أعلنت مصر، منذ فترة وجيزة، عن إجراء 
مســـح راداري للتأكد من وجود فجوات بمقبرة 
الملـــك الفرعونـــي الشـــهير توت عنـــخ آمون 

بمحافظة األقصر، أقصى جنوبي مصر.

العلماء يعتبرون 
أن الرؤية التكنولوجية 
الجديدة لألثار تقدم 

إجابات أكثر دقة من مجرد 
المعاينة البصرية

األدوات الحديثة تقدم رؤية أكثر وضوحا

ولى زمن أخذ عينات 

تمكن العديد من الباحثين وعلماء اآلثار باالعتماد على التقدم التكنولوجي من اكتشــــــاف 
المزيد من المعلومات تكون أكثر دقة من مجرد معاينتها بالعين المجردة حول حقائق أمم 
عاشــــــت منذ اآلالف من القرون، دون االضطرار إلى نزع أي عّينات قد تتسبب في إتالف 

أو تدمير بعض القطع األثرية بالغة األهمية.

«الســـؤال هو كيف نطوع تلـــك التكنولوجيا التي توجد في فضاء مختبراتنا ونحولها إلـــى معدات عملية يمكن حملها إلى 
الميدان، وتلك هي الخطوة القادمة».

جون ديالني
عالم متخصص في التصوير



} تونــس – خـــرج المئـــات مـــن التونســـيين، 
نســـاء ورجاال، الســـبت، في مســـيرة للمطالبة 
بقانون ينص على ”المساواة في الميراث بين 
الجنســـين“. وانتظمت المســـيرة التي حملت 
شـــعار ”المســـاواة في الميراث حق مش مزية 
(حـــق وليس مّنة)“، بمناســـبة اليـــوم العالمي 

للمرأة الُمصادف لـ8 مارس من كل عام.
ودعـــا إلى المســـيرة ”التحالف التونســـي 
من أجل تحقيق المســـاواة في الميراث“، الذي 
يضم حوالـــي 67 جمعية مســـتقلة من مختلف 

محافظات البالد.
المســـيرة التـــي انطلقت مـــن منطقة ”باب 
ســـعدون“ وســـط العاصمة تونس، وصوال إلى 
ســـاحة بـــاردو حيث يقـــُع مقر مجلـــس نواب 
الشـــعب التونســـي، رفعت شـــعارات من قبيل 
”دولـــة مدنية.. اللي ليـــك لّيا“ (لك مثـــل ما لي) 
و“بـــاش حقـــي يولـــي مضمـــون الزم يتبـــدل 
القانـــون“ (لكـــي يصبح حقـــي مضمونا يجب 
تغييـــر القانـــون) و“مســـاواة مســـاواة بيـــن 

المواطنين والمواطنات“.

معركة ضد المجتمع األبوي

ويذكـــر أن المســـيرة تعتبـــر أول نشـــاط 
مدني ينظمـــه التحالف مباشـــرة، بعد اإلعالن 
عن تأسيســـه منذ شـــهر. وشـــهدت المســـيرة 
مشـــاركة عدد من نـــواب البرلمان؛ مـــن بينهم 
النائب فتحي الشـــامخي، عن الجبهة الشعبية 
(يســـارية) (15 مقعدا من 217)، وبشرى بالحاج 
حميدة، ومصطفى بن أحمد عن الكتلة الوطنية 

(ليبرالي وسطي) (10 مقاعد).

واعتبر النائب الشامخي، أن ”المسيرة هي 
بمثابة عيد للمرأة التونسية التي تريد افتكاك 
حقوقها“. وتابع أن ”تونس اليوم تعطي المثال 
في معركة ملموسة عن الميراث“. وعبر عن أمله 
في ”أن تكون التظاهرة حافزا لكل النســـاء في 

المنطقة العربية كي يطالبن بحقوقهن“.
وفي نفس الســـياق اعتبرت رئيسة جمعية 
”بيتـــي“ لدعم النســـاء، ســـناء بن عاشـــور أن 
قوانيـــن الميراث وفق الشـــرع اإلســـالمي في 
تونـــس ”هي أحد آخر معاقل المجتمع األبوي“ 
في القانون التونسي. مضيفة ”يجب أن تتحقق 
المســـاواة في الحقوق كما نص عليه دستور“ 
الجمهوريـــة الثانية الـــذي اعتمد في 2014 بعد 

ثورة 2011.

ومن جهتها، اعتبرت منية بن جميع رئيسة 
الجمعية التونســـية للنساء الديمقراطيات، أن 
مجرد مناقشة األمر يشكل انتصارا وعبرت عن 
األمل في التصويت على قانون في هذا االتجاه 

عام 2019.
وتقول رحمة الجوادي وهي رئيسة جمعية 
للنساء الريفيات في منطقة فقيرة بشمال غرب 
تونس ”إذا تّم التصويت على مثل هذا القانون 
وحصلـــت المرأة علـــى حقوقها فـــي األراضي 
فســـيكون بإمكانهـــا أن تتطـــور وأن تمـــارس 
الزراعـــة وأن يكون لها دخـــل دون تعارض مع 

الدين“، حسب قولها.
لســـنة  التونســـية  الدولـــة  دســـتور  وكان 
2014 قـــد أقـــّر في الفصـــل 21 على المســـاواة 
بيـــن المواطنيـــن والمواطنـــات فـــي الحقوق 

والواجبات.
يشـــار إلـــى أن قانون األحوال الشـــخصية 
التونســـي يمنح حقوقا واســـعة للنساء؛ حيث 
منع تعدد الزوجات وأعطى المرأة حق الطالق، 
إال أن قانون الميراث مازال يحتكم إلى الشريعة 

اإلسالمية.
وكان الرئيـــس التونســـي، الباجـــي قائـــد 
السبســـي، قد أعلَن في 13 أغســـطس الماضي، 
بمناســـبة عيـــد المـــرأة التونســـية، أن تونس 
”ســـتمضي فـــي إقـــرار المســـاواة الكاملة بين 
المـــرأة والرجـــل، بما فـــي ذلك المســـاواة في 

اإلرث“.
وكانـــت دعوة قائد السبســـي تعني تعديل 
قوانيـــن الميـــراث القائمة وفق مبـــادئ الدين 
اإلسالمي الذي ينص على أن الذكر يرث ضعف 
األنثى ويجعله في الوقت نفســـه مســـؤوال عن 
اإلنفاق على األســـرة. وتعتبر مســـألة الميراث 
مـــن المواضيـــع المســـكوت عنها فـــي العالم 

اإلسالمي.
وأثـــارت مبادرة السبســـي، حينئـــذ، جدال 
واســـعا لدى الـــرأي العام المحلـــي واإلقليمي 
والعربي، بين مؤّيد ورافض، فيما أصدرت دار 
اإلفتاء التونسية آنذاك، بيانا ثّمنت فيه مبادرة 

رئيس البالد.
وعهـــد بملـــف الميـــراث للجنـــة الحريات 
الفرديـــة التي شـــكلتها الرئاســـة التونســـية 
إلصالح القوانين والمراسيم والنصوص التي 
تعرقل الحريات. وتم تأجيل تقرير اللجنة الذي 
كان مقـــررا لشـــهر فبراير الماضي إلى شـــهر 
يونيو القادم، وقال عضو في اللجنة إنه يتوقع 
أن يوصـــي تقريـــر اللجنـــة بالمضـــي في هذا 

االتجاه بسياسة الخطوات الصغيرة.
ويمكن أن تقترح اللجنة لألســـر الراغبة في 
ذلك أن تختار تقسيم اإلرث ”بشكل متساو“ بين 
األبناء والبنات، دون فرض األمر بالقانون. وتّم 
عرض مقترح قانون بهذا االتجاه في 2016 لكن 

لم تتم مناقشته في البرلمان.
مسيرة السبت الماضي في تونس سبقتها 
فعاليـــات فكريـــة عديـــدة انتظمـــت في شـــتى 

محافظـــات البـــالد، احتفـــاال باليـــوم العالمي 
للمـــرأة، وفـــي هـــذا الســـياق عقـــدت الرابطة 
التونســـية للدفاع عن حقوق اإلنســـان يومي 9 
و10 مارس بتونس ندوة وطنية سلطت الضوء 
على قضيـــة ”التصدي لتأنيـــث الفقر وضمان 

الحقوق االقتصادية ناقواالجتماعية للنساء“.

الفقر مؤنث

قال جمال مســـلم، رئيس الرابطة الّتونسية 
لحقـــوق اإلنســـان، إن انعـــدام المســـاواة في 
الميـــراث بين المـــرأة والرجل فـــي البالد، من 
أسباب انتشار ظاهرة الفقر لدى النساء. وعزا 
مســـلم أحد أســـباب انتشـــار ظاهرة الفقر بين 
النســـاء إلى ”وجود المرأة بنســـب ضئيلة في 

مراكز قيادية، ومناصب وظيفية كبرى“.
واعتبـــر مســـلم أن مـــن ضمـــن األســـباب 
أيضـــا ”العقلية الذكورية التـــي تميز المجتمع 
التونســـي“. وتابع مســـلم ”الفقر منتشر اليوم 
أكثر عند النساء، وهناك مؤشرات على ذلك، من 
بينها أنهن يعملن ماليين الساعات في الزراعة 

مثال، مقابل أجور متدنية، مقارنة بالرجال“.
وشـــدد علـــى أن ”التصدي لظاهـــرة تأنيث 
الفقـــر يتم عبر القوانين أوال، من خالل تكريس 

المساواة بين الجنسين في الميراث“.
وأشـــار مســـلم إلى أن ذلك يتـــم أيضا عبر 
تطبيـــق فصول قانـــون مناهضـــة العنف ضد 
المرأة (تمت المصادقة عليه في 2017)، وتفعيل 

كامل الحقوق االقتصادية لها.
مـــن جانبها، أّكدت درة محفوظ، األســـتاذة 
فـــي الجامعـــة التونســـية، أن عدم المســـاواة 
في الميـــراث بين الجنســـين ”يزيد من تعميق 
الفوارق االجتماعيـــة في المجتمع“.  وأضافت 
”وفـــق أرقام المنظمات العالميـــة فإن 70 بالمئة 
من فقراء العالم نســـاء، وفـــي تونس نرجح أن 
يكـــون الرقم متقاربا إلى حـــد كبير، على الرغم 

من عدم وجود رقم رسمي“.
ووفق آخر دراسة للمعهد الوطني لإلحصاء 
(حكومي)، فإن نســـب الفقر في تونس شـــهدت 
تقلصـــا بحوالي 5 نقاط لتصل إلى 15.2 بالمئة 
ســـنة 2015، مقابـــل 20.5 بالمئـــة ســـنة 2010 

(الدراسة تجرى مرة كل 5 سنوات).
طـــارق بلحاج محمد أســـتاذ علم االجتماع 
بالجامعـــة التونســـية قـــال إن الدعـــوة إلـــى 
المســـاواة في الميراث هـــي ”حلقة من حلقات 
االشـــتباك فـــي تونـــس الحديثـــة بيـــن حركة 
اجتماعيـــة تقليديـــة تـــرى فـــي هذه المســـألة 
وغيرها من المســـائل قضية دينيـــة غير قابلة 
للمســـاس، وبين حركـــة تقدميـــة حداثية ترى 
في الدعوة إلى المســـاواة في الميراث وغيرها 
مســـألة اجتماعية واقتصادية باألساس، وترى 
أن حيـــز الدين هو الحياة الخاصـــة ال الحياة 
العامـــة، وترى في تكريس هذا المبدأ حلقة من 
حلقات إرساء الدولة المدنية وتطبيقا للدستور 
في حرفيته، باعتباره يدعو إلى المســـاواة في 
صيغة اإلطـــالق، ولم يربطهـــا بمنحى حياتي 

معين“.
أما عن تأثيرات الدعوة إلى المســـاواة في 
الميـــراث فيرى الباحث االجتماعي أن ”للدعوة 
تأثيرات اجتماعيـــة وثقافية تتمثل في تكريس 
الشـــرخ بين دعاة األصالة والهوية في شـــكلها 
البســـيط، وبيـــن دعـــاة التحديـــث في شـــكله 
المتعالـــي الذي يرتبـــط بحركة فـــي المجتمع 
وال بحركـــة المجتمع فـــي كليتهـــا. التأثيرات 

االقتصاديـــة تتمثل في أن الدعـــوة لها العديد 
من المحاســـن وأهمهـــا تقليص تأنيـــث الفقر 
باعتبـــار أن 70 بالمئـــة من الفقراء هن نســـاء، 
فضـــال عن كون هـــذه الدعوة تمثـــل مرحلة من 
مراحـــل التمكيـــن االقتصادي للمـــرأة المعيلة 
خاصـــة، باعتبـــار أن المســـاواة فـــي الميراث 
يمكن أن تتيح لها نوعا من االســـتقالل المالي 

واالقتصادي“.
وقالت آمـــال قرامـــي األســـتاذة بالجامعة 
التونســـية، إن ”مطلب المســـاواة في الميراث 
مســـألة إنســـانية  تتجاوز المنظومـــة الفقهية 
التي صاغها البشـــر وفق مقتضيات الســـياق 
التاريخـــي الثقافي الذي تنزلت فيـــه“. وقالت 
راضية الجربي رئيســـة االتحاد الوطني للمرأة 

التونســـية في حوار ســـابق أجرته مع العرب 
إن ”الوضـــع االقتصادي الـــذي آلت إليه البالد 
اليوم يفرض تقدم المرأة في مســـتوى الشراكة 

مع الرجل“. 
وأضافـــت أن ”المرأة التونســـية تســـاهم 
وتساعد في اقتصاد األسرة بشكل فعلي وبارز 
وهو ما يأخذنا باتجاه التفكير في تمكينها من 

المساواة الكاملة مع الرجل. 
كمـــا أن هناك وضعية تعاني منها النســـاء 
ليس فقط في تونس، بل في جل الدول العربية، 
فمثال لدينا نســـبة كبيرة من النساء العامالت 
في المجال الزراعي وأيضا نجد نسبة هامة من 
الفتيات الصغيرات في الســـن والالتي يعملن 

معينات في المنازل“.

المساواة.. معركة الدولة المدنية التي تخوضها النساء العربيات

القانون مرتكز أساسي في طريق بناء الدولة المدنية

مطلب مدني من أجل مجتمع سوي

«تونـــس اليوم تعطي المثال في معركة ملموســـة عن الميراث. ونأمل فـــي أن تكون التظاهرة 

حافزا لكل النساء في المنطقة العربية كي يطالبن بحقوقهن». 

 فتحي الشامخي
نائب عن اجلبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب التونسي 

«قوانيــــن الميــــراث وفق الشــــرع اإلســــالمي هي أحد آخــــر معاقــــل المجتمع األبوي فــــي القانون 

التونسي. يجب أن تتحقق المساواة في الحقوق كما نص عليها دستور ٢٠١٤».

سناء بن عاشور
رئيسة جمعية ”بيتي“ لدعم النساء

املظاهرات النســــــوية التي عّمت العالم في 
الـ8 من مارس اجلاري، تزامنا مع االحتفال 
باليوم العاملي للمرأة، تتخذ لها شكال أكثر 
عمقا وأهمية في الفضاء العربي اإلسالمي. 
للدعوات  اإلسالمية  العربية  واخلصوصية 
النســــــوية إلى املســــــاواة بني الرجل واملرأة 
تنبع من تداخل األبعاد الدينية والسياسية 
واالجتماعية واالقتصادية. من شرق العالم 
ــــــب واحدا  ــــــى مغربه، كان املطل ــــــي إل العرب
بشعارات مختلفة ومن ومنطلقات متفاوتة، 
لكن اجلامع هو سعي نسوي ومدني عارم 
ــــــل حقوق املرأة فــــــي مواجهة  نحو حتصي
تيارات رفــــــض دينية وتقليدية حترص على 
ــــــالل املجتمعي على مســــــتوى  تأبيد االخت
احلقوق واحلريات. في تونس كانت الدعوة 
ــــــراث، والتي حركت  إلى املســــــاواة في املي
ــــــس التونســــــي الباجــــــي قائد  دعــــــوة الرئي
السبسي مياهها الراكدة، عنوانا لتظاهرة 
الســــــبت املاضي. وفي الكويت دقت نساء 
ــــــت األجــــــراس للمطالبة باملســــــاواة،  الكوي
ــــــردة في مجلس  ــــــد بالتفاف قوى ال وللتندي
النواب الكويتي على املساواة واالستعاضة 

عنها بشعار فضفاف هو التمكني.
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مساواة

طارق بلحاج محمد:

حلقة من حلقات االشتباك 

بين حركة تقليدية، وبين 

حركة حداثية

جمال مسلم:

انعدام المساواة في 

الميراث من أسباب انتشار 

الفقر لدى النساء 

نساء الكويت قرعن الجرس

من أجل فرض المساواة
} قرع عدد من نســـاء الكويت األجراس خالل 
وقفة، مســـاء السبت، في ســـاحة اإلرادة أمام 
مجلس األمة (البرلمـــان) بالعاصمة، للمطالبة 
بالمســـاواة مع الرجل، ورفضا إللغاء مبادرة 
”المســـاواة بين الرجل والمرأة“، التي طالبت 

بالمساواة بين الجنسين في كل شيء.
والخميـــس الماضـــي، اســـتبدل المجلس 
األعلى للتخطيط بالكويـــت (حكومي)، وهيئة 
األمم المتحدة لتمكيـــن المرأة، ومركز أبحاث 
ودراســـات المرأة في جامعة الكويت، مبادرة 
”المســـاواة بين الرجل والمرأة“، بأخرى تحت 
اســـم ”تمكين المرأة“ التي تدعـــو إلى تمكين 

المرأة في المجال االقتصادي فقط.
وآنـــذاك قرعـــت امـــرأة كويتيـــة جـــرس 
البورصـــة إيذانا بإعالن المبادرة، بمناســـبة 
اليـــوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الـ8 مارس 
مـــن كل عام. وجاء اســـتبدال المبـــادرة عقب 
تهديـــد عدد مـــن النـــواب باســـتجواب وزير 
التجارة والصناعـــة خالد الروضان، إن أطلق 
مبـــادرة ”المســـاواة بيـــن الرجـــل والمرأة“، 
باعتبار أن هناك بعض المجاالت ال تمكن فيها 

المساواة الكاملة، وفق إعالم محلي.
وطالبت المشاركات في الوقفة التضامنية، 
السبت الماضي، وعددهن العشرات، بضرورة 
”المساواة الكاملة مع الرجال وليس التمكين“.
الثقافيـــة  الجمعيـــة  رئيســـة  وقالـــت 
االجتماعية النســـائية (أهليـــة)، لولوة المال، 
فـــي كلمة خالل الوقفة، التي شـــارك فيها عدد 
قليل من الرجال ”نـــدق الجرس اليوم للنواب 
والـــوزراء لنؤكـــد مطالبتنا بمســـاواة المرأة 

بالرجل“.
وأضافـــت ”صامدون أمـــام التيارات التي 
تريد كبت المرأة، ولن نهاب األصوات النشاز 

في البلد والدستور حامينا“.

أما الناشـــطة السياســـية األســـتاذة في 
جامعة الكويـــت، ابتهال الخطيب، فقد طالبت 
ضمن كلمة لهـــا في الوقفة بمســـاواة المرأة 
مـــع الرجل في الحقوق السياســـية والمدنية 

واالجتماعية.
وقالــــت ابتهــــال الخطيــــب فــــي تصريح 
أدلت بــــه في الوقفة، إن ”المــــرأة عليها ذات 
الواجبــــات فــــي البلــــد ويفتــــرض أن تكون 

متســــاوية تماما (مــــع الرجل) فــــي حقوقها 
اإلنســــانية وفي حقوقهــــا المدنية وحتى في 

شعورها كإنسانة“. 
وأضافــــت أن ”الــــكالم الذي صــــدر في 8 
مارس من بعــــض نواب البرلمــــان هو ليس 
فقــــط اتهاما للمرأة في حــــد ذاتها، وإنما هو 
اتهام خطير للشــــريعة التــــي يرجحها هؤالء 
النــــواب كمادة يمكنهــــا أن تصمد في الدولة 

المدنية“.
 وعللت ذلك بكون ”المرأة في بالد العالم 
المختلفة لها أنظمة أخرى يمكن أن تحميها 
ولكن عندما يتكلم البعض بهذه الصورة عن 
الشــــريعة اإلســــالمية، هم ال يضرون المرأة 
بل يضرون الشــــريعة، فعندما يقولون إنه ال 
توجد مســــاواة حقيقية بيــــن الرجل والمرأة 
فذلــــك كالم خطيــــر جدا وتداعياتــــه خطيرة، 
وقفتنــــا اليوم هــــي وقفة إنســــانية بالدرجة 
األولى، باإلصرار على فكرة أن اإلنسان واحد 
ومتســــاو مهما تباينت مظاهره البيولوجية 

والفكرية والنفسية“.
ومن جانبها، قالت المحامية أريج حمادة 
في كلمة لها بالوقفة ”أنا من المتضررين من 
المجتمع الذكوري الذي يحدد مجاالت معينة 

للمحامية المرأة“.
وتابعت ”النواب الذين يطالبون بتمكين 
المــــرأة هم مــــن يحتاجون إلــــى تمكين“. أما 
الناشــــط، علي الصايغ فقــــد أعرب عن رفضه 
”التمييــــز بيــــن الرجــــل والمرأة والــــذي يعد 
مخالفة صريحة لنص المادة 29 من الدستور 

الكويتي“.
ويقول منظمو الوقفة، إن هناك ”تمييزا“ 
بين الرجل والمرأة في البالد، من أبرز صوره 
عدم الســــماح للمرأة بدخول الجيش، وكذلك 
عدم وجود امرأة قاضية حتى اليوم بالبالد.

فيما تقول الحكومة الكويتية، إنها تسعى 
للمســــاواة بيــــن الجميــــع في البــــالد، وعدم 
تمييز أحد عن اآلخر، كما تنص المادة 29 من 
الدســــتور الكويتي على أن ”الناس سواسية 
في الكرامة اإلنســــانية، وهم متساوون لدى 
القانــــون في الحقــــوق والواجبــــات العامة، 
ال تمييــــز بينهــــم في ذلك بســــبب الجنس أو 

األصل أو اللغة أو الدين“.

ابتهال الخطيب:

المرأة عليها ذات الواجبات 

ويفترض أن تكون 

متساوية مع الرجل

لولوة المال:

ندق الجرس اليوم للنواب 

والوزراء لنؤكد مطالبتنا 

بمساواة المرأة بالرجل



} أبوظبــي - أعلـــن معـــرض أبوظبي الدولي 
للكتاب أن الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان 
للدورة  ســـيكون هو ”الشـــخصية المحورية“ 
الثامنة والعشـــرين من المعرض التي تنطلق 

خالل شهر أبريل المقبل.
ويأتـــي هـــذا االختيار تزامنا مـــع احتفال 
دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة بعام 2018 

”عام زايد“ بمناسبة الذكرى المئوية لميالده.
وقال ســـيف غباش مدير عام دائرة الثقافة 
والســـياحة في أبوظبي إن الشـــيخ زايد ”يعد 
رجل الثقافة األول، فقد شـــكلت قضايا الثقافة 
وبناء مجتمع المعرفة محورا أساســـيا مهّما 
من محـــاور اهتمامـــه لتحقيق التـــوازن بين 
ممارسات أبناء مجتمع اإلمارات وسلوكياتهم، 
وضـــرورة الحفاظ علـــى العـــادات والتقاليد 
بالتزامن مع بناء مســـتقبل باهر ومنفتح على 

الثقافات األخرى“.
وكان الشـــيخ زايـــد (1918-2004) أســـس 
معـــرض أبوظبي للكتاب في 1981 تحت اســـم 
”معـــرض الكتاب اإلســـالمي“، ثم مـــا لبث أن 
تحّول إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب عام 
1986، وأقيمت أولى دوراته في مؤسسة قصر 
الحصـــن الثقافي قبل أن يصبـــح حدثا ثقافيا 
ســـنويا بدءا من 1993 وُنقل إلى مركز أبوظبي 

الوطنـــي للمعـــارض ليواصل مســـيرته حتى 
بات أبـــرز المعارض على المســـتوى العربي 

والعالمي.
وتقام الدورة الثامنة والعشرون للمعرض 
فـــي الفترة مـــن 25 أبريل إلـــى األول من مايو 
المقبلين. وقد اختيرت بولندا ”ضيف شـــرف“ 

دورة هذا العام.
اســـتضافة بولندا هذا العـــام تمثل فرصة 
الستكشاف الثقافة البولندية، التي تسعى من 
خالل مشاركتها في المعرض إلى تقديم األدب 
البولنـــدي العريـــق والذي يعـــود تاريخه إلى 
1000 ســـنة. وتعكس العديد مـــن األعمال التي 
أبدعهـــا األدبـــاء البولنديون على مـــر القرون 
مراحل االزدهار والتراجـــع في تاريخ بولندا، 
باإلضافة إلى اســـتعراض أحـــدث االتجاهات 
في األدب البولندي الـــذي يمتلك قاعدة كبيرة 
من القراء في الداخل والخارج، ومعظمهم في 
أوروبا، حيث سيعمل الجناح البولندي أيضًا 
على إبراز تاريخ المسلمين في بولندا، والذي 
يعود إلى القرن الســـادس عشـــر. وقد أســـهم 
المسلمون كثيرًا في تراث بولندا األدبي، حيث 
تعود أصول أحد األدباء البولنديين الحائزين 
على جائـــزة نوبل إلى المســـلمين. وتفاصيل 
كثيرة يجهلها القارئ العربي عن هذه الثقافة 

الهامة في مسار الثقافات العالمية، لذا يحاول 
المعـــرض اإلضاءة على جوانب مختلفة منها، 
تأكيدا على أهمية االطالع على ثقافات العالم 

في اختالفاتها وتقاطعاتها.
ويمنح معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب 
جمهـــور المعـــرض الفرصة لتســـليط الضوء 
فـــي  الخالـــدة  الكالســـيكية  األعمـــال  علـــى 
األدب البولنـــدي خالل القرن التاســـع عشـــر، 
واإلنجـــازات الحديثـــة التـــي حققهـــا األدباء 
البولنديـــون خاصـــة الحاصليـــن منهم على 
جائزة نوبل، فيجد القـــارئ عناوين من األدب 
الملحمـــي لهنريـــك ســـينكيفيتش، وأشـــعار 
تشيســـالف ميلـــوش، إلـــى نهـــج فيســـوافا 
شيمبورســـكا األكثر حداثة، كما يقدم عناوين 
مائزة في أدب الطفل حيث تتمتع بولندا كذلك 

بتقاليد راسخة في أدب األطفال.
ويقـــدم المعـــرض هـــذا العـــام مجموعة 
مـــن الفقـــرات الثقافية عالوة علـــى العناوين 
المختلفة في شـــتى المجاالت، حيث يشهد في 
البداية اإلعالن عن اسم الفائز بجائزة البوكر 
العربيـــة، كما يقدم جلســـات حوارية وثقافية 
وأدبيـــة بحضـــور عـــدد مـــن الكتـــاب العرب 

والعالميين.
وتشتمل قائمة ضيوف المعرض في دورته 
الـ28 على غرار دوراته الســـابقة على روائيين 
بارزين وشـــعراء وكتـــاب ورواد اجتماعيين، 
قدموا من الشـــرق األوســـط وأوروبا وآســـيا 
وشـــمال أفريقيا وأميركا الشمالية، ما يعكس 

الطابع العالمي لمعرض أبوظبي.
ويوفر المعـــرض كذلك منصة للناشـــرين 
األدبيـــة،  والجهـــات  والدولييـــن،  العـــرب 
الثقافية  والمنظمات  والموزعيـــن  والمكتبات 
لمناقشـــة المبادرات وحقوق النشر التجارية 
الجديـــدة. ويتضمن هذا الحـــدث كذلك ندوات 
حـــول اتجاهـــات القطـــاع الجديدة والنشـــر 
الرقمي، وأدب األطفـــال والترجمات كجزء من 
جـــدول أعمال متميز يهدف إلى تشـــجيع حب 

القراءة والموضوعات األدبية.
كما يقـــدم المعرض مجموعـــة من حلقات 
النقـــاش الموجهـــة التـــي تجمـــع العارضين 
والـــزوار التجاريين، وتطـــرح الحلقات، التي 
تديرهـــا نخبة مـــن الناشـــرين والمختصين، 
موضوعات عملية ذات صلة مباشرة بصناعة 

النشر.

ار المأمون عمّ

} صدرت الطبعة األولى من كتاب ”فن األداء: 
للمســـرحّي مارفن كارلســـون  مقدمـــة نقدّية“ 
عـــام 1996، ومازال إلى اآلن مرجعـــًا هامًا في 
دراسات األداء، سواء للمختصين في المسرح 
أو القطاعات البحثّيـــة األخرى، لكونه يحاول 
رصد ظاهرة األداء وأشكالها المختلفة، سواء 
ضمن فنون الفرجة، أو األشـــكال األخرى التي 
يحضـــر فيها الفرد بصورة علنّية، في محاولة 
لضبط العوامل المختلفة التي تشـــترط وجود 

”األداء“.

ال يمكن ضبطه

 هـــذا العـــام صـــدرت الطبعـــة الثالثة من 
الكتاب عن منشـــورات روتليدج في نيويورك، 
وكما في الطبعات السابقة، مازال األداء عصيًا 
عن التعريف، حسب تعبير كارلسون، وبعد ما 
يقارب عشـــرين عامًا من الطبعة األولى، مازال 
دون حـــدود، وعصّي التصنيـــف، لكنه حاضٌر 
ومســـتمٌر دومًا، بل حتى الكتابة عنه نوع من 

األداء، فهو وليـــد ما بعد الحداثة 
التـــي ال يمكن ضبطهـــا، لكن أهم 
ما يميزه، أنـــه قائم على حضور 
الجسد بوصفه محركا لسياسات 
المعرفـــة  وأشـــكال  الســـلطة 

المختلفة.
 ال يمكـــن أن نخـــوض في 
بســـهولة،  الكتـــاب  محتـــوى 
وشامال،  مرجعّيا  كتابا  لكونه 
ويتنـــاول العديد من أشـــكال 
والثقافيـــة  الفنّيـــة  األداء 
واللغويـــة، لكن تختلف هذه 
الطبعـــة عن ســـابقاتها. إن 

كارلســـون توّســـع فـــي أشـــكال األداء اإلثنّية 
والعرقيـــة، والمقصـــود بهـــا األداء العلنـــّي 
للجماعـــات التـــي تتميز بخصائـــص عرقية 
معينـــة، وتحاول ممارســـة حقها بالظهور في 

الفضاء العام، حيث تسعى هذه الجماعات إلى 
التعبير عن أنساق ثقافية وخصائص جسدّية 
تتحدى أشـــكال الهيمنة السياسية والثقافّية، 
كحركات االحتجاج ضد ســـلوكيات الســـلطة 
الجماعـــات  ضـــد  العنصرّيـــة  وممارســـاتها 
الملّونـــة، كـــون األخيرة موضوعـــات تمارس 
الســـلطة العنف ضدها، إلى جانب مناقشـــته 
ألشـــكال األداء التي تحـــاول أن تفكك األدوار 
التي رسمتها الســـلطة مسبقًا، خصوصًا تلك 
المتعلقة بالمرأة واألقليات الجنسية وغيرها، 
وكونهـــا األكثـــر عرضـــة لسياســـات التمييز 

والعنف الممنهج.
تعتبـــر حـــركات االحتجاج التـــي انطلقت 
في المنطقـــة العربية منذ عـــام 2011 من أكثر 
المحـــاور التي أثارت اهتمـــام الباحثين 
في مختلف أنحاء العالم، لكونها 
امتـــدت إلى الغـــرب أيضًا كحركة 
”احتـــالل وال ســـتريت“، وتكمـــن 
أهميـــة أشـــكال األداء هـــذه، بأنها 
بتغيير  وتطالب  الســـلطة،  تتحّدى 
النظـــام القائم واألدوار المرســـومة 
ضمنـــه، فالمحتجين الذين شـــغلوا 
بأجســـادهم الســـاحات هم ”مؤدون 
للرفض“، ويســـعون لتفكيك سياسات 
الظهور  وحـــق  السياســـّي  التمثيـــل 
كجماعات  حضورهم  فمجـــرد  المقنّن، 
هو إعادة تكوين لهويتهم المســـحوقة، 
ورفض ألشكال الهيمنة واألعراف التي 

تنفي وجودهم.
يبقى األهـــم أن أشـــكال األداء هذه حّولت 
الســـاحات إلى خشـــبات لمحاكمة الســـلطة، 

حيث تنتفي فيها السيادة السياسية، وأشكال 
العنف التي تمارســـه. إذ ترفض أشكال األداء 
العلنـــّي العنف التأسيســـي الـــذي تقوم عليه 
الدولة، والذي تمارس عبره سياسات اإلقصاء، 
جاعلة الجماعات المهّمشة موضوعات للعنف 
الممنهج، بوصفها أعداء الدولة، وكونها تهدد 
التجانس المســـيس للمواطنيـــن، فاألداء هنا 

تحّد للهيمنة والسيناريو الرسمّي للسلطة.

لماذا نؤدي

مـــن  العديـــد  للمهتميـــن  الكتـــاب  يقـــّدم 
الزوايـــا لتحليـــل الظاهـــرة اإلنســـانية مـــن 
وجهة نظر األداء، إذ يتجاوز األشـــكال الفنّية 
تشـــكيل  اســـتراتيجيات  نحو  واالحتجاجية، 
هويتنـــا االجتماعّية، حيث يتطرق الكتاب إلى 
األدائّيـــة، والتي تختلف عـــن األداء، بوصفها 
نظريـــة لغوية ثم جندرّيـــة، فعبر األداء تتكون 
هويـــة الفرد كـ“رجـــل“ أو ”امـــرأة“، بوصفها 
وضعيات ثقافية ال تقســـيمات طبيعّية، وهذه 
الوضعيـــات هي نتـــاج أداء علنـــّي متكرر ذي 

أســـلوب محـــدد، ومضبوط ومحمـــّي من قبل 
األعراف االجتماعّية التي تمنع ”سوء األداء“، 
وهذا ما يحضر بشـــّدة فـــي المنطقة العربّية، 
فأشـــكال االختـــالف تجعـــل مؤّديهـــا ال فقط 
عرضة لعنف اجتماعي، بل لتمييز قانوني من 
قبـــل الدولة التي تجّرم مثًال المثلية وأشـــكال 
األداء العلنـــي المرتبط بها، لكون حق الظهور 
خاضعا لسياسات السلطة، ليأتي األداء الحقًا 
كأســـلوب للتخريب واإلســـاءة لهـــذه األدوار 

القانونّية، وتفكيكها وزعزعة سلطتها.
ترتبـــط نظرية األداء أيضا بـــاألدوار التي 
ترســـمها الســـلطة لمن تحاول إدخالهم تحت 
ســـيادتها، كحالة الالجئين والعنصرية التي 
يتعرضون لهـــا في بعض الســـياقات، والتي 
يمكـــن أن تنســـحب على مفهـــوم ”االندماج“، 
الذي يفتـــرض إعادة تكوين ألشـــكال الظهور 
العلنـــّي لالجئيـــن بما يتوافق مـــع ”منظومة 
القيـــم“ في البلـــد المضيف، ذات الشـــيء في 
مساحات االســـتثناء والالقانون، كالمخيمات 
وأبنيـــة االنتظار فـــي المطـــار، فالموجودون 
فيها عرضة ألشـــكال العنف المباشـــر من قبل 

السلطة، كونهم ليسوا مواطنين، وال يمتلكون 
أدوارا مرسومة مسبقًا ضمن النص القانونّي.
الجديـــر بالذكـــر أن مارفن كارلســـون هو 
مؤســـس ورئيـــس تحريـــر دورية ”خشـــبات 
عربّيـــة“ التي انطلقت عـــام 2014، والتي تهتم 
بالظاهرة المســـرحّية واألدائيـــة في المنطقة 
العربّية، ســـواء كانت رســـمّية أو هامشـــّية، 
فـــي محاولة إليصـــال األصـــوات العربّية إلى 
الســـاحة الغربّيـــة، وتقديم مفاهيـــم وتجارب 
تحاول تجاوز صيغة المسرح الغربي وأشكال 
الصـــراع التـــي يحويها، وذلك عبـــر األبحاث 
والمقـــاالت وترجمـــة لنصـــوص عربيـــة إلى 

اإلنكليزّية.
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تعقد الجمعية العمانية للكتاب واألدباء االثنني بمســـقط، ندوة بعنوان «الحداثة الشعرية عند ثقافة

زاهر الغافري»، وتتناول أعمال الشاعر العماني.

أن تكون رجال أو امرأة هو وضع ثقافي وليس تقسيمات طبيعية
[ كيف نؤدي وجودنا في العالم  [ كتاب يؤسس لدراسات األداء والفنون المسرحية

ظهرت دراســــــات األداء كقطاع أكادميي في منتصف القرن العشرين بالواليات املتحدة، 
ويعّد كل من ريتشارد شيشنر وفيكتور تيرنر من املؤسسني األوائل لهذا القطاع األكادميي 
ــــــذي تتداخل فيه االختصاصــــــات األكادميّية املختلفة، لكن ميكن القول إن الدراســــــات  ال
املســــــرحّية واألنثروبولوجيا هما القطاعان الرئيســــــيان اللذان ســــــاهما في حتديد معالم 
ظاهرة األداء ورســــــم أساليب التعامل معها، والتي امتدت لتشمل اللسانيات والدراسات 
الثقافّية وعلم االجتماع وغيرها، فكل الظواهر البشــــــرّية وغير البشرية ميكن النظر إليها 

بوصفها أداًء.

األداء تحد للهيمنة والسلطة

االعتزاز بالماضي والتطلع إلى المستقبل

نظرية األداء ترتبـــط باألدوار التي 

تحـــاول  لمـــن  الســـلطة  ترســـمها 

إدخالهم تحت ســـيادتها والتحكم 

في طريقة وجودهم

 ◄

الفـــرد  تتكـــون هويـــة  األداء  عبـــر 

بوصفهـــا  «امـــرأة»،  أو  «رجـــل»  كـ

وضعيـــات ثقافيـــة وهي نتـــاج أداء 

علني متكرر

 ◄

بؤس التظاهرات الثقافية

} خالل السنوات السبع الماضية، تعددت 
المهرجانات والندوات والتظاهرات الثقافية 
في تونس لتشمل كامل مناطق البالد. وهذه 

ظاهرة إيجابية لكنها ال تخلو من سلبيات 
ومن نواقص كثيرة.

فالمهرجانات واألمسيات الشعرية مثال 
تكاد تكون متشابهة يغلب عليها التكرار 
والرتابة. والمشاركون فيها غالبا شعراء 

تعّود الجمهور على سماعهم. والبعض منهم 
قد يسمح لنفسه بالطواف في جميع أنحاء 

البالد بنفس القصيدة التي كان قد كتبها 
قبل سنة أو أزيد من ذلك. لهذا السبب يعزف 
الجمهور عن حضور هذه األمسيات أو هذه 

المهرجانات ليجد الشاعر نفسه أحيانا أمام 
كراس فارغة. وقد يقرأ هذا الشاعر أو ذاك 
قصيدته ثم ينصرف على عجل من دون أن 

يكلف نفسه سماع زمالئه اآلخرين. فما يهمه 
هو الحصول على المكافأة، أما تبقى فال 

يعنيه ال من قريب وال من بعيد.
وهناك ندوات ثقافية تكون مواضيعها 
منفصلة عن قضايا واهتمامات أهالي هذه 

المنطقة أو تلك. لذلك هم يقاطعونها تاركين 
المشاركين فيها غارقين في حوارات عقيمة 

ومملة. مثال: ما فائدة ندوة حول الحب 
في الشعر العربي القديم، ُتقرأ خاللها 

قصائد المرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة 
وجميل بثينة وابن زيدون، في مدينة في 

الوسط التونسي تعيش يوميا على إيقاع 
االحتجاجات السياسية واالجتماعية، 

ويتظاهر فيها أصحاب الشهادات الجامعية 
للمطالبة بالتشغيل. وفي مساجدها يحرض 

السلفيون على العنف وعلى الجهاد؟
ويزداد عقم الندوات تعاظما عندما 
يصنفها الجامعيون بـ“العلمية“ لتكون 

مغلقة فال يشارك فيها إّال أهل االختصاص. 
أما الذين يحضرونها من غير أهل 

االختصاص فيكون دورهم االستماع فقط 

إلى مداخالت ومحاضرات يجنح أصحابها 
إلى تعقيد الموضوع المطروح ليقدموه 
بأسلوب ثقيل، وبلغة متقعرة، وبطريقة 

يغلب عليها التكلف والتصنع والغموض، 
متخيلين أن كل هذا يمكن أن يثبت نبوغهم، 

وتفوقهم العلمي، وثقافتهم الواسعة. وفي 
الحقيقة هم ال يفعلون شيئا آخر غير حبس 

أنفسهم في أبراج وقوالب تعمق القطيعة 
بينهم وبين الجمهور المتعطش للعلم 

والمعرفة.
وخالل السنوات الماضية، دأب ”بيت 
الحكمة“ الذي يديره الدكتور عبدالمجيد 
الشرفي على تنظيم العديد من الندوات 
األدبية والفكرية والعلمية. وأغلب هذه 

الفعاليات ال يحضرها سوى أعضاء 
األكاديمية، وأغلبهم أساتذة جامعيون 

متقاعدون، أو كتاب لم يعد لهم حضور في 
المشهد الثقافي. وغالبا ما تكون ندوات 
بيت الحكمة ـشأنها شأن بقية الندوات- 

مقطوعة عن قضايا البالد. لذا فهي ال تجلب 
اهتمام الجمهور، وال وسائل اإلعالم.

باإلضافة إلى كل هذا، يطغى على جل 
التظاهرات والندوات الثقافية سوء التنظيم. 

كما تطغى عليها المجامالت ليقصى منها 
من هم قادرون على اإلشعاع، وعلى بعث 

الحيوية في مشهد ثقافي بات كئيبا وفاترا.
وعندما نعلم أن هذه التظاهرات 

والندوات مكلفة ماديا فإنه يتوجب على 
وزارة الثقافة التونسية ومؤسساتها 

مراجعة برمجتها وتسييرها إذ أن 
المتضررين من هذا الوضع هم المبدعون 

والفنانون أوال وأخيرا. ومؤخرا نشرت 
إحدى الجرائد تحقيقا مؤلما عن فنانين 
وممثلين صنعوا مجد المسرح التونسي 

في الستينات والسبعينات من القرن 
الماضي، لكنهم يعيشون راهنا أوضاعا 

مادية ومعنوية مأساوية. ولعلهم هم 
األجدر بالعناية واالهتمام أكثر من 

تظاهرات وندوات تكثر فيها الثرثرة 
والبالغة الجوفاء، وتكاد تنعدم فيها اإلفادة 

والمنفعة.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي
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يقيم مركز الشـــيخ جابر األحمد الثقافي بالكويت االثنني، أمســـية مع الشـــاعر والروائي األردني 

إبراهيم نصرالله، تديرها الكاتبة الكويتية بثينة العيسى.



صابر بن عامر

} قفصــة (تونــس) - دأبـــت مدينـــة قفصة 
التونسية منذ العام 2013 على تكريم أبنائها 
الكتـــاب في مجـــال األدب والصحافة والنقد، 
وذلك ضمن الملتقى الوطني لآلداب والفنون 
الـــذي تنعقد فعالياتـــه كل عام علـــى امتداد 
ثالثة أيام بعاصمة المناجـــم، فكانت الدورة 
األولى تكريما لعبدالحميـــد الزاهي والثانية 
لعلي العبيدي والثالثة للصافي ســـعيد، أما 
الرابعة المنتهية الجمعة، فخصصت للكاتب 

والشاعر الفيلسوف سليم دولة.
 ”ســـليم دولة الكاتب الحر والفيلســـوف 
الشـــاعر“، كان شعار الملتقى الوطني لآلداب 
والفنـــون في دورتـــه الرابعة، الـــذي انعقدت 
فعالياتهـــا بمدينـــة قفصـــة (جنـــوب غـــرب 
العاصمـــة تونس) على امتـــداد ثالثة أيام، 7 
و8 و9 مارس الجاري، والذي نظمته ”جمعية 
حمايـــة وصيانـــة الواحـــة والمحيـــط قصر 
قفصـــة“، وحضره ثلة من الشـــعراء واألدباء 
والنقاد التونســـيين مّمن جايلـــوا المحتفى 
به ســـليم دولة (13 مارس 1953) والبعض من 

أصدقائه.
توّزعـــت األيـــام الثالثـــة التـــي تـــم فيها 
االحتفاء بالشاعر الفيلسوف بين المداخالت 

الفكريـــة والنقديـــة ألدب وفكـــر ســـليم دولة، 
وبين القراءات الشعرية للمحتفى به وثّلة من 
شعراء تونس الُمكّرســـين والشباب على حد 
سواء، عالوة -كما أســـلفنا- على الشهادات 
الحيـــة للبعـــض مـــن أصدقاء دولـــة الجامع 
والُمجّمع لـــكل األجيال، كما وصفه الشـــاعر 

التونسي آدم فتحي.
واحتضـــن المعهـــد العالـــي للدراســـات 
بقفصـــة  اإلنســـانيات  فـــي  التطبيقيـــة 
النـــدوة الفكريـــة التي أدارهـــا محمد صالح 
البوعمراني، لتقّدم الشـــاعرة ســـامية المين 
مداخلة باللغة الفرنسية تحت عنوان ”صورة 
المرأة في كتاب كليمنســـيا الجميلة لســـليم 
دولة“، كما قّدم الفيلسوف التونسي مصطفى 
كمـــال فرحات مداخلة عنونها بـ“ســـليم دولة 
والصفاء الشـــعري الخالص“. وأتت مداخلة 
التونســـي  األكاديمـــي  والباحـــث  الروائـــي 
مصطفـــى الكيالني بعنـــوان ”ترنيمة الحياة 
والعشـــق أو بعـــض من هذيانات فيلســـوف 

شاعر: كتاب كليمنسيا لسليم دولة“.
في باب القراءات الشـــعرية قرأ المحتفى 
به ســـليم دولة بالمركز الثقافي الخاص علي 
جيـــدة بقفصـــة مـــن ديوانه ”ديالنو شـــقيق 
الورد“ ثـــم من ديوانه الجديـــد ”معلقة أمي“ 

بعضا من قصائده التي لم تنشر بعد.

وفـــي اليوم الثاني مـــن الملتقى احتضن 
مركز الفنـــون الدراميـــة والركحيـــة بقفصة 
قـــراءات شـــعرية لـــكل من عشـــتار بـــن علي 
وســـامية الميـــن (قـــرأت باللغة الفرنســـية) 
ونفيســـة التريكي ووليد أحمد الفرشيشـــي 
وفضة خليفة والشـــاعر الســـوري المقيم في 
تونـــس الهادي دانيـــال وآدم فتحي الذي قرأ 
وســـط تفاعـــل كبير من  قصيده ”القراصنة“ 

الحضور.
ولعـــل أبـــرز لقـــاءات الملتقـــى ذاك الذي 
احتضنتـــه المكتبة العموميـــة قصر قفصة، 
والـــذي ُخصص للشـــهادات الحيـــة لبعض 
أصدقـــاء ومجايلي المحتفى به ســـليم دولة، 
فأرسل الروائي التونسي حسونة المصباحي 
الـــذي لم يحضر الملتقى النشـــغاالت مهنية، 
شـــهادة حملت عنوان ”براكين ســـليم دولة“ 
تحّدث فيها عن عالقتـــه بالمحتفى به والتي 
تعود إلى فترات الشـــباب البكر، وصوال إلى 
اختيـــاره، كمـــا ذكر في ورقته أن ”ســـليم من 
ضمـــن األصدقاء الذين زّينوا كتابي ’رســـائل 

إلى أصدقاء بعيدين“.
وتحـــدث الكاتب أحمد حـــاذق العرف في 
شهادته حول رفيق درب الشباب والطموحات 
”ســـليم دولة، بيننا حْبر ورْبـــح قليل والكثير 

من الخسارات“.

كما أدلـــى الروائي واإلعالمي حســـن بن 
عثمـــان بشـــهادة حية عـــن ”ســـليم والوجع 
الحبـــرّي، الذي كانا يقتســـمانه أيام الجمر“، 
علـــى حـــد توصيفـــه لفترتـــي الثمانينـــات 
والتســـعينات من القـــرن الماضـــي، وأيضا 
تحـــّدث الشـــاعر التونســـي آدم فتحـــي عن 
ذات الحقبة التي صنعت جيال من الشـــعراء 
والمفكريـــن التّواقيـــن إلـــى كتابـــة جديـــدة 
وُمغايـــرة ضمـــت ثالثتهم: ســـليم دولة وآدم 

فتحي والراحل محمد الصغير أوالد أحمد.
ومـــن الجيـــل الجديـــد تحـــّدث الشـــاعر 
والروائي وليد أحمد الفرشيشـــي عن ســـليم 
دولة الحاضن لكل طاقة إبداعية مّتقدة، وهو 
الُمعلّم والســـند لجيل من الشـــعراء واألدباء 
الشبان الذين كان يصطفيهم ليصطّفوا ضمن 

القادم من كّتاب تونس.
وعلـــى هامـــش فعاليـــات الملتقـــى قّدم 
المصـــّور الفوتوغرافـــي التونســـي زكريـــاء 
الشـــايبي معرضا فوتوغرافيـــا عن الجنوب 
ونســـائه العامالت الكادحـــات، كما خّصص 
المنظمـــون للفعاليات ســـهرة طربية بصوت 
الفنان عامر خلف الله، أصيل قفصة، ليختتم 
الملتقى بتكريم الُمحتفى به سليم دولة نصا 
وشخصا، وهو على قيد الحياة، وهي سابقة 

تونسية ُتحسب لمنظمي الملتقى.

للفلســـفة  ممثـــال  دولـــة  ســـليم  وُيعـــّد 
المنفصلـــة عن البحـــث األكاديمـــي، صدرت 
لـــه في النقد الفلســـفي ”ما الفلســـفة؟“ و“ما 
الثقافـــة؟“ و“الثقافة والجنوســـية الثقافية“، 
كمـــا صدر له ”الجراحات والمدارات“ و“بيان 
بغداد الســـقراطي“، وفي الشـــعر ”الســـلوان 
و“ديالنـــو شـــقيق الـــورد“  والمنجنيقـــات“ 
و“كليمنســـيا الجميلـــة“، وقريبـــا يصدر له 

ديوان ”معلقة أمي“.

حنان عقيل 

} تجنح الروائية الســـورية ديمـــة وّنوس في 
روايتها الخائفون إلى تجسيد مشاعر الخوف 
لـــدى الســـوريين، ذلك الخوف الـــذي هو نتاج 
عقود من القمع واالســـتبداد. ثمـــة تركيز على 
سيكولوجيا الخوف لدى السوريين قبل الثورة 
وبعدها، فوّنوس ترتكز على تجســـيد مشـــاعر 
الخوف عبر شخصيات؛ سليمى، سلمى، نسيم، 
كشـــخصيات رئيســـية.. البطل هنا في الرواية 
هو الخوف متجســـدا في عدد من الشخصيات 
تكاد تكـــون معبرة عن أكثر من جيل وســـاردة 
لمختلف التنوعات الفكرية. ما جعلنا نتســـاءل 
من أين اســـتقت وّنوس تفاصيل هذه المشاعر 
وتراكماتها؟ هل األمـــر اعتمد على مخزون من 
تجارب شـــخوص واقعية فقـــط أم ثمة قراءات 
عن سيكولوجية الخائفين كانت مصدرا لها في 

كتابة الرواية؟

حائط الخوف

ُتبّين وّنوس أنها قرأت عن الخوف وعاشته 
واســـتمعت كثيرا لقصص أشـــخاص عاشـــوا 
حياتهـــم خائفين. مـــن ثم فليس مـــن الصعب 
الكتابة عن الخوف لمن ولد وعاش في ســـوريا 

حتى انطالق الثورة عام 2011.
توضـــح ونـــّوس، فـــي حديثها 
مـــع ”العرب“، أن الثورة الســـورية 
والحـــرب التي يخوضهـــا النظام 
وحلفـــاؤه منـــذ مـــا يقـــارب مـــن 
ســـبع ســـنوات لم تكن هي محّرك 
الخوف لدى الســـوريين. بل على 
العكـــس تمامـــا كســـرت الثورة 
حائط الخوف، ربمـــا لم تقتلعه 
مـــن جـــذوره، إال أنها كســـرته 
علـــى األقـــل. فاقتـــالع الخوف 
ليس أمرا ســـهال. ثمة طبقات 
اإلحســـاس  ذلك  من  متراكمـــة 

بالهلع يتمّدد في أجســـاد الســـوريين، لصيقا 
بأرواحهم. تراه أحيانا بين طبقة الجلد الرقيقة 
والمســـامات. كيف يمكن إزاحة تلك التراكمات 

دفعة واحدة، بعد أكثر من أربعين عاما!
كتبـــت وّنـــوس عـــن خـــوف شـــريحة من 
الســـوريين قبل الثورة وليس بعدها. من جهة 
أخرى، جـــاءت الثـــورة كصدمة بالنســـبة إلى 
الكثيرين. من عاش وتعايش مع الخوف طوال 
العقود الماضية، لن يســـهل عليه ابتالع فكرة 
أن ذلك اإلحســـاس المرير والمنهك، لم يعد من 
مبـــّرر له. يتحـــّول الخوف حينها إلى أشـــكال 
أخرى مختلفـــة. الخوف الســـوري بات مرضا 
مزمنا وليس شعورا طارئا. بات حالة مستقّرة 

ولصيقة بالـــروح كما ذكرت. لذلـــك ربما، نرى 
الكثيريـــن يحلمون بالعودة إلـــى ما قبل العام 
2011 ألنهم اعتادوا على الخوف، أدمنوه، شّكل 

بالنسبة إليهم حالة واهمة من االستقرار.
تتابع ضيفتنا ”شـــغلني موضوع الخوف 
بأشـــكاله المتبّدلـــة كحالـــة دفاعيـــة تنبت من 
الالمنطق وفي الالوعي. كنت أنا أيضا ضحية 
للخوف فـــي مرحلة من المراحل، وعشـــت في 
مواجهـــة نوبات هلع متالحقة طوال ســـنوات. 
هلع يأتي بشكل مفاجئ، يشّل المنطق والعقل، 
يبّث الرعـــب في أوصال الجســـد والروح، وال 
أعرف ســـببا واضحـــا له! إنه تلـــك التراكمات 
الفظيعـــة لكائـــن ولـــد وعـــاش فـــي ’ســـوريا 
األســـد’، إنه الذاكرة البصرية والسمعية التي 
شـــّكلناها في مدننا الســـورية وكّنا شـــاهدين 
على انهيارهـــا، وتدميرها والعبـــث بفرادتها 
وتحويلها إلى مســـتعمرات عســـكرية وأمنية 

كئيبة وموحشة“.
االعتماد على األحالم باعتبارها ركيزة لما 
يعتمل في الالوعي عند اإلنســـان وإشارة إلى 
مخاوفه ورغباته، تقنيـــة اعتمدتها وّنوس في 
روايتها للتعبير عن فكرتها عما يدور في العقل 
الباطن لدى شخصياتها المحاصرة بالخوف؛ 
الخـــوف حتى من الخوف نفســـه.. تشـــير هنا 
وّنـــوس إلى أنها لـــم تعتمد علـــى نظريات أو 
دراسات معّينة في ما يخص األحالم التي 
ســـاقتها عبر أحداث الرواية. إال 
أنهـــا تؤمن باألحـــالم وبعالقتها 
الوثيقة بالالوعـــي. تجذبها فكرة 
أن البعـــض يعتقـــدون بإمكانيـــة 
تحقق األحالم. السوريون وغيرهم 
فـــي المنطقـــة العربيـــة، يلحقـــون 
الرغبـــة بالحديث عـــن الحلم بكلمة 
”خير“، مفترضين بذلـــك أن األحالم 
تتحّقق وبالتالي تأتـــي كلمة ”خير“ 
كرغبـــة بأن يكون الحلم جميال وليس 
كابوسا. هذا ربما ما جعلهم يعتقدون 
بـــأن المـــوت فـــي الحلـــم حيـــاة لبث 
االطمئنان في النفس. واعتقاد أن رؤية 
الدم ســـائال في الحلم، يفســـد إمكانية تحققه، 
جميال كان أم محزنا. كل تلك االعتقادات، تعلي 

من شأن الالوعي.

ذاكرة الكاتب

اعتمدت وّنوس فـــي الخائفون، على تقنية 
روايـــة داخل رواية لكـــن الروايـــة الثانية عن 
ســـلمى بعنـــوان أوراق نســـيم، غيـــر مكتملة.  
إضافة إلى ذلك ووسط هذا الفيض من أحداث 
الثـــورة والحـــرب والدمـــار، ُتنحـــي الكاتبـــة 
التوثيـــق والحدث ليأتي علـــى هامش الرواية 
دون أن تبرز له المســـاحة األكبر. هذا االختيار 
على أهميته ليس ســـهال خصوصا مع تالحق 

األحداث وتأثيرها على مصائر السوريين.
وتلفـــت وّنوس هنـــا إلى أنه بعـــد الثورة 
صـــدرت العديد من الروايـــات التوثيقية وهذا 
أمر مهم للغايـــة. الرواية هي التاريخ. إال أنها 
لم تكن قـــادرة على التوثيق بســـبب خروجها 

المبّكر من دمشـــق في شهر أغسطس من العام 
2011. تقـــول ”التوثيـــق يفقـــد الرواية عنصر 
الخيال. وأنا أهرب من الواقع إلى ذلك الخيال، 
أحتمي به ألســـتطيع التنّفس، ألنجو. ولّما كان 
االبتعاد عن الثورة الســـورية أمرا مســـتحيال 
بالنســـبة إلي، اخترت موضوع الخوف. أردت 
االشـــتغال على ما هو أبعد من الحدث اليومي 
والغوص في البعد النفســـي وفـــي ذلك العالم 

الداخلي المعّقد“.
الغوص في األبعاد النفســـية لشـــخصيات 
رواية الخائفون، واالستنطاق القاسي للذاكرة 
والتاريخ والواقع يشيان بأن وقت الكتابة لدى 
وّنوس كان طقسا استثنائيا من المعاناة. تؤكد 
وّنـــوس على صحة هذا الظـــن بقولها ”لم تكن 
كتابة الخائفون ســـهلة. مـــع أنني ال أجد متعة 
في الحيـــاة تالمس ولـــو بأطـــراف أصابعها، 
متعـــة الكتابـــة. إال أن هذه الروايـــة، أتعبتني. 
استحضار الذاكرة مرهق، والكتابة عن الخوف 
يجبرك على عيشـــه مرتين. مـــرة لدى اختباره 
ومـــرة أخـــرى لـــدى الكتابة عنه. كنـــت أصاب 

بنوبات الهلع وأنا أكتب“.
في بعض القـــراءات للروايـــة، ثمة إصرار 
على االســـتنقاء ومحاوالت البحث عن السيرة 
الذاتية لوّنوس ووالدها ســـعدالله ونوس إلى 
حد اعتبار بعضهم الرواية ســـيرية بشـــكل ما. 
تلفـــت وّنـــوس إلى أنهـــا ال تنزعـــج مما يكتب 
أو يقـــال عـــن الروايـــة، مـــا إن تنشـــر الرواية 
حتـــى يفقدها الكاتب. فكل رواية تحمل ســـيرة 

صاحبها بشـــكل أو بآخر، مهمـــا حاول الكاتب 
االنفصال عن روايته وشـــخصياتها وأماكنها، 
ال بـــّد للذاكرة أن تتســـّرب ببطء إلى ذلك العالم 

المتخّيل.
تلفت وّنوس في ختام حديثها إلى فرحتها 
بوصـــول روايتهـــا إلـــى القائمـــة القصيـــرة 
لـ“البوكـــر“. لكنهـــا ال تظـــن أن ثمـــة روائيين 
يكتبـــون وفق معاييـــر تليق بلجـــان التحكيم، 
فهذا ليس تصـــّورا واقعيا، وحتى لو افترضنا 
أن ذلـــك صحيح، فعلى الكاتـــب أن يكون عّرافا 
بهـــذا المعنـــى ومتنّبئـــا ليحاكـــي ذائقة لجنة 
تحكيم تتأّلف من أشـــخاص عديدين! قد تكون 
بعض الجوائز مسّيســـة، بمعنى أنها ال تمنح 
لكاتـــب يخالـــف توّجهـــات البلد الـــذي يرعى 
الجائزة هذه أو تلك. لكن من الصعب اســـتقراء 
ذائقـــة لجنة التحكيم والكتابـــة بما يحلو لها. 
قـــد أوافق على أن البعـــض يكتب رواية يعرف 
مسبقا أنها ســـتكون ضمن الئحة األكثر قراءة. 
هذا منطقي وواقعي ومن الممكن االستجابة له 

أثناء الكتابة، بخالف موضوع الجوائز.
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يفتتح الفنان التشـــكيلي والكاتـــب املصري عزالدين نجيب الثالثـــاء، معرضه الجديد «العيش ثقافة

والحلم»، بقاعة الباب في ساحة دار األوبرا.

كل روايـــة تحمـــل ســـيرة صاحبهـــا 

بشـــكل أو بآخر، مهما حاول الكاتب 

االنفصـــال عن روايته وشـــخصياتها 

وأماكنها وأحداثها

 ◄

ديمة ونوس أرادت االشتغال على ما 

هو أبعد من الحدث اليومي والغوص 

العالـــم  وفـــي  النفســـي  البعـــد  فـــي 

الداخلي المعقد

 ◄

} يبدو الفكر الظالمّي وحشا متغّوال، 
مراوغا، ال يستجيب لمحاوالت تدجينه، 

يتمّلص من التعريف والتقييد، لذلك تتعّدد 
محاوالت مجابهته من قبل الروائّيين 

وتختلف سبل مقاربته.
يكتسي الظالم حلال مختلفة، يشتمل 
على الممنوع والمحتجب والمعّتم عليه، 
وتراه بهذا يشّكل نقطة جذب للروائّيين 

لكشف أسراره وتبديده.
الظالم الذي يقاربه الروائي العربي 

في الوقت الراهن يختلف عن الظالم الذي 
صّوره اإلنكليزي جوزيف كونراد في روايته 

”قلب الظالم“، تراه يصّور تأثيرات الفكر 
الظالمي الذي يلقي بظالله الكارثية على 

الكثيرين من ضحاياه، بحيث يفقدهم قدرتهم 
على المحاورة والمناورة.

مع تفّشي التنظيمات اإلرهابّية المتقّنعة 
بأقنعة الدين والمشّوهة لسماحة اإلسالم 

المفترضة، في عدد من الدول العربية 
واإلسالمّية التي شهدت أوضاعا صعبة 

وحروبا أهلية، وجد الروائّيون العرب 
أنفسهم في مواجهة ظاهرة متنامية مثيرة 
لالهتمام والتفكيك، فاقتحموا هذا الميدان 

وحاولوا اإلدالء بدلوهم الروائّي فيه.
كان السورّي فّواز حّداد قد رسم 

شخصيات من أمثال أبي مصعب الزرقاوي 
القيادّي في تنظيم القاعدة في العراق في 
روايته ”جنود الله“، بالتوازي مع عدد من 

الشخصيات المصاحبة له، كمحور من 
محاور اشتغاله في روايته الهاّمة، وحاول 

كشف مزاعم الظالميين وممارساتهم في 
حربهم المجنونة على الحياة والمستقبل، 

وتسّترهم وراء شعارات ال تخفي بؤسها.
المصري صبحي موسى في روايته 
”أساطير رجل الثالثاء“، صّور شخصية 

أسامة بن الدن، وحاول تفكيك الفكر الظالمّي 
المتشّدد الذي أّسسه وكّرسه في تنظيمه، 

من خالل تقّصي هيكلية التنظيم وتخّبطاته 
ومساعيه للعودة بالناس إلى كهوف معتمة 

في تاريخ ينتزع من سياقه ويتّم إسباغ 
صفات ظالمية بدوره على مختلف حقبه.
الروائية الكويتية رانيا السعد سعت 

في روايتها الجديدة ”حتوف مراوغة“ إلى 
تعرية التفكير الظالمي من خالل التغلغل 

في أجواء تمّدد تنظيم جماعة اإلخوان 
المسلمين في بنية المجتمع الكويتي في 
عقدي الستينات والسبعينات من القرن 

العشرين، وتغّولهم في التعليم ومحاوالتهم 
الحثيثة لبّث أفكارهم المتطّرفة في عقول 

التالميذ، وكيف استعانوا بوسائل خبيثة 
براغماتية لتنفيذ ذلك، وما أنتجه ذاك الفكر 

من تفريخ لإلرهاب بعد عقود، وتهيئة 
للحاضنة اإلرهابّية األكثر تشّددا والمتمّثلة 

في تنظيمات كالقاعدة وداعش الحقا.
يظهر الروائّيون في أعمالهم أّن التاريخ 
يكون ضحية الفكر الظالمّي، وال ينجو من 

براثن أولئك اإلرهابيين الذين يحاولون 
تطويعه وتحوير ِعبره ودروسه ليخدم 

ما يبثونه من سموم وأحقاد في الواقع، 
وهم بذلك يساهمون في نشر الفساد 

بحّجة محاربته، والظلم والظالم بذريعة 
مواجهتهما، والموت تحت قناع البحث عن 
حياة أخرى متوهمة في فردوس يفّصلونه 

في خيالهم وفق مزاج مَرضي بائس. 

هيثم حسين

الّ ّ غ شا ّ الظال الف {

كاتب سوري

الرواية في قلب 

الظالم
«الخائفون» رواية سورية بطلها الخوف

[ ديمة ونوس: الكتابة عن الخوف تجبرك على عيشه مرتين
ــــــى التعبير عن جتليات احلدث  فيمــــــا جنحت ُجّل األعمال األدبية الســــــورية عقب الثورة إل
السوري وتأثيراته، وتصوير املأساة اإلنسانية التي يعيشها شعب سوريا منذ ما يقرب من 
سبع سنوات، جلأت رواية اخلائفون، للسورية دمية وّنوس إلى تتبع جذور مشاعر اخلوف 
التي ولدت ومنت في املدن السورية منذ عدة عقود إلى أن باتت لصيقة باجلسد السوري. 
”العرب“ حــــــاورت وّنوس حول روايتهــــــا التي وصلت مؤخرا إلى القائمــــــة القصيرة جلائزة 

الرواية العربية ”البوكر“.  

 التوثيق يفقد الرواية عنصر الخيال

كاتب جمع الفلسفة بالشعر

تونس تحتفي بسليم دولة «الشاعر الفيلسوف»
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يســـتضيف النادي الثقافي بســـلطنة عمان في مقره بالقرم، األربعاء 14 مارس، أمسية شعرية 

للشاعر حسني لوتاه يتحدث فيها عن تجربته الشعرية وأبرز أعماله.



أبوبكر العيادي 

لبلوتوس التي  } بعد مســـرحية ”أمفيتـــرو“ 
َتواصل عرُضها طيلة خمس سنوات، اختارت 
فرقة ”ال يهم الغليسني“ نصا آخر يرجع عهده 
إلى العصر الروماني هـــو ”التحّوالت“، الذي 

عرف بعنوانه الثاني ”احلمار الذهبي“.
وهذا النص السردي اختلف املؤرخون في 
نســـبته، فقال بعضهم إنه من وضع اليوناني 
لوقيوس باتراس، ونسبه آخرون إلى السوري 
لوقيانوس السمسطائي، ولكن األغلبية أقّرت 
بـــأن مؤلفه هو أبوليوس املـــدوري (170-123) 
الذي ولـــد في قرية مدوروش (جنوبي ســـوق 
هراس اجلزائرية حاليا)، وتعلم في قرطاج ثم 

في أثينا.

وعـــرف عنـــه ولعـــه بالعلـــوم والفلســـفة 
والسفســـطائية والديـــن والطب وعلـــم الفلك 
واألعشـــاب الطبية وخاصة السحر، حتى أنه 
اتهـــم أمـــام القضاء بســـحر أرملـــة ثرية كان 
تزوجها، واالســـتحواذ على ثروتها، واضطر 
أن يدافع عن نفسه في خطبة بليغة عن السحر 
األســـود، كما اهتـــم بامليثولوجيـــا اإلغريقية 
والرومانيـــة والفرعونيـــة، وال ســـيما عبادة 
إيزيـــس، اإللهـــة املصرية التي حازت قداســـة 

لدى شـــعوب البحر املتوســـط في ذلك الوقت. 
وبعد أن أنهى دراســـته عاد إلى مســـقط رأسه 
حيث اشتهر بني الناس مبواهبه في اخلطابة 
اجلادة،  الفلســـفية  وكتاباته  والفيلولوجيـــا، 
ولكن األثر الوحيد الذي تركه هو هذه الرواية، 
التـــي تأّثر بها بعض الكتـــاب مثل فولتير في 
”كنديد أو التفاؤل“ وديدرو في ”جاك القدري“.

وحتتوي رواية ”احلمار الذهبي“ على أحد 
عشـــر كتيبا، يســـرد فيها أبوليوس مكابدات 
بطله لوقيوس، الذي أراد أن يكتشـــف أســـرار 
الغيب، فأغرى فوتيس، خادمة امرأة خبيرة في 
الســـحر تدعى بامفيلي، كي تختلس له شرابا 
ســـحريا ســـوف يحّوله من جنس إلى جنس، 
ولكـــن اخلادمة الغبيـــة أخطأت، واختلســـت 
شـــرابا آخر، وبـــدل أن يتحـــّول لوقيوس إلى 
طائـــر كمـــا كان يحلـــم، حتـــّول إلـــى حمـــار، 
ومن ثـــم وجب عليـــه أن يـــأكل وردا ندّيا كي 
يســـتعيد صورتـــه اآلدميـــة. ومبا أنـــه صار 
حمـــارا، فقـــد تداولتـــه األيـــدي وعاملته كما 
يعامـــل احلمار فـــي العادة، فعانـــى ويالت ال 
تخطر ببـــال، كاعتـــزام أحد مالكيـــه تزويجه 
المـــرأة محكـــوم عليها بأن تعيش في ســـيرك 

بكورنتيا.
ويرفـــض لوقيـــوس/ احلمار هـــذه الفعلة 
الشـــنيعة التي تســـيء إليـــه وإلـــى كرامته، 
فيهرب إلى شـــاطئ ســـخريس املطل على بحر 
إيجـــه، حيـــث تنقـــذه اإللهة إيزيـــس، إذ يجد 
خالل حفل يقام على شـــرفها الورد املنشـــود، 
يأكله فيستعيد آدميته، فيعتنق إثر ذلك ديانة 
إيزيـــس، ويصبـــح كاهنـــا ينشـــر تعاليم ذلك 
املعتقد، وبذلك تكتمل رحلـــة الفتى لوقيوس، 
الـــذي بدأ ســـاذجا بســـيطا، ثم حـــاز احلكمة 

وأصبح إنسانا بحق.

واملســـرحية تقتفي خطى الســـرد كما جاء 
في الرواية، مع اســـتثناءات قليلة، وقدر كبير 
مـــن اخليال، خيـــال مجّنح جتـــاوز به املخرج 
فرنســـوا شـــاّرون وأعضـــاء فرقـــة ”ال يهـــم 
الغليســـني“ الفرنســـية إمكاناتهـــم احملدودة، 
ليبتكروا حيال بسيطة، ولكنها فّعالة ومقنعة، 
تنتـــزع الضحكـــة، وال تســـيء إلـــى تنامـــي 
احلكايات التي يأخذ بعضها برقاب بعض، إذ 
كانوا يجيئـــون ِمبَرش عند احلديث عن املطر، 
ويصنعون بّروكة من خيش املكنســـة لتصوير 
امرأة عجوز، ويلصقـــون أذنني طويلتني على 

صدغي املمثل الذي يقوم بدور احلمار.
ومن خـــالل بنيتها، التـــي يتضّمن جزؤها 
األوســـط حلقـــة ”بســـيخي“ التي غـــارت منها 
فينوس فأرســـلت ابنهـــا كوبيدون كـــي ينتقم 
منهـــا، وقد أوردهـــا أبوليوس في شـــكل قصة 
ترويهـــا امـــرأة عجـــوز لفتاة اختطفهـــا قطاع 
رواية مغامرين  طرق، تتبدى ”احلمار الذهبي“ 
ومتشّردين يعيشون وضعيات وأطوارا متقلبة، 
ولكنها حتمل بعدا دينيا وصوفيا، فإيزيس هي 
التي حررت لوقيوس من عالـــم العذاب واأللم، 
من خالل إيناسه بتعاليم معتقدها، جزاء بحثه 
عـــن احلقيقة التي كان يظنهـــا كامنة في علوم 

السحر والتنجيم.
والروايـــة تأّمـــل فـــي الوضـــع اإلنســـاني 
بأســـلوب هزلي، حيث يكتشف الفرد إنسانيته 
عبر السحر األسود، في حكايات متداخلة تدور 
أحداثهـــا في تيّســـاليا، بلد الســـاحرات، وهي 
أيضا تعبير عن ســـعي اإلنســـان إلـــى املعرفة، 
مدفوعا بفضول ســـوف يضطـــره إلى الهروب 
مـــن حياة املعيش اليومـــي، واالرمتاء في عالم 

السحر الذي دخله بال ترّو.
ولكـــن الســـحر لـــم يتبـــد كبديل حـــق عن 
احلياة املعتادة، بل كشـــف له عن جحيم النفس 
اإلنســـانية، وأتـــاح لـــه الوصول إلـــى الواقع 
املخفي خلف العالم املرئي املعتاد، فلما استعاد 

آدميته أدرك أنه بلغ يقني خالصه.
ولئن حافظ املخرج على روحها املرحة، فإنه 
حافـــظ أيضا علـــى كون الرواية ســـرديَة تعلُّم، 

فالشاب الســـاذج يكتشـــف، بعد أن حتّول إلى 
حيوان، قسوة البشر وحمقهم وسوء معاملتهم 
للحيوانات، فصار إنســـانا بحـــق بفضل رؤية 
متسامية لإلنسان، وبفضل وحي رباني مّر عبر 
اإللهة إيزيس، كاستعارة للحكمة، أي أن املخرج 

حافظ فـــي النهاية على البعـــد األخالقي الذي 
ميازج الرواية، فـ“احلمار الذهبي“، في تصّوره 
ليست هزال خالصا يراد به الترويح والتسلية، 
بل هي حمالة ملضامني دينية وفلســـفية، تفتح 

على املعرفة واخلالص باملفهوم الديني.

+ثقافة
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طاهر علوان 

} فــــي فيلم ”اخرس“ للمخــــرج دونكان جونز 
(إنتــــاج 2018)، وهــــو إنكليــــزي األصل أنجز 
من قبل خمســــة أفــــالم روائيــــة طويلة، أقحم  
جماليــــات المكان والضــــوء واللون والمناظر 
وزوايــــا التصويــــر، ومــــا يحققــــه الغرافيــــك 

والخدع السينمائية من معطيات إضافية.
وحشــــد المخــــرج اإلنكليــــزي ومعه كاتب 
الســــيناريو ميكائيــــل جونســــون جماليــــات 
المــــكان لصنع خيال علمي علــــى درجة عالية 
مــــن الدهشــــة واإلبهــــار، وكل ذلك فــــي إطار 
شخصيات تعيش في زمن مستقبلي مجهول، 
حيــــث تعود إلى األذهان صــــورة برلين مقفلة 

على ناسها وكأنها في حقبة نازية.
لكــــن كل تلــــك المعطيات لم يجــــر التعّمق 
بها لدرجة أن تشــــعر المشاهد باالغتراب عن 
تلــــك األجــــواء الفيلمية، بل تــــم الحفر عميقا 

فــــي الدرامــــا الفيلمية عّما هــــو واقعي، حيث 
المدينــــة الصاخبــــة التي تملؤها الشاشــــات 
اإلعالنية العمالقة تعج بالمواخير والنوادي 
الليلية والشواذ، فضال عن الشرطة العسكرية 

األميركية.
وفي وسط هذا تبرز شخصية ليو (الممثل 
إليكساندر ســــكارزغارد) الذي فقد قدرته على 
النطق مع المشــــاهد األولى من الفيلم بسبب 
حادث أثناء الســــباحة مع أسرته، ليعيش مع 
تلك العاهة لثالثين عاما، بســــبب أن أســــرته 
تنتمــــي ألقلية دينيــــة تمنع إجــــراء الجراحة 

بدعوى أنها مصيبة من الرب.
وليو النادل في أحد النوادي الليلية يجد 
نفســــه وجها لوجه مع مافيــــات الجريمة هو 
وحبيبته نــــادرة (الممثلة األلمانية من أصول 
عراقية-مغربية سينيب صالح) وبسبب تكرار 
التحرش بها والدفاع عنها، يفقد ليو وظيفته، 

ثم ما تلبث نادرة أن تختفي نهائيا.

ويمضي ليو المســـاحة األكبـــر من الزمن 
الفيلمـــي في البحـــث عن نادرة فـــي كل مكان 
مـــع عجزه عـــن التفاهم، لكنـــه يخوض خالل 
ذلك سلســـلة من المغامـــرات التي من خاللها 
يكتشـــف أن خصمه ليس إّال كاكتوس (الممثل 
بـــاول رود)، وهو أميركي هـــارب من الجيش 
يعيش فـــي ألمانيا إلجراء عمليـــات جراحية 
غير قانونية هو وصديقه الحميم دوك (الممثل 

جوستين ثيروكس).
وبالطبـــع هنالـــك الكثيـــر مـــن التفاصيل 
الجزئية التي أشـــبع بها الفيلـــم على صعيد 
القصـــة الســـينمائية، لكـــن األمـــر المهم هو 
المهـــارة فـــي بنـــاء الشـــخصيات الدراميـــة 
حتـــى الوصول إلى الصـــراع الدامي بين ليو 
وكاكتـــوس الذي ينتهـــي بمقتل هـــذا األخير 

بشكل شنيع.
وتم توظيف العشـــق المتغلغـــل في قرارة 
الروح الذي يكنـــه ليو لنادرة في إطار الحبكة 
الرئيســـية وأحيانـــا تـــم اســـتخدامه لتوليد 
حبكات ثانوية، كانكشـــاف الســـر الذي طالما 
تحّدثـــت به نادرة مع ليو، وأنها ال تســـتحقه، 
وأنهـــا تخفـــي ســـرا، ومنـــه أنهـــا كانـــت قد 
أنجبـــت طفلة من عالقة ســـابقة مع كاكتوس، 
مـــا يدفع هذا األخيـــر لخطفهـــا وقتلها خوفا 

من المطالبة بالطفلة. ومن جهة أخرى يشـــعر 
كاكتـــوس أن طفلتـــه مهّددة من قبـــل صديقه 
الحميـــم دوك بعدمـــا يكتشـــف فيـــه ميولـــه 

البيدوفيلية.
المتداخلـــة  الســـردية  الخطـــوط  وهـــذه 
جلبت للفيلـــم الكثير من الجدل في العديد من 
الصحف والمجالت العالمية، ومن ذلك تغطية 
و“هيولوود  و“فارايتي“  صحف ”الغارديـــان“ 
هي  ريبورتر“، لكـــن تغطية مجلـــة ”فوربس“ 
األفضل واألهم، إذ عرضت للجدل واالنقســـام 
الحـــاد الذي أثاره هذا الفيلم بين من يجد فيه 
قيمـــة فنية مميزة وبين مـــن ال يعطيه تقييما 

جيدا يذكر.
وتنوعـــت العناصـــر التعبيرية وجماليات 
المكان في أغلب المناظر، ال ســـيما وأن أغلب 
األحـــداث المهمـــة تقـــع ليال، حيـــث الهامش 
الليلـــي لزبائن الليل يحمل معه الغرائبية بكل 
معانيها، مما يجعل المشـــاهد يعيش حقا في 
زمن مســـتقبلي، حيث العبث والعنف والمال 
والجنـــس، كلهـــا تتداخـــل لتشـــكل مجتمعا 

معولما من أجناس شتى.
وهنـــا تحضـــر لمحـــات ســـريعة ملفتـــة 
للنظـــر، كمثل تحـــّول ألمانيا فـــي زمن ما إلى 
حـــدود مغلقة، وســـعي كاكتوس الســـتعمال 
أوراق مـــزّورة للخـــروج منهـــا هـــو وابنته، 
وأن قصة أفغانستان ال تزال قائمة، فضال عن 
إعالنات مستمرة عن جنود أميركا هاربين من 

الخدمة.
وفي موازاة ذلك كان عرض الشـــخصيات 
مّمـــا يلفـــت النظر أيضـــا، نادرة ذات الشـــعر 
األزرق وصبغـــة الشـــفاه الزرقـــاء، وليو الذي 
لم يغيـــر بدلته وقميصه طيلـــة األحداث، مّما 
يذّكر بالطائفة التي ينتمـــي إليها، وكاكتوس 
بشـــنبه الضخم وقميص هـــاواي يعيدك إلى 
أميركا مطلـــع القرن الماضـــي، ودوك يذّكرنا 
بفـــرق ”البيتلـــز“ و“بوني أم“ في ســـبعينات 
القرن الماضي، وهؤالء األربعة أبدعوا حقا في 

تجسيد شخصياتهم.
وبالطبـــع قـــّدم فيلم ”اخـــرس“ مزيجا من 
والرومانســـية  والجريمة  والعنـــف  الحركـــة 
والخيال العلمي كل هذا مع بناء درامي محكم، 
مـــع أن األحداث في شـــكلها العام ال تخلو من 
البســـاطة، وهو الذي لم يعجـــب بعض النقاد 
بســـبب التنوع األســـلوبي الذي انطوى عليه 

الفيلم.

«اخرس»: قصة حب رومانسية في زمن مستقبلي مليء بالعنف
ال شــــــك أن جماليات سينما اخليال العلمي هي محور أساسي يحضر بقوة عند التحليل 
النقدي لتلك السلســــــلة من األفالم التي تنتمــــــي لهذا النوع، ولعل اجلماليات الفيلمية هي 
أحد أهم عناصر اجلذب واالنتشــــــار والتأثير في جمهور املشاهدين، فضال عن موضوع 

االنتقال عبر الزمن وفي الغالب إلى املستقبل.

الجمال في خطر

} أن ينسى املرء أفضل من أن يتذكر، ذلك 
ما تعلمناه بسبب خبرة اليأس، في املقابل 
هناك حكمة شعبية متجد املاضي وتخشى 

املستقبل.
ألم يكن املاضي جميال دائما؟ سيكون 
علينا أن نسكت على تلك الكذبة وإن كان 

تسويقها ال يروق لنا، ولكن احلاضر 
سيء.

هناك الكثير من القبح من حولنا، في 
الغرب صاروا يحتجون على التحرش وإن 
بنظرة، أما في كهوفنا املسكونة بالوحوش 

فإن هناك َمن يرّوج للعنف باعتباره حال 
لهداية املجتمعات من الضاللة.

هناك حرب على اجلمال، حرب مكلفة 
بشريا وماديا، ولكن كلفتها على مستوى 
القيم هي األكثر بشاعة، ذك ألن تأثيرها 

يذهب إلى املستقبل ليكون املاضي بالرغم 
من قبحه أفضل من حاضر ستعيشه 

أجيال منكوبة بصمتنا.
نعم، لقد فّضل الكثيرون منا التغني 

باملاضي اجلميل مهمال احلاضر الذي 
صار يسوء من غير أن ننصت إلى أجراس 

نبوءته بشؤم عجمة كوابيسها.
اجلمال ُيحتضر في بالدنا، لقد صارت 

احلقول مأوى للصوص، صارت الكتب 
حدائق لألفاقني، صارت الفنون مكائن 

للكذب، أيكفي أن ننسى لكي يكون العالم 
جميال؟

من السخف املقارنة بني القبح 
واجلمال، فاجلمال القليل الذي ال يقوى 

على املقاومة بسبب رهافته ورقته وخفته، 
هو أعز شيء نفتقده في حياتنا التي 
غزاها القبح بسماجته وغبائه وثقل 

كائناته الذي ال ُيطاق. يتمنى املرء لو أنه 
أغمض عينيه قبل أن يحل ذلك الكابوس 
الذي عرى املبادئ الروحية من جمالها، 
لقد خلقنا الله جميلني، وصيته لنا أن 

نحافظ على تلك الهبة، أن نظل جميلني، 
ولكن كل شيء من حولنا صار يثقلنا 

بقبحه.
القبح وهو كثير صار أكثر من قدرتنا 

على أن نحافظ على جمال أرواحنا، ما 
الذي يفعله العشاق في هذه اللحظة 

العصيبة من التاريخ؟ لن يقوى الشعر 
على وصف ما نحن فيه من محن، فالشعر 

كائن رقيق ومرهف وليست له القدرة 
سوى أن يهذي بكالم لن يفهمه أحد، 

سيقول لنا ”اجلمال في خطر“ ويبكي.

ينتظر الجمهور الهندي عرض فيلم «زيرو» الذي يضم ثالثة نجوم من الصف األول في بوليوود، 

هم شاروخان وكاترينا كايف وأنوشكا شارما، إضافة إلى الراحلة سريديفي.

تعرضت أســـهم «ســـناب شـــات» لهزة عنيفة وهوت قيمتها بعد أن أعلنت العارضة األميركية 

كيلي جينر توقفها عن استخدام هذا التطبيق، مما أربك ميزانية شركة «سناب».

«الحمار الذهبي» مسرحية عن كيفية اكتشاف الفرد إلنسانيته
[ رواية من أحد عشر كتيبا تسرد على الخشبة  [ شراب سحري يحول البشر من جنس إلى جنس

من العروض الالفتة هذه األيام، مسرحية بعنوان ”احلمار الذهبي“ مقتبسة من أقدم رواية 
في التاريخ بالعنوان نفســــــه، ورغم أنها من إنتاج فرقة شــــــابة هي ”ال يهم الغليسني“، إال 
أنها لقيت اإلقبال لطرافتها وراهنية املواضيع التي تطرحها، ســــــواء على خشبة داريوس 

ميلو بباريس أو في املعاهد والفضاءات الثقافية.

تأمل في الوضع اإلنساني بأسلوب هزلي

قصة حب مأساوية

الفيلـــم قـــدم مزيجـــا مـــن الحركـــة 

والعنـــف والجريمـــة والرومانســـية 

والخيال العلمي ببناء درامي محكم، 

رغم بساطة األحداث

 ◄

الفتـــى لوقيوس تكتمـــل رحلته في 

بدأ  الرواية-المسرحية، حيث  نهاية 

ســـاذجا بســـيطا، ثم حـــاز الحكمة 

وأصبح إنسانا بحق

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} مدريــد – ربطـــت دراســـة إســـبانية حديثة 
بـــني تعـــرض األم لتلوث الهـــواء أثناء احلمل، 
األمر الذي يجعـــل األجّنة أكثر عرضة لإلصابة 
بتشـــوهات في الدماغ، وضعف فـــي الوظائف 

املعرفية في سن املدرسة.
الدراســـة أجراها باحثون مبعهد برشلونة 
للصحة العاملية في إسبانيا، ونشروا نتائجها 

في دورية بايولوجيكول سايكايتري العلمية.
وتأتي نتائج الدارســـة اســـتكماال ألبحاث 
ســـابقة أجريـــت في هـــذا الشـــأن، كان آخرها 
دراسة أميركية نشرت في ديسمبر 2017، كشفت 
أن تعرض النســـاء احلوامل لتلوث الهواء قبل 
احلمل مباشـــرة أو خالل األشـــهر األولى منه، 

يهدد أطفالهن بالعيوب اخللقية.
وفـــي الدراســـة اجلديدة، راقـــب الباحثون 
مســـتويات تلـــوث الهواء في املنـــزل، الناجمة 
عن عوادم السيارات وتدخني السجائر، إضافة 
إلى اجلســـيمات الدقيقة احملمولـــة جًوا التي 

تستنشقها األم.

وتتبـــع الباحثـــون احلالة الصحيـــة لـ783 
طفال، عاشـــت أمهاتهم في تلك املنازل بهولندا، 
حيث راقـــب الباحثـــون األجنة حتـــى وصلت 

أعمارهم إلى سن املدرسة.
وأظهرت تقنيات التصوير الدماغي بالرنني 
املغناطيســـي، التي أجريت لألطفال املشاركني، 
عندمـــا وصلت أعمارهم من 6 إلى 10 ســـنوات، 
أن اجلســـيمات الدقيقة احملمولـــة جوا حتدث 
تشـــوهات في الطبقـــة اخلارجيـــة الرقيقة من 

الدماغ تسمى القشرة الدماغية.
ووجـــد الباحثـــون أن تعـــرض األم لتلوث 
الهـــواء في املنزل أثناء احلمل يرتبط مع زيادة 
خطـــر إصابة األطفال بتشـــوهات فـــي الدماغ 

وضعف في الوظائف املعرفية.
وأظهـــرت الدراســـة أن هـــذه التشـــوهات 
الدماغيـــة تســـهم جزئًيـــا في صعوبـــة القدرة 
على تنظيم ضبـــط النفس والســـلوك املتهور، 

األمـــر الـــذي يترتـــب عليـــه إصابـــة األطفـــال 
مبشاكل الصحة العقلية مثل السلوك اإلدماني 

واضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه.
وقـــال الباحثـــون إن ”تلوث الهـــواء تظهر 
آثـــاره الضارة بشـــكل واضـــح علـــى الرئتني 
والقلب واألعضاء األخرى، لكن الدراسة كشفت 

أن اآلثار متتد إلى الدماغ“.
وأضافوا أن ”نتائج الدراســـة تشير إلى أن 
التعرض لتلوث الهواء، حتى مبستويات قليلة، 

قد يسبب تلًفا دائًما في املخ لدى األطفال“.
ويعتبر تلوث الهواء عامال خطرا يســـاهم 
في عدد مـــن األمراض، مبا فيهـــا مرض القلب 

التاجي وأمراض الرئة والسرطان والسكري.
وكشـــفت منظمـــة األمم املتحـــدة للطفولـــة 
”يونســـيف“، أن نحو 17 مليون رضيع في شتى 
أنحاء العالم يتنفسون هواًء ساًما مبا قد يضر 
بتطور أدمغتهم. وحسب تقرير صدر عن البنك 
الدولي في 2016، يتسبب تلوث الهواء في وفاة 
شـــخص من بني كل 10 أشـــخاص حول العالم، 
ما يجعلها رابع أكبر عامل خطر دولًيا، واألكبر 
في الدول الفقيرة حيث يتسبب في 93 باملئة من 

الوفيات أو األمراض غير املميتة.
وقد وجدت دراسة سابقة أن تعّرض اجلنني 
لتلّوث الهواء قد يكون له تأثير سلبي في سلوك 

الطفل الحقا خالل سنوات الدراسة األولى.
وذكـــر موقع مد بيغ تودي العلمي األميركي 
أن الباحثـــني فـــي جامعـــة كولومبيـــا وجدوا 
أن املســـتويات املرتفعـــة مـــن الهيدروكربـــون 
العطري متعدد احللقات فـــي دم احلامل أو دم 
احلبل السّري ترتبط باملشكالت السلوكية لدى 

األطفال الحقا في سن 6 و7 أعوام.
وقد ظهر ارتباط بني ارتفاع هذا املستويات 
مـــن الهيدروكربـــون العطري متعـــدد احللقات 
والقلـــق واالكتئـــاب ومشـــاكل االنتبـــاه لـــدى 
األطفـــال الحقا. وترتفع معـــدالت تلوث الهواء 
التي تتضمـــن الهيدروكربـــون العطري متعدد 

احللقات في املدن.
وشملت الدراسة 617 امرأة وطفال يعيشون 
فـــي مرتفعـــات واشـــنطن أو مدينـــة نيويورك 

لنساء حوامل بني العامني 1998 و2003.
وحملـــت النســـاء خـــالل فترة احلمـــل آلة 
لقياس مســـتوى التلوث فـــي الهواء، وخضعن 
لفحوص حتّدد مستوى الهيدروكربون العطري 
متعـــدد احللقات فـــي الدم، وبعضهـــا أخضع 
األطفال بعد الوالدة في ســـن 6 و7 أعوام لتقييم 

للســـلوك. وتبـــّني أن األطفال الذيـــن تعرضوا 
للمادة املذكورة في فترة احلمل بهم كانوا أكثر 
عرضة لإلصابة مبشكالت في التركيز والسلوك 

في املدرسة.
وكانت دراسة مصرية قد وجدت أن التلوث 
ال يهـــدد حياة اجلنني وهو في بطن أمه وينهي 
حياتـــه فقط ولكـــن يطارده حتـــى بعد خروجه 
للدنيا. وفي هذه الدراســـة قامت عزة الغندور، 
األســـتاذة مبعهد التخطيـــط القومي بالقاهرة، 
بإجراء بحث عن أثر التلوث البيئي في إصابة 
األطفـــال باإلعاقة، أكـــدت من خاللهـــا أن عدد 
األطفـــال املصابـــني باإلعاقة في مصر بســـبب 
التلـــوث وصـــل عددهم إلـــى 3.5 مليـــون طفل 
منهـــم 1 .2 مليون طفل في القرى املصرية وفًقا 
لتقديـــرات منظمـــة الصحة العاملية. وأشـــارت 
الدراســـة إلـــى أن تلـــوث الهواء بأول أكســـيد 

الكربـــون من أخطر امللوثات على صحة الطفل، 
حيث تشـــكل 63 باملئة مقارنة مبسببات التلوث 

األخرى والتي تؤدي إلى التسمم.
كما وجدت دراسة دمناركية أّن تعّرض األم 
خـــالل حملها للملوثات املوجودة في الهواء قد 

يزيد من احتمال إصابة مولودها بالربو.
وخلصـــت مراجعـــة بيانات مســـجلة لعدد 
45658 من األطفال في ســـن السابعة وأمهاتهم 
إلى أّن 18.6 باملئة مـــن أطفال األمهات اللواتي 

تعّرضن للتلّوث، أصيبوا بالربو.
وقال بريت كريستنســـن مـــن كلية الصحة 
العامـــة في الدمنـــارك الذي رأس الدراســـة في 
بيان: هذه أّول دراسة على نطاق واسع توضح 
وجـــود ارتباط بني تعرض األمهـــات للملوثات 
والربـــو عند األطفال. وقد قدمت هذه الدراســـة 
دليـــال إضافيا على أن فترة ما قبل الوالدة رمبا 

تكـــون فترة حاســـمة وتؤثر في خطـــر إصابة 
النســـل في ما بعد بالربو وأمراض احلساسية 

األخرى.
قســـم  مديـــر  برتولينـــي  روبرتـــو  وقـــال 
العوامـــل املؤثرة في الصحـــة مبنظمة الصحة 
العاملية، إنه قـــد مت إجراء التجارب على بعض 
احليوانـــات ووجد أن أجنتهـــا تتعرض أيضا 
لإلصابـــة باألمراض والتشـــوه فـــي الرئة مما 
يحتاج منا لتحرك ســـريع وعاجل للقضاء على 
نســـبة التلوث املرتفعة املوجـــودة في الهواء. 
وحـــث برتوليني في هذا الصـــدد إلى ضرورة 
الضغط على صناع السيارات ليتحركوا، حيث 
إن نســـبة التلوث عن طريق عوادم الســـيارات 
تتعـــدى 70 باملئة، معربا عن اعتقاده بأن فرض 
رســـوم فى مناطق االختناقات املرورية سيأتي 

بنتيجة طيبة.

تلوث الهواء يصيب األجنة بتشوهات في الدماغ
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صحة
حذرت منظمــــــة الصحة العاملية من اخلطورة املتنامية الرتفاع مســــــتويات التلوث في كل 
أنحاء العالم. وتعرض املرأة احلامل للجســــــيمات امللوثة يصيب جنينها بأضرار شــــــديدة 

تصل إلى الدماغ وتتواصل آثارها حتى بعد الوالدة.

[ الجسيمات امللوثة تسبب تراجع الوظائف املعرفية  [ 17 مليون رضيع يتنفسون هواء ساما

} واشــنطن – خلصت دراســـة جديدة إلى أن 
ركوب اخليل بغرض العالج قد يقلل أعراض 
اضطـــراب ما بعـــد الصدمة لـــدى احملاربني 

القدامى.
وكتـــب الباحثـــون فـــي دوريـــة البحوث 
الطبيـــة العســـكرية أنه بعد ممارســـة ركوب 
اخليل مبعدل ثالث مرات في األســـبوع خفت 
أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند 32 من 

احملاربني القدامى املشاركني في الدراسة.
وبعد ســـتة أســـابيع، أشـــارت الفحوص 
الســـريرية إلى انخفاض كبيـــر في األعراض 
لـــدى املشـــاركني. وبعبـــارة أخـــرى أصبـــح 
املشاركون قادرين على ممارسة أنشطة يومية 
كانوا ال يســـتطيعون القيام بها عندما بدأوا 

البرنامج مثل الذهاب للتسوق.
وقالت ريبيكا إيه. جونســـون التي قادت 
فريـــق البحـــث، وهي أســـتاذة التمريض في 
جامعـــة ميـــزوري فـــي كولومبيـــا، ”كان من 
دواعي سرورنا أن نكتشف أن أسلوب التدخل 
الذي اســـتخدمناه ســـاعد بالطريقة التي كنا 

نأملها“.
وتقـــول وزارة شـــؤون احملاربني القدامى 
األميركيـــة إن واحـــدا على األقـــل من بني كل 
خمســـة محاربـــني قدامى عـــادوا مؤخرا من 
مواقـــع القتـــال يعاني من اضطـــراب ما بعد 
الصدمة، وهـــو عبارة عن ذكريات خوف حية 
بشـــدة تســـتدعي أفكارا ومشـــاعر وأحالما 

مزعجة.
وقالت جونســـون في مقابلة عبر الهاتف 
إن بعـــض احملاربني القدامـــى الذين يعانون 
من هذا االضطراب يخافون حتى من مغادرة 

منازلهم.
وأضافـــت ”بعـــض احملاربـــني القدامـــى 
يعانون مـــن اضطراب ما بعـــد الصدمة منذ 
40 أو 50 عامـــا… لـــذا قـــد يكون مـــن املهم أن 
تدعـــم أنظمة الرعايـــة الصحية ركوب اخليل 

العالجي“.
يعـــد العـــالج عن طريـــق ركـــوب اخليل 
من الوسائل  واملعروف باسم ”هايبوثيريبي“ 
العالجيـــة احلديثـــة املســـتخدمة فـــي عالج 
الكثيـــر مـــن حـــاالت اإلعاقـــة كشـــلل الدماغ 
والعديد من االضطرابات احلسية واحلركية. 

إذ يعد ركوب اخليل تدريبا موجها للعضالت 
والعظام.

وتعتمـــد هـــذه الوســـيلة العالجيـــة في 
املقام األول علـــى التوافق احلركي بني حركة 
احلصـــان وراكبه، إذ تســـاعد احلركات التي 
يقـــوم بها املريـــض مبســـاعدة أخصائي في 
فـــي تطوير توازن  عـــالج الـ“هايبوثيريبي“ 
اجلسم وحتســـني احلركة في مجموعة مهمة 
من عضالت اجلســـم وتقويتها مثل عضالت 
الظهـــر وعضالت الرجلـــني ومجموعة أخرى 
مـــن العضالت الصغيرة في اجلســـم، وميتد 
هـــذا التأثيـــر اجليـــد إلـــى حركـــة املفاصل 
وليونتهـــا، ما يعني أن هـــذه احلركات تعمل 

على تخفيف التشنج واسترخاء العضالت.
وبحســـب األبحاث التي أجريت على هذه 
الوســـيلة العالجية فـــإن احلـــرارة املنبعثة 
من احلصـــان لها تأثيـــر قوي علـــى ارتخاء 
العضـــالت أيضا، إضافة إلى الشـــعور الذي 

تبعثه شـــعيرات اخليل نفســـها ومـــا لها من 
تأثيـــر في التحفيز احلســـي أثنـــاء اجللوس 

عليه.
وتؤكـــد الطبيبـــة األملانية، ســـوزانة بير 
أخصائيـــة العـــالج بركوب اخليـــل، أن هذه 
الطريقة تســـاعد على شـــفاء األطفـــال الذين 
يعانون من اإلعاقة منذ الوالدة، وتشـــرح ذلك 
بقولها ”تنتقل متوجـــات اخليل الناجتة عن 
حتركـــه إلى األمام واخللف أثناء ســـيره إلى 
فهم الطفل، فتســـاعده علـــى فهم كيفية حركة 

اإلنسان السليم رغم افتقاد الشعور بها“.
ويساعد العالج عبر ركوب اخليل في عالج 
مشكلة النطق لدى األطفال، إذ غالبا ما يشعر 
األطفال بتعـــب كبير وملل مـــن كثرة متارين 
العالج لتحســـني النطق لديهـــم، ما يجعلهم 
يرفضون العـــالج أحيانا. ولكن ركوب اخليل 
ال يشـــعرهم بأنهم في حصة عالج، فيقدمون 

أداء أفضل ال يخلو من املتعة واملرح.

ركوب الخيل العالجي يخفف أعراض الصدمة والشلل

حتى مستويات التلوث القليلة تسبب تلفا دائما للمخ

أشـــارت الطبيبة األملانية هايدي ســـيجلكو إلى أن النشاط والحركة يعتبران من العوامل الحاسمة للحفاظ على صحة العظام، ألن 

العظام القوية تحتاج إلى عضالت قوية وذلك إضافة ألهمية الكالسيوم.

الحياة
صحة

} أشــــار أطبــــاء أملــــان إلى بعــــض التدابير 
البســــيطة التي ميكن القيــــام بها في احلياة 
اليوميــــة للتخلص من جفــــاف العني، ومنها 
احلــــرص على توفــــر هواء نقي فــــي الغرف 

املدفأة عدة مرات يوميا.

} قال باحثـــون أميركيون إنهم اكتشـــفوا أن 
إيقاف نشـــاط إنزمي في اجلســـم يسمى ”سي 
دي كاي 2“ باســـتخدام مركبـــات دوائية ميكن 
أن يحمـــي مـــن فقـــدان الســـمع الناجـــم عـــن 

الضوضاء.

} جنح فريق من العلماء من جامعة بوسطن، 
فـــي حتديـــد بروتـــني موجـــود فـــي اللعاب 
البشـــري، يؤدي دوًرا فعاال في وقاية اجلسم 
من اإلســـهال أثناء الســـفر، ما ميهد الطريق 

لتطويره كعالج لهذا املرض.

} أفادت دراســـة أميركية حديثة بأن األطفال 
الذيـــن يعانـــون من نقص فيتامـــني ”د“ أكثر 
عرضـــة خلطر التعرض لكســـور شـــديدة في 
الســـاعد وأن هذا النقص ميكن أن يؤدي إلى 

انخفاض كثافة املعادن والعظام.

تعرض النساء الحوامل لتلوث الهواء 

قبل الحمل مباشـــرة أو خالل األشهر 

األولـــى من الحمل، يهـــدد أطفالهن 

بالعيوب الخلقية

◄

 ركوب الخيل يخلص العضالت من التشنج والتصلب



} واشنطن - يجري الرئيس األميركي السابق، 
بـــاراك أوباما، وزوجتـــه ميشـــيل، مفاوضات 
متقّدمـــة، من أجل إنتاج برامج لصالح شـــركة 
نتفليكـــس، التـــي تـــزّود خدمـــة البـــث الحي 

والفيديو حسب الطلب.
أن  تايمـــز،  نيويـــورك  صحيفـــة  وذكـــرت 
الزوجين ســـينتجان محتوى حصريا، لصالح 
موقع البـــث األميركي، يرّكز على قصص نجاح 
مؤثرة، وأكـــدت الصحيفة أن االتفاق ســـيوفر 
منصـــة عالمية لعائلة أوباما، تتجاوز وســـائل 
اإلعـــالم األميركية التقليديـــة، مثل قناة فوكس 
نيوز. ولم يؤكد إيريك شـــولتز، وهو مستشـــار 
بارز للرئيس الســـابق، صحة هذه األنباء، لكنه 
قال إنها منطقية. ونقلت الصحيفة عن شـــولتز 
قوله ”الرئيـــس وزوجته يؤمنـــان دوما بقدرة 

سرد القصص على اإللهام“.
وأضاف ”على مدار حياتهما أبرزا قصص 
أشـــخاص، صنعـــت جهودهم فارقـــا أو غّيرت 
العالـــم تماما نحـــو األفضل. وبينما يدرســـان 
خططهما الشخصية المستقبلية، يستمّران في 
استكشاف طرق جديدة لمساعدة اآلخرين على 

سرد ومشاركة قصصهم“.
وإحدى أفكار البرامـــج المقترحة، أن يدير 
أوبامـــا مناظرات، حـــول قضايا مثـــل الرعاية 
الصحية، والتغّير المناخي والهجرة، وجميعها 

قضايـــا طغـــت على الســـنوات الثمانـــي التي 
قضاها في البيت األبيض. لكن الصحيفة قالت 
إنه ليـــس هناك خطط الســـتخدام تلك البرامج 
لمهاجمة النقاد المحافظين، أو الرئيس دونالد 

ترامب.
وتستثمر الشركة بقوة في المحتوى، حيث 
تســـعى إلى توســـيع قاعدة المشـــتركين، ومن 
ذلك على ســـبيل المثـــال البرامج الناجحة مثل 
ســـترينغر ثينغـــس، وبالك ميـــرور، فضال عن 
أفـــالم ووثائقيات. ولم يتضح بعد المبلغ الذي 
سيتقاضاه أوباما وزوجته، إذا ما تم التوصل 
التفـــاق مع شـــركة نتفليكـــس، إال أن نيويورك 
تايمز قالت إن قيمة المبلغ الذي يســـعى أوباما 
وزوجته إلى الحصول عليه مقابل هذه الخدمة 

يعادل 300 مليون دوالر.
وينخرط أوباما بالفعل في اتصال مباشـــر 
مع الجماهير، عبر مواقع التواصل االجتماعي. 
ولديه أكثر من 100 مليون متابع لحســـابه على 
موقع تويتر، بينما تحـــوز صفحته على موقع 

فيسبوك على إعجاب 55 مليون مستخدم.
وتجمع شـــركة نتفليكس للبث بين الدراما 
واألفالم والبرامج األخرى، وحازت على شعبية 
كبيرة على مســـتوى العالم، حيـــث وصل عدد 
مشتركيها إلى ما يقرب من 118 مليون مشترك، 

بنهاية عام 2017.

} إســطنبول (تركيــا) - لـــم تفلـــح الحملـــة 
الشرســـة التي أطلقتها السلطات التركية على 
الصحافيين المناوئين لها، بتحقيق مساعيها 
بتطويع أقالمهم وثنيهم عن مواقفهم الرافضة 
لسياســـاتها، وهو ما أبرزه الكاتب الصحافي 
أحمد شـــيك، الـــذي أصدر بيانـــا فور خروجه 
من الســـجن، وصف فيه الحكومة بـ“ســـلطنة 

المافيا“.
وأفرجت الســـلطات التركية عن الصحافي 
التركية  جمهوريـــت  بصحيفة  االســـتقصائي 
المعارضة، بعد قضاء أكثـــر من 430 يوما في 
الســـجن، ليعود فورا إلى انتقاد الحكومة رغم 

أنه مازال يواجه محاكمة.
علـــى  فيديوهـــات  جمهوريـــت  ونشـــرت 
اإلنترنـــت لبيانه األول، وقال شـــيك ألنصاره 
”أؤكد لكم أن ســـلطنة المافيا تلك ســـتنتهي.. 

ثم سنفرح“.
ويقـــول االدعاء إن الصحيفـــة باتت تحت 
ســـطوة شـــبكة رجل الدين التركي المقيم في 
الواليـــات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه 
الحكومة بأنـــه وراء تدبير محاولة انقالب في 

يوليو 2016.

االتهامات  بالصحيفـــة  العاملـــون  وينفي 
ويقولون إنهم مســـتهدفون إلســـكات منتقدي 
وكتبـــت  أردوغـــان.  طيـــب  رجـــب  الرئيـــس 
جمهوريت عنوانا عريضا الجمعة ”فلننه هذا 

الظلم“.
ويعتبـــر شـــيك خبيـــرا بشـــأن الحركـــة 
المحيطـــة بالداعية التركـــي المقيم بالواليات 
المتحـــدة فتح الله غولـــن، وهو واحد من بين 
18 موظفا ومديرا تنفيذيا بصحيفة جمهوريت 
يخضعـــون للمحاكمـــة، وتم تحديـــد الجمعة 
المقبل موعدا لجلســـة جديدة، وهم يواجهون 
اتهامات بمساعدة عدد من المنظمات اإلرهابية 
من خالل تغطيتهم اإلخبارية. وأشار شيك إلى 
أن آكين أتالي، وهو مســـؤول تنفيذي بارز في 

صحيفة جمهوريت، ما زال خلف القضبان.

والمفارقـــة أن أحمد شـــيك كان قـــد انتقد 
بشـــدة في كتابـــه تولي حركـــة غولن مناصب 
بالســـلطة في الدولـــة التركية، ما تســـبب في 
إيداعه السجن لمدة عام في 2011، واليوم تتهم 
حكومـــة الرئيس رجب طيب أردوغان، شـــيك، 
بمســـاعدة حركة غولن فـــي محاولة االنقالب 
الفاشـــلة، وهـــي التهمة التي طالت عشـــرات 
اآلالف مـــن أنصاره المزعومين وتســـّببت في 

سجنهم.
وقال شيك ”لقد تركت هذا المكان (السجن) 
قبل ســـتة أعوام، في شـــهر مارس مجددا، ما 
تغّير من حينها هو أن أحد شـــركاء الفاشـــية 
ســـقط“، مشـــيرا إلى الحملـــة الصارمة التي 
تســـتهدف أنصـــار غولن، وأضـــاف أن ”حكم 

القانون غير موجود في تركيا“.
وكان شـــيك قـــد أغضـــب، في الســـنوات 
األخيـــرة، الســـلطات بســـبب تقاريـــره عـــن 
المتشـــّددين األكراد واليساريين والصراع في 

جنوب شرقي تركيا المضطرب.
بـــدوره يعيش رئيـــس التحرير الســـابق 
لصحيفة جمهوريت، جان دوندار، في المنفى 
فـــي أوروبا بعدما حكم عليه بالســـجن خمس 
ســـنوات لكتابة تقارير صحافية عن شـــحنات 
األســـلحة التركيـــة للمســـلحين في ســـوريا، 
وقـــد توّعد وقتها الرئيس التركي، بمحاســـبة 
الصحافيين المســـؤولين عن التقارير بأقسى 

العقوبات.
وحكمـــت المحكمـــة بأن دونـــدار يجب أن 
يواجـــه عقوبـــات أغلظ تصل إلى الســـجن 20 

عاما وأن تعاد محاكمته.
وأفرجـــت الســـلطات التركيـــة أيضـــا عن 
رئيـــس التحرير مـــراد صابونجو الذي قضى 
495 يومـــا فـــي الســـجن، وقـــال صابونجـــو 
ألنصـــاره إن رئيس مجلـــس إدارة الصحيفة 
المعارضة آكين أتـــالي الذي ما زال قابعا في 
السجن تعهد بأن تستمر الصحيفة في نهجها 
”بال خوف“، قائال إن ”جمهوريت ستستمر في 

الصحافة المستقلة كما تفعل دوما“.
وجاء قرار اإلفراج عن شـــيك وصابونجو 
في ختام جلسة اســـتماع بالمحكمة استمرت 
لمـــدة يوم كامل في مجمع ســـجن ســـيليفري 
في إســـطنبول، والتي ركزت على الصحافيين 
المنتسبين إلى الصحيفة التي تنتقد الحكومة 

بشدة.

وقــــال وزيــــر العــــدل، عبدالحميــــد غــــول 
للصحافييــــن فــــي مدينة قونية، الســــبت، إن 
القضــــاء التركــــي مســــتقّل، وســــيتم احترام 

قرارات المحكمة.
وأضاف غول ”القضاء في تركيا مســــتقّل 
ونزيه وتركيا دولة قانــــون. يتعّين أن يحترم 
الجميــــع القــــرارات التــــي تتخذهــــا المحاكم 
وقرارات المحاكم ملزمة للجميع. قد ال تعجبك 

أو (تنتقد) القرار، لكن القرارات ملزمة“.
وثّمة أســــماء كبيــــرة في وســــائل اإلعالم 
التركية، على مقاعد المتهمين، مثل الصحافي 
باللغــــة الفرنســــية قدري غورســــيل، ورســــام 
الكاريكاتيــــر موســــى كارت، اللذيــــن يمثالن 
بمــــلء حريتهما بعــــد اإلفراج عنهما الســــنة 
الماضية بعد أشــــهر من االعتقال. وقد يحكم 
عليهما بالســــجن حتــــى 43 عاما بتهمة تقديم 
المساعدة إلى ثالث مجموعات تصّنفها أنقرة 

”إرهابية“.

كما قّررت محكمة تركية الخميس ســــجن 
25 صحافيــــا مددا تصل إلى ســــبع ســــنوات 
ونصف السنة في ختام محاكمة أخرى تتعلق 
بمحاولة االنقالب في يوليو 2016. وأوضحت 
وكالة دوغان التركيــــة لألنباء أن 23 صحافيا 
أدينــــوا باالنتمــــاء إلــــى مجموعــــة إرهابيــــة 
مسلحة، فيما أدين اثنان آخران بتهم مختلفة.
وعمل معظــــم الصحافييــــن المدانين في 
صحيفة الزمان، أبرز وســــائل اإلعالم المقربة 
من غولن، وقد اســــتولت عليها الســــلطات في 
مــــارس 2016. فيما عمــــل الباقــــون في مجلة 
اكســــيون وموقــــع ”روتا خبــــر“ اإللكتروني، 
اللذين يعتبران مقّربين لغولن. وحكم على 10 
من المتهمين بالســــجن سبع سنوات ونصف 
الســــنة، بينهــــم الصحافي المخضــــرم اونال 

تانيك رئيس تحرير ”روتا خبر“.
وصــــدر حكــــم بالســــجن ثــــالث ســــنوات 
وشــــهر بحق الصحافــــي والموســــيقي أتيال 

تاس المدان بمســــاعدة جماعــــة غولن. وحكم 
بالسجن عامين وشــــهر بحق الصحافي مراد 
اكســــوي المدان بالتهم نفسها. لكن المحكمة 
قررت إخالء ســــبيلهما شــــرط عدم مغادرتهما 

تركيا.
وشّكلت مشــــاركات على وسائل التواصل 
االجتماعــــي معظــــم األدلة في الئحــــة االتهام 
فضــــال عــــن مزاعــــم أن العاملين كانــــوا على 
اتصــــال بمســــتخدمي تطبيق بايلــــوك، وهو 
تطبيق للتراســــل المشــــّفر تقول الحكومة إن 

أنصار غولن يستخدمونه.
وتنــــّدد العديــــد من المنظمــــات والهيئات 
الدوليــــة بالهجمة الشرســــة على الصحافيين 
والحريــــات اإلعالميــــة التي تتالشــــى شــــيئا 
فشــــيئا في تركيا، وبحسب االتحاد األوروبي 
للصحافيين، يقبــــع 165 عامال بمجال اإلعالم 
حاليا في السجون التركية، وأغلبهم متهمون 

بجرائم على صلة باإلرهاب.
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ميديا
[ أحمد شيك يؤكد رغم محاكمته: سلطنة المافيا ستنتهي  [ مسؤولو صحيفة جمهوريت يستمرون في نهجهم بال خوف

أردوغان يخسر معركة تطويع أقالم الصحافيين المعارضين

ــــــة حملة ممنهجة ضــــــد الصحافيني املعارضــــــني بتهمة، تقدمي  تواصــــــل احلكومة التركي
املساعدة إلى ثالث مجموعات تصّنفها أنقرة ”إرهابية“، لكنها فشلت في ثني الصحافيني 

عن انتقادهم للسياسات املتسلطة، وأكدوا أنهم مستمّرون في رفض الظلم.

«علـــى الرغـــم من اإليجابيـــات العديدة التي وفرهـــا عصر تكنولوجيـــا املعلومات وظهور اإلعـــالم الجديد، إال أنه توجـــد عدة تحديات 
وإشكاليات تواجه مجتمع اإلعالم العربي، يأتي في مقدمتها املصداقية والدقة والتثبت من املصادر املوثوقة}.

محمد اجلبري
وزير اإلعالم الكويتي

أوباما وزوجته نجما نيتفلكس املقبلني

◄ تجري األمم المتحدة مفاوضات مع 
حكومة جنوب السودان، بعد أن أمرت 
بإغالق إذاعة تابعة للمنظمة الدولية 

متهمة بعدم االمتثال للقانون. وقال ايليجا 
الييه مسؤول هيئة اإلشراف على وسائل 
اإلعالم بجنوب السودان أن إذاعة مرايا 
تلقت أمرا بوقف بثها بسبب ”استمرار 

عدم التزامها (بالقانون) ورفضها تنظيم“ 
عملها بموجب القانون المحلي.

◄ أفرجت السلطات اليونانية عن 
صحافيين ألمانيين تم إيقافهما عند 

الحدود التركية بعد دخولهما على ما 
يبدو منطقة محظورة. وأوضحت الشرطة 
أن الصحافيين، يعمالن في قناة ”إيه إر 

دي“ التلفزيونية، قاال إنهما يعدان تحقيقا 
حول طريق يسلكه المهاجرون للوصول 

إلى أوروبا.

◄ شارك اآلالف من األشخاص في 
تظاهرات مناهضة للفساد نظمت في 

مختلف أنحاء سلوفاكيا احتجاجا على 
اغتيال الصحافي جان كوسياك، الذي 

كان يحقق في قضايا فساد بأوساط عليا 
في الدولة على صلة بالمافيا اإليطالية. 

وتجّمع المتظاهرون في ساحة االنتفاضة 
الوطنية السلوفاكية، تحت شعار ”من أجل 

سلوفاكيا الالئق“.

◄ قررت محكمة مصرية األحد، تأجيل 
نظر دعوى منع مرتضى منصور رئيس 

نادي الزمالك، من الظهور في وسائل 
اإلعالم، لجلسة 22 أبريل المقبل، ويقول 

رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح 
عباس، في دعواه، إن منصور اعتاد 

الظهور في القنوات الفضائية كضيف 
للتحاور في الكثير من البرامج وال هم له 

سوى توجيه السباب له دون وجه حق، ما 
دفعه التخاذ اإلجراءات القانونية تجاهه 

بتهمة السب والقذف.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

موقف ثابت 

قصص ملهمة للرئيس األميركي السابق وزوجته

} القاهــرة - دعا علي الرميحي وزير شـــؤون 
اإلعـــالم البحرينـــي، إلـــى إصـــالح المحتوى 
اإلعالمـــي، وزيادة فاعليته في توعية الشـــباب 
وتحصينهـــم من مخاطـــر األفـــكار المتطرفة، 
وتمكينهم وتعزيز دورهم كشـــركاء فاعلين في 

مسيرة التنمية الشاملة.
وجاءت التصريحات خالل ندوة ”متطلبات 
الفـــرص الوظيفيـــة.. ومســـتقبل الشـــباب في 
اإلعـــالم“، ضمـــن فعاليات الملتقـــى اإلعالمي 
العربي الســـابع للشـــباب الـــذي نظمته هيئة 
الملتقى اإلعالمي في القاهرة السبت واألحد. 

واستعرض الرميحي دور اإلعالم وأهميته 
وتطّوره على الســـاحتين الدوليـــة واإلقليمية، 

ومـــا يطرحه من فرص وتحديـــات، وأوضح أن 
هناك فرًصا أكبر أمام الشـــباب لإلبداع والعمل 

في قطاع اإلعالم الرقمي.
وحث المشـــاركين في الملتقـــى على تبّني 
”ميثاق شـــرف إعالمي شـــبابي ضد الكراهية“ 
يتوافق مـــع ميثاق الشـــرف اإلعالمي العربي، 
ويجّســـد وعـــي الشـــباب العربـــي والتزامهم 
فـــي اســـتخدام وســـائل اإلعـــالم والمنصـــات 
الرقمية بقيم التســـامح ونبذ كل دعاوى الفرقة 
والكراهية أيا كانت أشـــكالها، وطنيا أو عرقيا 
أو دينيا، واالمتناع عن بث أي مواد من شأنها 
التحريض علـــى التطرف واإلرهـــاب. وتضّمن 
الملتقى عقد عدة ندوات يشـــارك فيها نخبة من 

أبرز اإلعالميين العرب بمختلف اختصاصاتهم 
اإلعالمية، إضافة إلى ورش إعالمية مختلفة. 

وتمت مناقشـــة عدد من القضايا اإلعالمية، 
وســـبل تأهيل جيل اإلعالميين الشباب لتحمل 
مسؤولية المهنة مســـتقبال، إضافة إلى أهمية 
احتواء العنصر الشاب الذي يساعد على خلق 
مناخ إعالمي عربي متجدد يستطيع أن يقبل كل 
التيارات وأن يواجه االنقســـامات في إطار من 
أخالقيات وميثاق شـــرف يظلل اإلعالم العربي 

وال يحد من قدرته على التعبير والتطوير.
وقال الرميحي إن وســـائل اإلعالم العربية 
التي تتمسك بالماضي والحاضر فقط لن يكون 
لها مســـتقبل، موضًحا أن التجهيـــزات الفنية 

أو التقنيـــة وحدهـــا ال يمكـــن أن تصنع إعالًما 
ناجًحـــا، ما لم يكن خلفها إعالمي مبدع، يحّول 
المعلومات إلى معرفة، ويســـتنتج من المعرفة 
حكمـــة، شـــخصية بّنـــاءة، تحكمـــه مرجعيـــة 
أخالقية، ومعاييـــر مهنية، تتيح له التحرك في 
مســـاحة حرية التعبيـــر بقواعـــد ذهبية ثابتة 

تنشد الصالح العام وخير اإلنسانية.
وبحـــث المشـــاركون فـــي الملتقـــى خطط 
المرئـــي  العربـــي  اإلعـــالم  تطويـــر  وبرامـــج 
المحـــوري  ودوره  واإللكترونـــي  والمســـموع 
فـــي حماية األمـــن القومي ومســـاندة القضايا 
العربية، والشـــراكة في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.

وزير اإلعالم البحريني: التطور التقني وحده ال يصنع إعالما ناجحا
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} الكويــت - أطلـــق كويتيـــون علـــى تويتـــر 
هاشـــتاغ #التغريد_ليس_جرمية، مطالبني 
أعضـــاء مجلس األمة بالتحرك إللغاء القوانني 

التي تقضي بحبس املغردين.
وغرد حساب التغريد ليس جرمية:

وقالت مغردة:

وغرد صالح يوسف املُال:

وأكدت هنا حياة:

وقال أنور رشيد:

وأكدت مغردة:

وعلق متفاعل:

وتنص املادة 36 من دســـتور الكويت على 
أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل 
إنســـان حق التعبير عن رأيه ونشـــره بالقول 
أو الكتابـــة أو غيرهمـــا، وذلك وفقا للشـــروط 

واألوضاع التي يبينها القانون.

} واشنطن - نصحت قاضية أميركية الرئيس 
دونالد ترامب بضرورة تهدئة معارضيه بدال 
من منعهـــم من متابعة تغريداتـــه على موقع 
التواصـــل االجتماعي تويتر، وذلك بعدما قام 
ســـبعة من المواطنين برفع دعـــوى قضائية 

عليه بسبب منعهم من متابعة تغريداته.
وقال المّدعون الســـبعة إن تصرف ترامب 
كشـــخصية عامة غير دستوري، لكن القاضية 
ناعومي بوشـــوالد نصحته بوقف التنبيهات 
المرتبطة بحســـابات منتقديه بدال من منعهم 
وبالتالي سيكون بإمكانه تجاهل ما يكتبونه 

من تعليقات.
وقالـــت القاضية خالل جلســـة المحاكمة 
”ألن يكون إسكات األشخاص الذين ينتقدونه 

بشكل فّظ كافيا؟“.

وأضافـــت ”بإمكانه أن يمنـــع التنبيهات 
الخاصة بهم“.

وإذا اســـتخدم ترامب خاصية ”إســـكات“ 
المنتقدين ســـيكون بإمكانهم رؤية تغريداته 
لكنه لـــن يـــرى تعليقاتهم، بينما لـــن يتمكن 
المنتقدون من متابعة تغريدات ترامب إذا قام 

باستخدام خاصية ”المنع“.
ويتابع حســـاب ترامب على موقع تويتر 
أكثر من 48 مليون شخص إذ يستخدم الموقع 

النتقاد معارضيه ومدح أنصاره وحلفائه.
وجـــاءت جلســـة االســـتماع األولـــى في 
القضيـــة الخميـــس الماضـــي وهـــي دعوى 
تقدمـــت بها جماعة مناصـــرة لحرية التعبير 
فـــي جامعـــة كولومبيـــا األميركيـــة. وأكـــد 
األشـــخاص الســـبعة الذين يقاضون ترامب 

أنـــه، هـــو أو أحـــد مستشـــاريه، منعهـــم من 
متابعـــة تغريداتـــه بعدما علقـــوا على بعض 
التغريدات بشـــكل ســـاخر أو ناقـــد، واتهموه 
بانتهاك الدســـتور األميركـــي إذ منعهم بذلك 
من المشـــاركة في حوار متعـــدد األطراف على 

اإلنترنت.
وكان موقـــع تويتـــر أوديـــت، المختـــص 
بتحليل متابعي الحسابات على موقع تويتر 
وتوضيـــح الحقيقي منهـــا والمزيف، أكد أن 
نحو نصف متابعي صفحة الرئيس األميركي 

على موقع تويتر مزيفون.
وزعـــم الموقـــع، فـــي مايـــو الماضي، أن 
15.1 مليون حســـاب من الحسابات المتابعة، 
ال توجـــد فيها تفاصيـــل أو تحديث، أو حتى 

إضافة صورة شخصية.
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@alarabonline
أعلـــن موقع فيســـبوك  عـــن عقده التفاقية ترخيص مع شـــركة وارنـــر ميوزيك. وســـتتيح هذه االتفاقية لكل مســـتخدمي 

فيســـبوك إنشاء وتحميل ومشاركة األغاني من كتالوغ وارنر ميوزيك، والذي يشمل قائمة الفنانين، إد شيران، وكولدبالي، 

ومطرب البوب الراحل برينس.

بعنـــوان  هاشـــتاغ  تصـــدر   - الريــاض   {
لشـــعب_ _ا ى_تعتبر ر _شو عضو #
دواعش، الترند السعودي على تويتر األحد.

وبـــدأت احلكايـــة بعدمـــا دخلـــت عضو 
مجلس الشورى الســـعودي لطيفة الشعالن، 

في سجال مع متابعيها على تويتر.
وأثنـــت الشـــعالن علـــى تغريـــدة إلحدى 
متابعاتها كتبت فيها ”ما يصح إال الصحيح.. 
والقافلة تسير والدواعش ينبحون“، إذ ردت 

عليها بالقول ”أحسنِت“.
ورأى مغردون أن الشـــعالن تســـرعت في 
قولهم-  نعتت-بحســـب  بتغريـــدة  اإلشـــادة 

بـ“الدعشنة“  السعودي  الشعب  عموم 
وطالبوا بإقالتها من املجلس.

في املقابل، انبرى مغردون 
في الدفاع عنها مشيرين إلى 
للمرأة  الداعمة  مواقفها  أن 

الهجوم  وراء  السبب  هي 
الذي تتعرض له.

يذكـــر أن الشـــعالن تعد 
الســـعوديات  أبـــرز  مـــن 

املطالبـــات بتعزيـــز حقـــوق 
املرأة في السعودية منذ سنني 

مســـتغلة عضويتهـــا في مجلس 
الشورى.

وهاجم مغرد الشـــعالن قائـــال ”تعود 
الشعب على اإلســـاءات املتكررة له ولثوابت 
دينـــه مـــن الليبراليـــني وبدعم مـــن اإلعالم 
الـــرديء، وأخيـــرا انضم لهـــم بعض أعضاء 
مجلـــس الشـــورى ليّتحـــدوا جميعـــا ضـــد 

املواطن!“.
وغرد حســـاب موجـــز األخبـــار ”أنا ضّد 
رّد لطيفة الشـــعالن غير احملسوب، وضّد كل 
من يدعشـــن مخالفيه، أنا أختلـــف معها في 
بعض توجهاتها ولســـت داعشـــيا، في نفس 
الوقت ضّد من يكتب هاشـــتاغا باسم الشعب 
ألنـــه هو وزمرته املقصودون فقط، من أوكلكم 

باحلديث باسم الشعب؟“.
وتســـاءل املغـــرد الســـعودي نايفكو ”أي 
شـــعب حتديدا؟ ألني رأيت اقتباســـها لواحد 

حذف تغريدته ثم حذف حسابه بأكمله؟“.

وقال الكاتـــب وليد الظفيري ”حســـابات 
مجهولـــة تقود حملة ُممنهجـــة ومنظمة على 
عضو الشـــورى لطيفـــة الشـــعالن، يقومون 
باســـتفزازها وشـــتمها ولعنهـــا ليخرجـــوا 
أســـوأ ما فيها، بعد ذلك يقولـــون هذا أنِت.. 
ال يا عزيزي، هذه ليســـت هـــي.. بل ما يريدُه 

املشبوهون!“.
وأكدت متفاعلة ”لطيفة الشعالن مناضلة، 
ال تكتفي بتبنـــي قضايا املرأة ومظلومياتها، 
بل حتمـــل أيضـــا لـــواء التنويـــر، تعرضت 
ســـابقا ومـــا زالت تتعرض حلمـــالت منظمة 
بقصد تشـــويه نواياها والتهوين من شأنها 
وتثبيط عزميتها من خالل تلك احلملة 
القائمة على الكذب للتشـــكيك في 

وطنيتها“.
وقالــــت مغــــردة في نفس 
السياق ”ألنها تنشر الوعي 
إســــقاطها،  يحاولون  فهم 
طريقــــة معروفــــة يتبعهــــا 
يخيــــف  ال  الظالميــــون، 
الظالميني شــــيء كانتشــــار 
احلقــــوق  ومعرفــــة  الوعــــي 
وحترير العقل مــــن قيود التقليد 

األعمى“.
وكتبت مغـــردة أخرى ”لطيفة الشـــعالن 
مـــن أبرز الداعمـــني حلقوق املـــرأة وهي من 
تســـتطيع إيصـــال صوتها إلـــى قلب مجلس 
الشـــورىٰ، لذلك هم يقومون مبحاربتها حتى 

يسكتوها فقط“.
وغرد أحمد الهاللي ”كثرت الهاشـــتاغات 
التي تستخدم مصطلح الشعب في كل خالف 
فكـــري، ومطلقوهـــا ال ميثلون الشـــعب، ولم 
مينحهم صفـــة تخولهـــم ذلك، فـــال تقحموا 

الشعب في خالفاتكم وحساباتكم“.
وأكـــدت الناشـــطة مـــرمي العتيبـــي ”ِمن 
يهاجم اآلخرين ويشتمهم ويكفرهم ويقذفهم 
ويختـــرق القوانـــني باســـم الديـــن ُمتطرف، 
داعشـــي وإن أخفى ذلك. ثم َمن قال إن داعش 
وطن يســـتطيع أن ُينكر املنكـــر انتماءه إليه؟ 
داعش مجـــرد فكرة متطرفة عثرْت على عقول 

فارغة فاستوطنتها“.

ويـــرى البعض أن املشـــاّدات التي حتدث 
بني مغردين ومدافعني عن التغيرات األخيرة 
في البـــالد، تعكـــس االنقســـام الواضح بني 

الرؤى املختلفة في السعودية.
ويعتبـــر معلقـــون إن مـــن كان يقف ضد 
متكني املواطنة السعودية  من حقوقها املدنية 
باألمس متخفيًا برداء الدين.. يقف اليوم ضد 
نفس احلقوق مزايدًا برداء الوطنية، مؤكدين. 
”في املرحلتني يســـتخدم نفـــس مصطلحات 

الشتم والتخوين والبذاءة“..
وقال غســـان بادكوك ”الهجـــوم والتأليب 
اللذان تواجههما لطيفة الشـــعالن هما مجرد 
حلقـــة من حملة واســـعة ومنظّمـــة، يتعرض 
لها التنويريون فـــي املجتمع. الهدف هو بث 
الكراهية وضـــرب وحدتنا الوطنيـــة وثنينا 
عـــن القيـــام بدورنا فـــي التصـــدي للتجهيل 
إال  يصـــح  لـــن  والطائفيـــة.  والعنصريـــة 

الصحيح“.
في املقابل اعتبر معلـــق ”أعضاء مجلس 
الشـــورى ميثلون أنفسهم فقط، ودعونا نتفق 
أيضـــا على أن من يهاجمها ويشـــتمها ميثل 
نفســـه أيضا وال ميثل الشـــعب. الشـــعب لم 

يختر هؤالء وال أولئك لتمثيله“.
وقال معلق ”لألسف من الواضح أن هناك 
من يســـيطر على تويتر ويفرض آراء ويشـــن 
حمالت منظمة على الشـــخصيات االعتبارية 
فـــي املجتمـــع، وهـــم تقريبا نفس األســـماء 

واألشخاص في كل هاشتاغ“.
وتبّنت عدة ناشطات ســـعوديات بارزات 
وحقوقيات معروفات مطالب نساء السعودية 
منـــذ عقـــود، لكـــن غالبيتهـــن كن مـــن خارج 
املؤسســـة الرســـمية، فيما برز اســـم لطيفة 
الشـــعالن من خـــالل مطالباتهـــا العلنية من 
داخل املؤسسة الرسمية لصالح السعوديات.
واشتهرت العام املاضي رّدة فعل الشعالن، 
على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة فور 
صدوره، حيث فقدت الســـيطرة على نفسها، 
وبكت على الهواء مباشـــرة فـــي مقابلة على 
قناة العربية، فرحا بقرار العاهل الســـعودي 

امللك سلمان بن عبدالعزيز التاريخي.
وبعد أشـــهر من تتبع أخبار ”التغييرات 
فـــي أوضاع النســـاء فـــي الســـعودية تبدو 
الفجوة واضحة بني مطالب الناشطات وبني 
اخلطـــة احلكومية املبنية علـــى ”التدرج“ في 
منح احلقوق. ويبـــدو أيضا أن تويتر أصبح 

موجودا دائما لعكس هذه االختالفات.

#عضو_شورى_تعتبر_الشعب_دواعش، انتشر على تويتر في السعودية، بعد أيام 
من انتشار هاشتاغ #عضو_الشورى_تبلك (حتظر)_املواطنني. ويهاجم الهاشتاغان 
لطيفة الشــــــعالن املعروفة مبواقفها التنويرية لصالح املرأة الســــــعودية. وقال مغردون إن 

الهاشتاغات هي حملة منظّمة هدفها إسقاط الشعالن.

@Tweet_notAcrime 
مهما تكن الظــــــروف فحملتنا ُمســــــتمرة 
ــــــى خــــــروج آخر ســــــجني رأي وعودة  حت
آخــــــر ُمهجر قســــــريا بســــــبب رأي، لذلك 
ــــــه لن يهدأ لنا  ــــــن عيالنا ونعدهم بأن ُنطمئ
بال حتى تغيير التشــــــريعات #التغريد_
ــــــا بعريضة  ليس_جرمية، شــــــارك معن
املطالبة بتغيير التشريع القاضي بسجن 

أصحاب الرأي.

@its_phiphi 
نحن ندافع عن #سجناء_الرأي كافة بال 
ــــــة أو طائفة أو دين  تعصــــــب أو انحياز لفئ
ُمعني، نحن مع األقالم واألصوات اُحلرة، 
ــــــط #خلية_العبدلي أو  ــــــذا ال داعي خلل ل
ــــــي حقير مع  #داعــــــش أو أي فكــــــر إرهاب
الشرفاء الذين ننادي بأعلى أصواتنا لفك 
ــــــى أال تخلطوا احلابل بالنابل  قيدهم، أمتن

#التغريد_ليس_جرمية.

@salmulla85
التعبير عن الرأي جزء أصيل ال يتجزأ من 
الكرامة اإلنسانية التي التي أقر بها العقل 
والقلب واملنطق قبل أن تقرها الدســــــاتير 
ــــــم يبتكرها اإلنســــــان  ــــــي ل ــــــني الت والقوان
ــــــة ووجوده كإنســــــان.  ــــــة حريت إال حلماي

#التغريد_ليس_جرمية.

@Nina0kuwaiteya
#التغريد_ليس_جرمية، سجن املغردين 
أمر مرفوض متاما وظلم بحق اإلنسانية، 
ــــــل جند الفســــــاد فــــــي كل أجهزة  وباملقاب
ــــــب، احلرية  ــــــة بال حســــــيب وال رقي الدول
ــــــال متييز نطالب  جلميع ســــــجناء الرأي ب

بتغيير التشريعات القمعية.

fadelomani  

مفردة "مجنس"، أصبحت مصدر كراهية 
في املجتمع السعودي.. يستخدمها 

الكثيرون بكل أسف، وكأنها محاولة 
تسقيط لآلخر.. مجتمعنا بحاجة 

لترشيد بعض ألفاظه ونظرته لآلخر.

twermandw 

الدميقراطية في العراق.. 
أن تختار حمارا من عشرة حمير 

وضعت أمامك!!

omardemosul  

فرضية "السكان األصليني" ال قيمة لها، 
من يعمل ألجل مدينته فهو من أهلها 

ويستحق كل االحترام.

أبرز تغريدات العرب

Reemmedhhat1

"يومًا ما هنالك شخص سيحبك إلى 
األبد، ال تقلق." يوما ما: هههه

شخص: ههههه
األبد: ههههه

القلق: ههههه.

_Q800_

متى يعلم الذين يؤجرون أشخاصا 
للدفاع عنهم ان هناك فرقا بني دفاع 

احملب ودفاع املرتزق..

mobeid

من أطول األشياء عمرًا اجلشع.

AlyaaGad

اجلمال واألناقة في البساطة. حتويل 
نفسك إلى مهرج سيرك 

أو شجرة كريسماس هو تعب على 
الفاضي

Sarah_AboZeid 

َكّم متنيت ُمرور األيام، 
وَنسيت أنها ُعمري.

AhmadYahya13

مشكلة العلماء املسلمني األساسية هي 
ربط أي اكتشاف علمي بالقرآن إلثبات 

صحة الدين.
في احلقيقة هذا تضليل وال يليق 

باألمانة العلمية.

aliamansour 

تقوم امليليشيات اإليرانية وامليليشيات 
التابعة لها بدور يشبه إلى حد كبير 

الدور الذي لعبته عصابات الهاجاناه 
في فلسطني قبل عام ١٩٤٨.

Klam_56  

ال تيأس: 
ما قد يؤملك اليوم.

قد يكون سبًبا لقوتك غدًا.

تتابعوا

adab  
املوسوعة العاملية لألدب العربي.

لطيفة الشعالن 

من أبرز النساء 

المطالبات بتعزيز 

حقوق المرأة في 

السعودية
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هاشتاغات مشبوهة تستهدف التنويريين 
في السعودية

[ محاربة الحقوقيات السعوديات يبدأ بإسكات رموزهن على تويتر

القضاء األميركي يمنع ترامب من حظر متابعيه

هاشتاغ اليوم
#التغريد_ليس_جريمة في الكويت

@Ammoon30
عندما تطالب بإلغاء قانون فال بد أن تقدم 
بديال أفضــــــل وأقوى وأوضــــــح ويضمن 
ــــــه اجلميع،  حقوق اجلميع ويتســــــاوى في
بديال يرتقــــــي بأفراد املجتمع #التغريد_

ليس_جرمية.

@ssrrhhaann20
ــــــرأي ليس  #التغريد_ليس_جرميــــــة، ال
بجرمية، النقد ليس بجرمية، من املؤســــــف 
أن محاكم التفتيش التي انتهت في القرن 

١٨ ميالديا، ولدت عندنا في القرن ٢١.

@anwar_alrasheed 1
حتى وإن صدر العفو، فال بد من معاجلة 
ــــــة، املطلوب هــــــو إلغاء  ــــــة ال ترقيعي جذري

التشريعات.



بهـــادر آغا شـــرطي قضى نحبه وهو يركض أمـــام المواكب جراء انفجار قنبلـــة مخفية على قارعة 

الطريق في والية هلمند كان يحاول تفكيكها بيديه المجردتين.

تونسيون اختاروا العودة من رحلة هجرة غير نظامية ينصحون الشباب بعدم المغامرة في قوارب 

الموت ومحاولة البحث عن فرصة االستقرار في بلدهم.

} قندهــار (أفغانســتان) – ُجرح بهادر ســــت 
مرات ســــابقا لكنه كان ينتظر اإلصابة التالية 
بال خوف… وقد صدق حدسه فعال مع تعّرضه 
لحادثة سابعة أودت بحياة هذا ”البطل“ الذي 
كان ينظف طرقــــات والية هلمند األفغانية من 

األلغام بيديه المجردتين. ويعني اســــم بهادر 
”البطل الشــــجاع“ بالفارســــية، غيــــر أن خبر 
وفاتــــه مر مــــرور الكرام في مقاطعــــة معزولة 
في هــــذه الواليــــة الواقعة في جنــــوب البالد 
والخاضعة بشكل شبه كامل لسيطرة طالبان.

وكان بهــــادر آغــــا الذي قضى في ســــن 31 
عاما بعدما التحق بالشرطة في سن الخامسة 
عشرة، يركض أمام المواكب لتفكيك العبوات 
الناسفة التي زرعها المتمردون على الطرقات.

وأودت األلغام بحيــــاة أكثر من 600 مدني 
العــــام الماضي فــــي أفغانســــتان بينهم أكثر 
من مئة فــــي والية هلمند وحدها حيث أصيب 

أيضا 147 شخصا بحسب األمم المتحدة.
وفــــي مدينــــة مرجة حيث ال تــــزال القوات 
األفغانيــــة تتصّدى للمتمّرديــــن، قضى بهادر 
نحبه جّراء انفجار قنبلــــة مخفّية على قارعة 

الطريق كان يحاول تفكيكها.
وبحسب أحمد شاه زالند قريب بهادر فإن 
مقاتلي طالبان باتوا يضعون قنبلتين في كل 
مرة، فعندما تفكك األولى تنفجر الثانية. وهو 
يؤكد أن ”هذه القنبلة الثانية هي التي قضت 

على بهادر“.
هــــذه الحادثــــة وقعت في نهاية ديســــمبر 

الماضي.
ويستذكر الزعيم القبلي مال يار غل مراسم 
دفــــن بهادر قائال، ”في اليــــوم التالي أتى أقل 
من عشــــرين شــــخصا للصالة“ على الجثمان 
المغطــــى بالعلم األفغاني مع صــــورة لبهادر 

على الجانب.
وبحسب هيبة الله وهو أحد زمالء بهادر، 
فإن عبوة ناســــفة مــــن النوع عينه ســــبق أن 

أصابته بجروح مرتين.
وهو يؤكد، ”لقد كان رجال مقداما وشجاعا. 

كان بهادر يتكفل بكل المهام المعقدة“.

ويضيــــف هيبة اللــــه، ”الحكومة ال تكترث 
ألرواحنا. ثالثة من أقاربي يخدمون في سالح 
الهندســــة، أحدهم توفــــي واالثنــــان اآلخران 
أصيبا بجروح وال يزاالن في المستشــــفى. ال 

أحد يهتم بنا“.
الالمبــــاالة عينها تطاول وفيــــات الجنود 
والشــــرطيين الذيــــن يقتلون بــــاآلالف، لدرجة 
أن الســــلطات المحليــــة توقفــــت عــــن نشــــر 
اإلحصائيات شأنها في ذلك شأن األميركيين.

قائــــد  تراخيــــل  داوود  غــــالم  ويســــتذكر 
”القطــــاع �505 حيــــث كان يعمــــل بهــــادر، هذا 
األخيــــر كـ“ضابــــط شــــجاع وطني. هــــو فكك 
المئات من القنابل على قارعة الطرق والكثير 

من األلغام“.
إلــــى ذلك، ”هو نــــال وســــاما تكريميا قبل 

ثالثة أسابيع من وفاته“.
كان بهــــادر يجثو على ركبتيه ويســــتخدم 
يديــــه المجردتيــــن إلزالة القطــــع التي تخفي 
وراءها العبوة الناسفة. ولم يكن يضُع خوذة 
أو نظارات خاصة أو ســــترة واقية كما يفعل 

عادة األخصائيون في نزع األلغام.
هــــو أدمن مجابهة الخطــــر ال بل كان يبدو 
وكأنه يبحث عنه بعدما فقد ســــبعة من أفراد 
عائلتــــه قتلتهــــم طالبان، على مــــا أوضح في 
أكتوبر 2016 في وثائقــــي من إعداد األميركي 

بن أندرسون الذي التقاه مرتين.
وقال بهادر في التحقيق ”عائلتي انتهت“. 
وبــــدا بهادر وكأنه يستشــــعر الخطر الُمحدق 
به، إذ قال في الوثائقي مبتسما أمام الكاميرا 

”لقد أصبت ست مرات وقد تكون السابعة هي 
األخيرة“.

ويســــتعيد بن أندرســــون ذكريــــات اللقاء 
األول مع بهادر في 2015.

ويقول، ”لقد أراني الندوب على جســــمه، 
ســــت رصاصات بينها واحــــدة خرقت جبهته 

من دون أن تبلغ دماغه“.
وقــــد آلّم خبــــر وفاة بهادر هــــذا األميركي 
الــــذي كان أّول من أعلن عبر ”تويتر“ عن وفاة 

هذا البطل.
ويوضــــح، ”لقد قلت له إنه محظوظ لكونه 
نجــــا من ســــت إصابات علــــى أمــــل أّال يكون 
هناك مرة ســــابعة، لكنه سخر من ذلك، إذ كان 

واضحا أنه مقتنع بأن هذا األمر حتمي“.
وبعــــد عودته إلى هلمند فــــي نهاية 2016، 

وقع بن أندرسون صدفة على بهادر.
ويقول، ”كان هناك ســــبع عبوات ناســــفة 
على طريقنا، وهو كان يحاول تحييد العبوات 

جانبا باستخدام قضيب من الخيزران“.
بعدها، ”أكمل المهمة يدويا وعلى ركبتيه، 
كان ثمــــة إطالق نار في اتجاهنــــا غير أنه لم 
يكــــن مكترثــــا باألمــــر، الحياة والمــــوت كانا 
سيان لديه.. جل ما أراده كان قتل عناصر من 

طالبان“.
ورحــــل بهادر تاركا زوجــــة وطفال رضيعا 

عمره بضعة أشهر.
ويكشف شــــاه زالند، ”كانت أمنيته األغلى 
رؤية ابنه يمشي. كان يقول ’األلغام لن تقضي 

علّي بل أنا سأقضي عليها“.

} تونــس - قدور شاب تونسي أصيل منطقة 
الشـــمال الغربي اختار الرجـــوع إلى حضن 
الوطن بعد مغامرات له في دروب الهجرة غير 
النظاميـــة. هو اآلن يعمل على إقناع شـــباب 
آخرين بالعدول عن االرتماء في ”محرقة وهم 
الهجرة“ بالســـعي إلى تحقيـــق أحالمهم في 

بلدهم.
قـــدور ليس الوحيد الـــذي اختار العودة، 
كثيرون اكتشـــفوا أن أوروبا ليست هي التي 
حلموا بالحيـــاة فيها وجمع المـــال، فآثروا 
العـــودة عكس الذين اختـــاروا انتظار فرصة 
تحقيـــق ذاتهـــم في بـــالد الغربـــة خوفا من 

العودة بيد فارغة وأخرى ال شيء فيها.
يذكر أن العديد من الشـــباب التونســـيين 
ُاجبروا علـــى العودة القســـرية بعد أن ُالقي 
عليهم القبض في فرنســـا وإيطاليا وألمانيا 
ومـــازال أغلبهم يبحثون عـــن فرصة جديدة 
في رحلة غير شـــرعية يعتقدون أنها ستنجح 
ألنهم اكتســـبوا خبرة مـــن تجربتهم األولى. 
يقول قدور إنـــه أدرك أخيرا أن الطيور دائما 
ما تعود إلى أعشاشـــها وأن الحلم األوروبي 

مجرد سراب.
راوده الظفر بـ“مغانم أوروبا“ 
منـــذ الصغر وخـــاض مغامرات 
دامت 6 ســـنوات قبـــل الثورة 
لالستقرار في بلدان أوروبية، 
لكنه ما لبـــث أن قرر العودة 
طوعـــا إلـــى تونـــس ليهنأ 
بحيـــاة مـــا كان يحلم بها 

في القارة األوروبية.
درس قدور في بلدة 
تاجرويـــن الصغيـــرة 
الكاف،  محافظـــة  من 

أغلب المتساكنين في القرية 
يعملـــون فـــي أوروبـــا وخاصـــة في 

فرنسا.
كانت وضعيـــة عائلة قدور صعبة للغاية، 
مؤكدا أنه أحيانا ال نجد نقودا لشـــراء حذاء 
أو ميدعة للذهاب إلى المدرسة. يقول، ”نحن 
ثمانية أفراد فـــي العائلة وأبي ال يملك المال 
الكافـــي ليلّبـــي حاجاتنا.. جعلتنـــي ظروفنا 
القاسية أفّكر في حّل الرحيل لتحسين وضع 

العائلة المادي“.
ســـيطر التفكيـــر في الهجـــرة على مهجة 
الشاب، لكن اســـتحالة حصوله على تأشيرة 
اضطّرته إلى التخطيط للوصول إلى أوروبا، 
متجّنبـــا (حتى في تخطيطه حســـب روايته) 
طريق البحر الذي يمّثل المســـلك الكالسيكي 

للمهاجرين التونسيين غير الشرعيين.
يقـــول، ”كان لي صديق ذهـــب إلى تركيا 
وأوعز إلّي أنه من الســـهل الذهاب من تركيا 
إلـــى أوروبـــا فاســـتخرجت جواز ســـفر ثم 

سافرت إلى تركيا“.
تعـــّرف قـــدور في تركيـــا علـــى كثير من 
المهاجرين وحاول بصحبتهم ولمدة شـــهور 
الوصـــول إلى بلدة ســـالونيك فـــي اليونان، 
”فمن هنـــاك ال يمكنهـــم ترحيلنـــا“ كما يؤكد 

قدور.

بـــاءت كل محـــاوالت الوصـــول إلى تلك 
البلدة بالفشـــل، ولم ييأس قـــدور ورفاقه من 
البحث عن دروب أخرى وتمّكنوا ذات محاولة 
من دخول بلغاريا التي مكث فيها سنة كاملة.

طفق يروي عن معاناتــــه في البلدان التي 
نجــــح في الوصــــول إليها فقــــال، ”تم القبض 
علينا مــــن قبل الســــلطات البلغارية وقضيت 
5 أشــــهر في الســــجن.. كانوا ال يتوّرعون عن 
ضربنا وإهانتنا وكثيرا ما حرمونا من األكل“.

يتابـــع حديثـــه لوكالـــة تونـــس أفريقيا 
لألنباء (وات)، ”اضطـــررت في أحيان عديدة 
إلـــى انتحال شـــخصية أخرى فاالســـتظهار 
بالهويـــة الحقيقية يعني ترحيلي مباشـــرة. 
التقيت العديد من المهاجرين وبدأت مغامرة 
التنســـيق بين المهّربين والمهاجرين ألنني 
خبـــرت المســـارب إلـــى البلـــدان المجاورة 
ألوروبـــا الغربية لكثرة ما جبتها، تجّشـــمت 
عدة مخاطر وتمّكنت من النفاذ بيسر إلى كل 

من ألمانيا والنمسا“.
سوء الحظ الذي حّول حلم قدور إلى رحلة 
معاناة حّول حياة مهاجرين تونســـيين غير 
شـــرعيين إلى جحيـــم، فحمادي غـــزال الذي 
غادر البالد في ســـفينة صيد متهالكة ســـنة 
2009 أرســـلت بهـــم على الســـواحل 
اإليطالية، ثـــم تمّكن حمادي 
إلـــى  الوصـــول  مـــن 
اإليطاليـــة  العاصمـــة 
رومـــا ليجـــد بعض من 
أصدقائه الذين ال يملكون 
وثائق إقامة، ظن في بادئ 
األمر أن حياته ستهنأ معهم 
لكن ظروف إقامتهم في منازل 
متداعيـــة في الشـــتاء القارس 
جعلته يتأكد أن ال شـــيء ســـهال 
في بالد الغربة، أو ”بالد الناس“ 
كما يســـّميها حمـــادي، فقط ألنها 

ليست بلده.
تجربة حمـــادي امتدت لســـنوات طويلة 
بحثا عن الحصول على إقامة وعمل شـــريف 
لكنها في كل مرة تضعه في الوضع الســـيء 
الذي ال يريده، وهي تجـــارة المخدرات التي 
امتهنها ليعيل نفسه، وظل لفترة طويلة يبيع 
القطـــع الصغيرة مـــن مخّدر القنـــب الهندي 
التي ال توفر عائدا ماليا بقدر ما تفتح أبواب 

السجن لسنوات.
لـــم يجن حمادي مـــاال ولـــم يحصل على 
إقامـــة ما جعلـــه يختار العودة عـــن طواعّية 
لبالده واســـتقّر بالعاصمـــة يعمل في تجارة 
المالبس في األســـواق األســـبوعية، ثم فتح 
محـــال لبيع إكسســـوارات الهواتف الجوالة، 
يقـــول إن ”تجارتـــي تتطّور شـــيئا فشـــيئا، 
تمّكنت من االســـتقرار في بلـــدي وما حلمت 
بـــه وجدته في حضن بلـــدي، فلماذا أفكر في 

الهجرة مرة ثانية؟“.
وفي حين اختار حمادي االهتمام بتجارته، 
تحّول قـــدور الذي أصبح فـــي األربعينات من 
العمـــر اآلن من مهاجـــر غير شـــرعي ومهّرب 
للمهاجرين إلـــى ناصح يحاول صد أبناء بلده 

عن الرحيل والتخّلي عن فكرة اقتحام مســـالك 
الهجـــرة غير الشـــرعية إلـــى أوروبـــا والبقاء 

ويقنعهم بالعمل في وطنهم تونس.
يقـــول كأنما ينهل كلماتـــه من نبع تجربته 
المريرة، لجمع من الشـــبان ”قد يكون الرحيل 
عـــن الوطن حـــال، وربما يـــراه الكثيـــرون من 
الشـــباب في تونس الوسيلة الوحيدة لتحقيق 

أحالمهـــم التـــي تتلّخـــص أحيانا فـــي الثراء 
والحرية، لكن ليـــس كل من يهاجر إلى أوروبا 
ينجح، قـــد يتلقفه الرصيف والعـــراء أو ربما 

يأوي إلى أوكار الجريمة واإلدمان“.
”أنا اليوم في بلدي اشتغل في مهنة الطالء، 
وما فتئُت أتطّور ووضعي المادي يتحسن، بل 
تحسن بشكل أسرع مما كنُت عليه في أوروبا، 

لقـــد حققت هنا أشـــياء منذ 2011 لم أســـتطع 
تحقيقهـــا فـــي أوروبـــا“. التفت قـــدور يوّجه 
الحديـــث إلينـــا ”ألتقـــي عديد الشـــبان الذين 
يعتزمون الهجرة وأجتهد في إقناعهم بالعدول 
عن التيه في هذا الوهـــم. علمتني التجربة أن 
الهجـــرة غيـــر النظامية رحلة نحـــو المجهول 

وربما سفر قريب إلى مواطن الموت“.

مازال حلم الهجرة يراود الشــــــباب في تونس، فهم يريدون حتقيق مســــــتقبل أفضل في أوروبا 
كأولئك املقيمني فيها والذين يعودون منها بالســــــيارات ويقضون عطالتهم الصيفية في أحسن 
الظروف، مثل هذا احللم يدفع الشــــــباب إلى مغامرة في رحلة غير شــــــرعية يسميها العائدون 
باختيارهم منها أنها رحلة املوت، فبلدان أوروبا ليســــــت موطن األحالم والثراء، بل هي موطن 
املعاناة والشــــــقاء، كما يقول الذين عاشوا التجربة، مؤكدين أن ال بلد حتتمل مهاجرين دخلوا 

لها بشكل غير نظامي.

نهاية رجل أفغاني شجاع كرس حياته إلنقاذ اآلخرين من شر األلغام

يموت من أجل أن يعيش اآلخرون

مهاجرون تونسيون يعودون من مطاردة وهم الثراء في أوروبا
[ ألف درب لمن يريد النجاح واالستقرار في تونس  [ الهجرة غير الشرعية تجربة فاشلة منذ البداية
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لتحضير بلسم شفاه بالعسل، تخلط ملعقة صغيرة من الفازلني أو زيت جوز الهند مع نصف ملعقة صغيرة من العسل وبضع نقاط 
من منكه للطعام، باإلضافة إلى القليل من ظالل الخدين إلعطاء لون منعش للبلسم. أسرة

أحمد مروان

} يصل الشاب والفتاة إلى أعتاب سن الزواج، 
وهم يجهلـــون تماما حقيقـــة الجنس وطبيعة 
العالقة الحميمة بيـــن الرجل والمرأة، وهو ما 
يؤدي تلقائيا إلى فشـــل الحيـــاة الزوجية بعد 
فترة قصيرة من بدايتها، حيث تقتصر العالقة 
بين الزوجين فقط على اللقاءات الحميمة التي 
تهدف إلى اإلنجاب، حتى لو اســـتمرت العالقة 
الزوجيـــة على الورق فإنها تســـتمر في كآبة ال 
لشـــيء إال ألن الزوج والزوجة ليســـا على علم 
بالطريقـــة الصحيحـــة للحياة الجنســـية بين 

الزوجين.
وأكد مختصون وعلماء اجتماع أن الجانب 
المســـتمر من هذه المأســـاة االجتماعية التي 
تعاني منها الكثير من المجتمعات العربية، هو 
أن حالة الجهل بالحقائق الجنســـية تنتقل من 
جيل اآلباء إلى جيل األبناء، وســـط رفض كامل 
مـــن جيل المحافظين بـــأن يتم تدريس الجنس 

في المدارس.
وأوضحـــوا أن الجانب األخطـــر يتمثل في 
أن األبناء من الجنسين عندما يشعرون بلهيب 
الرغبة يســـري في أجسادهم، فهم يلجأون إلى 
محاولـــة الحصول على تلـــك المعرفة من خالل 
األفـــالم اإلباحية ومواقـــع اإلنترنت، فضال عن 
المعلومـــات القاصـــرة التـــي يتداولهـــا رفاق 
الدراســـة، لتزيـــد خطورة الكارثة بشـــكل يهدد 

سالمة األسر والمجتمع بأكمله.

ويطالـــب خبـــراء التربيـــة لمواجهـــة هذه 
الكارثة االجتماعية بكل قـــوة بتدريس الثقافة 
الجنســـية في المـــدارس، ويؤكـــدون ضرورة 
أن تتـــم عملية تدريســـها بالتدريـــج بداية من 
المرحلـــة االبتدائية ومرورا بمرحلة الدراســـة 
المتوســـطة وحتـــى المرحلة الثانويـــة، وذلك 

حتى يصل الشـــاب، أو الفتاة، إلى مرحلة سن 
الزواج وهو يعلم كل شيء عن الجنس وطبيعة 

العالقة الزوجية.
ويقول محمد صـــالح، الباحث في القضايا 
االجتماعيـــة في مصـــر، ”إن تدريـــس الجنس 
فـــي المـــدارس هو موضـــوع متفـــق عليه ولم 
يعـــد محال لالختـــالف في مؤسســـات التعليم 
األوروبية“، مشـــيرا إلى أن المدارس األلمانية 
تـــدرس الجنس بانتظـــام للطالب، كمـــا أقرت 
الحكومـــة البريطانية تدريس الجنس بشـــكل 
إجبـــاري فـــي المـــدارس بدايـــة من عمـــر الـ4 
ســـنوات، وذلك من خالل دروس حول العالقات 
الصحية اآلمنة تقدم بشـــكل مبســـط لألطفال، 
باإلضافة إلى مناهـــج تحذر من مخاطر المواد 
اإلباحية االفتراضيـــة، والمحادثات والتحرش 

اإللكتروني عبر اإلنترنت.
وباإلضافـــة إلى ذلك فـــإن خبـــراء التربية 
والمتخصصين في العالقات األسرية ينصحون 
باعتماد مبدأ ديمقراطية الحوار داخل األسرة، 
وأن تكـــون األم أو األب على اســـتعداد لإلجابة 
بشـــكل واضح ومبســـط ودون خجل عن أسئلة 
والتكاثـــر،  الجنـــس  مســـألة  حـــول  األطفـــال 
ومحاولة أن نجعل كال مـــن الولد والفتاة على 
درايـــة بالفـــروق البيولوجية والنفســـية بين 

الجنسين.
ويطالـــب الدكتور خالد منتصـــر اإلعالمي 
وطبيب األمراض الجلدية والتناسلية بضرورة 
تدريـــس المناهـــج الجنســـية في المـــدارس، 
ويؤكـــد أن تدريس الجهاز التناســـلي للشـــاب 
أو الفتـــاة مثل تدريـــس الجهـــاز الهضمي أو 
الـــدوري، ويرفـــض بـــكل قـــوة أي مزاعم حول 
اعتبـــار أن اتجـــاه المـــدارس العربية لتدريس 
الثقافـــة الجنســـية في مناهجها هو شـــكل من 
أشـــكال التبعية للغرب أو االنسالخ عن الثقافة 

اإلسالمية.
وأشـــار إلى أن الدين اإلسالمي حض على 
المعرفة والتعلم في أكثر من نص شرعي معتبر 
عند جمهـــور فقهاء المســـلمين، كمـــا أفاد في 
نفس الوقت بأن كتب الفقه اإلســـالمي تتضمن 
أبوابا كاملة تتحدث عن العالقة بين الزوجين، 
والمســـموح بـــه أو الممنوع مـــن الجماع بين 

الرجل وزوجته.

إال أن الدكتـــور منتصـــر يؤكـــد أن تدريس 
المناهج الجنسية في المدارس لن يكون مجرد 
سرد لمعلومات جنسية حول الجماع وأساليب 
اللقاء الجنســـي، ولكنه يشـــير إلـــى أن طريقة 
تدريس مثل هذه المناهج ســـوف تكون عملية 
ممتدة ومشـــتركة يشـــارك فيها مـــدرس اللغة 
العربية الذي يشـــرح لتالميـــذه، أوالدا وبنات، 
مواطن الجمال في قصائد العشق والغزل، وفي 
إشـــارة إلى أن هذه العمليـــة التعليمية تدخل 
فيها أيضـــا دروس الحظيـــرة والنباتات وهي 
فـــي حقيقتها دروس تتضمن شـــرحا لعمليات 

جنسية كاملة.
ويحـــذر منتصر مـــن أن الجهـــل بالعملية 
الجنســـية ســـوف يـــؤدي إلـــى ظهـــور أجيال 
تعاني باســـتمرار من العجز الجنسي والجهل 
الجنســـية،  العمليـــة  بطبيعـــة  البيولوجـــي 
باإلضافـــة إلـــى العجز عن اســـتيعاب الجنس 
بمفهومـــه العلمـــي واالجتماعـــي والنفســـي، 

واالكتفـــاء بمحاولـــة يعتبرهـــا خالـــد منتصر 
لتحقيـــر الجنـــس، ويؤكد أن ذلك هو الســـبب 
الرئيســـي فـــي أن المجتمعـــات العربيـــة هي 

مجتمعات محرومة جنسيا.
من ناحيته يقترح الدكتـــور إيهاب يونس، 
أســـتاذ األمراض الجلدية والتناســـلية، أن يتم 
وضع برنامـــج للثقافة والتعليم الجنســـي في 
المدارس، في إشـــارة إلى ضـــرورة التدرج في 
هـــذا األمر، فالكثير من المرضى الذين يرتادون 
عيـــادات األطباء المتخصصيـــن في األمراض 
التناســـلية، تعود أسباب المشـــاكل الجنسية 
التـــي يعانـــون منها في المقـــام األول إلى عدم 

تثقفيهم جنسيا بشكل كاف قبل الزواج.
إال أن يونـــس يؤكـــد فـــي نفـــس الوقت أن 
المناهج الجنســـية التي من الضروري أن يتم 
تدريســـها في المراحـــل الدراســـية المختلفة، 
ينبغـــي أن تختلف عن دروس تشـــريح الجهاز 
التناســـلي لتشـــمل معلومات أكثر تفصيال عن 

طبيعة جســـد الذكر واألنثـــي، وأن توضح هذه 
الـــدروس أيضا العالقة الصحيحة التي ينبغي 
أن تقام بين الطرفين عند الزواج، بحيث تجيب 
هذه المناهج عن األســـئلة المحرمة التي تدور 
في ذهن الولد أو البنت في سن المراهقة بشكل 
علمي وصحيح ودون إســـفاف حتى ال نتركهم 
عرضة للحيرة التي قـــد تؤدي بهم إلى مواقف 

ال تحمد عقباها.
ويتفـــق الدكتـــور نبيل مؤمن، استشـــاري 
األمراض التناســـلية، مع ما ســـبق، ويلفت في 
نفس الوقت إلى أن تدريس المناهج الجنســـية 
في المدارس أصبح ضرورة في الفترة الحالية 
أكثر من أي وقت مضى، وذلك بســـبب االنفجار 
اإللكترونـــي وتطبيـــق سياســـات الســـماوات 
المفتوحـــة التي تتيح للمراهقيـــن الولوج إلى 
مشـــاهد جنســـية قد ال تكون مقبولـــة، وتؤثر 
علـــى فكرتهم العامة عـــن العالقة الحميمة بين 

الزوجين بشكل يتفق مع تقاليد مجتمعاتنا.

ــــــزال التطرق إلى اجلنس من احملرمات فــــــي الثقافة العربية، ولكن على الرغم من ذلك  ال ي
وسواء شــــــئنا أم أبينا سوف يظل اجلنس هو القاطرة التي تضمن استمرار احلياة، لكن 
ــــــذ طفولتهم، ملنعهم من معرفة أي  ما يحدث من غلق كامل لكل النوافذ أمام الشــــــباب، من

معلومة جنسية، يزيد من وطأة املشكلة التي يعاني منها كل بيت عربي.

[ الجهل بالحقائق الجنسية ينتقل من جيل اآلباء إلى األبناء  [ المناهج الجنسية تقي األطفال من مخاطر المواد اإلباحية االفتراضية
الجنس.. ثقافة محرمة مطلوب تدريسها في املناهج الدراسية

دروس حول العالقات اآلمنة تقدم بشكل مبسط لألطفال

موضة

 “Slingback” “يتربع صندل ”سلينج باك {
املســـطح علـــى عـــرش موضـــة األحذية 
النســـائية في ربيع/صيـــف 2018 ليمنح 
املرأة إطاللة جتمع بـــني الراحة واألناقة 

في آن واحد. 
األملانية أن  وأوضحت مجلة ”إيلـــي“ 
صندل ”سلينج باك“ ميتاز مبقدمة مغلقة 
ومدببة، والتي تعمل على إطالة السيقان 
بصريا، ومؤخرة مفتوحة ذات إبزمي على 
مســـتوى ارتفاع الكاحل، مشيرة إلى أنه 
يأتي هـــذا العـــام بكعب مســـطح ليمنح 

املرأة إحساسا بالراحة أثناء املشي. 
وأضافـــت املجلـــة املعنيـــة باملوضة 
واجلمال أن صندل ”سلينج باك“ املسطح 
يخطف األنظار إليه بتصاميمه اجلذابة؛ 
حيث تتألق بعض املوديالت بألوان زاهية 
كاألحمـــر أو تتألأل ببريق األلوان امليتالك 
كالذهبي، في حني تزدان موديالت أخرى 
بنقوش الفتة لألنظار مثل نقوش الكاروه 

أو نقوش الزهور أو مظهر اجلينز.
أن  إلـــى  املوضـــة  خبـــراء  وأشـــار 
هـــذا العام يشـــهد عـــودة قويـــة ملوضة 
الثمانينات والتســـعينات؛ حيث تشـــهد 
األحذية اخلفيفة مثل الشبشـــب والسابو 
والصنـــدل ذي إبزمي الكاحل رواجا كبيرا 

هذا العام لتعبر عن روح التحرر.

األحذية الخفيفة 
تتحلى بطابع أنيق

} في ليلة صيف حين تراود زخات مطر 
هاربة من بقايا شتاء آفل، السماء عن نفسها، 
تعانق سحابة قادمة من غيابات مرهقة تحط 

رحالها في سماء عنيدة، هذه هي يسرا 
كزخات مطر باردة تدفع عن الحياة سخافة 
الحر الحارق، وتكسر قسوة البرد الشديد.

أيقونة شديدة الجمال والخصوصية تدير 
ظهرها لكل من يتعلل بتقدم العمر، نجمة 
عنيدة تلمع في سماوات عدة، ال تعترف 

بزمن طالما لديها مشروعها الفني والثقافي 
ورسالتها التي مازالت قادرة على العطاء 

فيها وزيادة سطورها كل يوم بكلمات جديدة.
في الفن وحدها يسرا تستخدم كافة 
األسلحة واآلليات الفنية الرائعة، تملك 

أدواتها أمام الكاميرا، أداءا رائعا يتحدى 
الزمن لتثبت للجمع أن العمر مجرد رقم ال 

دخل لنا فيه، سنوات تمر ألن األيام التي تبدأ 
مع إشراقة شمس الصباح حتما ستنتهي 

بالغروب، لكن هذا العمر الذي أضاف 
لتجربتها الحياتية والفنية لم يقضم جمالها 

وأنوثتها وأناقتها التي تحرص عليها 
وتعلمها للنساء والفتيات، تجد أنه الزاما 
على المرأة الحرص على أناقتها ببساطة 

ودون تصنع، ترى أن هناك ثوبا يمكنه 

التحدث سفيرا عن المرأة وآخر يضيف 
للمرأة عمرا مجانيا ويعطيها سنوات ليست 

من حقها، فتبدو مسنة في رداء سخيف!  
ذكاؤها االجتماعي جعلها نموذجا مغايرا 

لصناعة النجم، فهي تجرب كل الصيحات 
الجديدة في الفن والغناء، فبمجرد ظهور 

موجة أغاني المهرجانات كان الثنائي 
الناجح مع مي عزالدين في أغنية حقي 

برقبتي، ومع الموجة الشبابية كانت مع 
حسين اإلمام في ”جت الحرارة“. مجرد 

ظهور يسرا على الشاشة يبعث حالة من 
التفاؤل والسعادة وحب الحياة، طاقة 

هائلة من الفرح البسيط، ووجود اسمها 
في أي عمل فني، سواء كان سينمائيا أو 

مسرحيا أو غنائيا يعطي شهادة صالحية 
بأنك أمام عمل من طراز فريد، تجتمع لها 
ومعها كافة عناصر اإلبهار، كطابع البريد 

التذكاري يتوقف عندها الزمن ليعلن وجود 
طابع استثنائي لحدث نادر، فتجد العمل 
ذات قيمة فنية وأسرية ويحمل الكثير من 
المعاني الراقية، والتعامل المختلف مع 

معطيات الحياة. على مشارف السبعين تعلن 
يسرا المولودة في عام 1951 أنها تملك روح 

العشرين!
خالل مسيرتها المهنية الفنية تتمرد 

على التابوهات السخيفة في التعاطي مع 
القضايا النسائية، فال تنتفخ حنجرتها أو 
يعلو صوتها في دور كالوعاظ يعتلي منبر 

األخالق والفضيلة، بل تتضفر معها كافة 
العناصر لصنع تيمة مختلفة تستطيع تقديم 

ما تراه مناسبا لألحداث بتلقائية، عيناها 
وحدهما تستطيعان التعبير دون كلمات، 

ففي مسلسلها األخالقي ”حياة الجوهري“ 
قالت بعينيها ما تكفي له حلقات طويلة في 

مشهد يجمعها بزوجها وبارتعاشة يديها في 
التوقيع على عقد تمليك لقطعة أرض لصالح 

رجال أعمال فاسدين.
اختيرت سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي، فأرضى المنصب 
ولعها وحبها لألطفال واهتمت بهم تحت 

مظلة عالمية وقدمت ”حب خلي الناس تحب“ 
أغنيتها الشهيرة بين األطفال خاصة السود 

منهم، والغناء بأكثر من لغة منها العربية، 
اإلنكليزية، الفرنسية. نجمة العبث الجميل، 
تعبث بمشاعرنا في اإلنس والجن، ثم تعود 

لتسقينا الحب في أجمل أدوارها، تضيف 
للشخصية ما يثريها.

أغنية ثالث دقات مع المطرب والملحن 
محمد أبوالعينين تخطت حاجز الـ90 مليون 
مشاهدة فور إطالقها خالل فعاليات الدورة 

األولى من مهرجان الجونة السينمائي 
الدولي ووصلت حتى اآلن إلى 150 مليون 

مشاهدة محققة نجاحا باهرا وغير تقليدي، 
ففكرة األغنية وأماكن التصوير والزوايا 

التصويرية والفكرة اإلخراجية وكم وشهرة 
النجوم المشاركين كلها عناصر استثنائية 

كسرت تقليدية غناء المطرب الفرد أو 
الثنائي الغنائي بصحبة ”موديلز“ ومجرد 

تصوير في أستديوهات مغلقة أو حتى 
أماكن مفتوحة، ليخرج عن نمطية هذه 

األفكار لحدوتة قصيرة عن الحب والنصيب 
ورحلة الحياة حتى أن نجوما كبارا شاركوا 

بمجرد الظهور دون أن تكون لهم جملة 
غنائية أو مشهد تمثيلي مكتفية المخرجة 
مريم أبوعوف بظهورهم مثل الفنان عزت 

أبوعوف.
وعلى الرغم من أن يسرا لم تظهر إال 

في اختتامية األغنية إال أنه كان لها حضور 
طاغ وجملة غنائية قوية لخصت المعنى 
الحقيقي للحب، كما بدت في قمة أناقتها 

وجمالها الساحر بفستانها الكاشف لصدرها 
وظهرها.  

منذ عدة أعوام قابلتها وسألتها عن حبها 
لقطتها التي حرمتها أن تكون أما، فقالت: 

القطط مخلوقات ضعيفة وجميلة، ليس من 
حقنا اتهامها ألن القدر لم يكتب لنا شيئا، 
فما حدث معي هو إرادة ربنا وأنا راضية 

بها جدا، فعلى الرغم من شدة حبي لألطفال 
وحلمي باألمومة، فلست حزينة وال نادمة 
على شيء، وكل ما مر في حياتي أعتبره 

قسمة ونصيب وإرادة الله.
علمتنا بساطة الحياة، وهذا ما يجب 

علينا تعليمه ألبنائها، يعرفون كيف يفرحون 
ويضحكون، ومتى تسقط الدموع بال خجل.

يسرا.. أيقونة الفن والجمال

الجهل بالعملية الجنســـية ســـوف 
يـــؤدي إلـــى ظهـــور أجيـــال تعاني 
الجنســـي  العجـــز  مـــن  باســـتمرار 

والجهل البيولوجي

◄

21اإلثنني 2018/03/12 - السنة 40 العدد 10926

} ســتوكهولم - كشـــفت دراسة علمية أجريت 
فـــي جامعة أوبســـاال فـــي الســـويد أن هواة 
ألعـــاب الفيديو الرقمية ال يجدون مشـــكلة في 
تكويـــن صداقات بالمـــدارس مقارنة بأقرانهم 
مـــن غير هواة هذه النوعيـــة من األلعاب التي 
صـــارت تجذب اهتمـــام الكثيرين فـــي الوقت 

الحالي.
وفـــي إطـــار الدراســـة الجديـــدة، تناولت 
الباحثتان ليندا إيكلوند وســـارة رومان مدى 
تأثيـــر ألعـــاب الفيديو الرقمية علـــى القدرات 

االجتماعية لدى المراهقين وال ســـيما القدرة 
على تكوين الصداقات.

وأظهرت الدراســـة أن كال مـــن المراهقين 
الذيـــن يمضـــون جـــزءا كبيرا مـــن وقتهم في 
ممارســـة ألعـــاب الفيديو واألشـــخاص الذين 
يعتبـــرون أنفســـهم من هـــواة هـــذه النوعية 
مـــن األلعاب ليســـت لديهم صداقـــات أقل في 
المـــدارس مقارنة بزمالئهم الذين يمارســـون 
هذه األلعاب على نطاق ضيق أو ال يمارسونها 

على اإلطالق.

كما كشفت نتائج الدراسة أن الطالب الذين 
يعتبرون أنفســـهم من هـــواة ألعـــاب الفيديو 
يكونون صداقـــات مع بعضهم البعض، بمعنى 
أن ألعاب الفيديو تصبح مجال اهتمام مشترك 

يسمح بتكوين صداقات جديدة في المدارس.
وأكد المشاركون في الدراسة في أواخر سن 
المراهقـــة أنهم مع اقترابهم من ســـن النضج، 
أصبحوا ينظمون هوايتهم على نحو يتيح لهم 
ترتيب أولوياتهم بنفس الطريقة التي يفكر بها 
أقرانهم مثل تكوين صداقات وممارسة الرياضة 

الباحثتـــان  واهتمـــت  بالدراســـة.  واالهتمـــام 
بتحليـــل كيفيـــة تكـــون الصـــالت االجتماعية 

وتغيرها خالل العام الدراسي األول.
وقالت إيكلوند موضحة إن ”ألعاب الفيديو 
أصبحت جـــزءا مهما فـــي ثقافة الشـــباب في 
هـــذه اآلونـــة، وأن أي اختالف عن ذلك ســـوف 
يكون امرا مســـتغربا، ومثلمـــا كان المراهقون 
يتحدثـــون عن أذواقهم في مجال الموســـيقى، 
أصبحت ألعـــاب الفيديو عنصرا رئيســـيا في 

االستهالك اإلعالمي“.

ألعاب الفيديو ال تمنع املراهقني من تكوين صداقات جيدة

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب
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رياضة

سيرينا تواجه فينوس في إنديان ويلز

} إنديــان ويلز (الواليات املتحــدة) - واصلت 
ســـيرينا وليامز عودتها للتنـــس وفازت على 
كيكي بيرتنز في بطولة إنديان ويلز املفتوحة 
الليلة املاضية لتضرب موعدا في الدور الثالث 

مع شقيقتها األكبر فينوس. 
وكان أداء ســـيرينا، العائـــدة للتنس بعد 

غيـــاب اســـتمر ألكثـــر مـــن عام بســـبب 
احلمـــل والـــوالدة، متواضعـــا في بعض 
األوقات لكنها استخدمت قوتها لُتسقط 

منافســـتها الهولنديـــة املصنفة 29 
عامليـــا فـــي كاليفورنيـــا. وقالت 
ســـيرينا احلاصلة على 23 لقبا 
فـــي البطوالت األربـــع الكبرى 
”بـــدأت هـــي املبـــاراة بطريقة 
قويـــة جدا. كنت أفكر في أنني 
يجب أن اســـتمر وأقدم أفضل 

ما عندي“. وأضافت ”أنا سعيدة 
لوجودي هنا. كل شـــيء يعد ربحا 

إضافيا“.
وتأهلـــت فينوس إلى الـــدور الثالث أيضا 
بفوزها على الرومانية ســـورانا كريستيا في 
املباراة الســـابقة. وستكون هذه أكثر مواجهة 
مبكرة بني االثنتني منذ مباراتهما األولى على 
صعيد االحتراف في الدور الثاني ألســـتراليا 
املفتوحـــة عام 1998. وســـتكون مباراة االثنني 
رقم 29 بني الالعبتني، إذ انتصرت ســـيرينا 17 

مرة مقابل 11 فوزا لفينوس. وكانت ســـيرينا 
قاطعت البطولـــة حتى 2015. وعـــن املواجهة 
املقبلـــة قالت ســـيرينا ”بالتأكيـــد كنت أمتنى 
أن أواجه العبـــة أخرى بدال منها، لكن ال بأس 
بذلـــك. حقيقة أكره املواجهات معها جدا لكني 
اســـتمتع باملعركة علـــى أرض امللعب لكن بعد 

املباراة ال أشعر باالرتياح“. 
وحققت فينـــوس الفوز بعـــد تغلبها 
على كسر إرســـالها في املجموعة الثانية 
عندما فازت بخمسة أشواط متتالية 
لتفوز بـــأول مباراة تخوضها بعد 
شـــهر كامل. وقالت فينوس بعد 
التأهل ”العودة إلى األداء الذي 
ترغب فيه يحتاج لبعض الوقت 
وأضافت  املمارســـة“.  وبعـــض 
املصنفة الثامنة ”حاولت القتال 
علـــى كل نقطـــة وبذلـــت كل جهد 
مســـتطاع للفـــوز بالنقـــاط ألنني لم 
ألعـــب منذ مدة طويلة“. كما تأهلت للدور 
الثالث أيضا أيلينا فسنينا املدافعة عن اللقب، 

والتي هزمت األميركية كاثرين بيليس.
مـــن ناحيـــة أخـــرى علـــى مـــدار العامني 
املاضيني ، فشـــلت العبة التنس البيالروسية 
فيكتوريا أزارينكا في اســـتعادة بريقها الذي 
اتسمت به مسيرتها الرياضية في عامي 2012 

و2013. 

«الفوز على الكوكب املراكشـــي ســـيمكننا من مواصلة مشـــوارنا الجيد ونتائجنا اإليجابية ألننا 

نتطلع للمزيد، خاصة أن مجلس اإلدارة يوفر لنا كل اإلمكانيات املطلوبة}.

إدريس املرابط 
مدرب احتاد طنجة املغربي

«كنت قادرا على انتظار دعوة من فرنســـا، لكنني قررت اللعب للجزائر ألنه من األســـهل العثور 

على مكان واملنافسة أقل، كما أن عائلتي جزائرية وقلبي ينبض للجزائر}.

سفيان هني 
العب املنتخب اجلزائري

{صفقة القرن} تعيد التلويح 

بورقة الالعب السوبر

العين اإلماراتي يتمسك بالبقاء في صراع أبطال آسيا

 [ جماهير الزمالك تنتظر منقذا جديدا

 [ مرتضى منصور يؤكد أن الصفقة ستكون مفاجأة

عامد أنور

} القاهرة - من البديهي أن يســــيطر الشغف 
على عشــــاق أي ناد منذ اليــــوم األول لإلعالن 
عن التعاقد مع العــــب جديد يحظى بنجومية 
عالية وميتلك مهــــارات فنية خاصة، وال يهدأ 
هذا الشــــغف إال مــــع اإلفصاح عن اســــم هذا 
الالعــــب، وقتها يكون اجلمهــــور املنتقد األول 
للصفقة إما بالســــلب وإما اإليجــــاب، ويدور 
احلديث عن أهمية الالعب وحاجة الفريق إليه 
من عدمه، لكن هنــــاك جنوما ال يختلف عليها 
أحد، فبمجرد طرح اســــمها تشــــعر اجلماهير 
وإدارة النادي بالســــعادة ألنها ظفرت بصيد 

ثمني.
وهناك أســــماء رنانة استخدمها مسؤولو 
مباليــــني  معهــــا  التعاقــــد  بدعــــوى  األنديــــة 
الدوالرات، وهــــذا ما يحدث حاليــــا في نادي 
الزمالك املصري، الذي أعلن رئيســــه مرتضى 
منصور، أنه اقترب مــــن التعاقد مع العب من 
طــــراز خــــاص، لدرجــــة دفعتــــه أن يكتب على 
صفحته الشخصية على موقع فيسبوك قائال 
”إنهــــا الصفقة التي ســــيصاب معهــــا غالبية 

جماهير الكرة املصرية باإلغماء“.
لكــــن احلديث عن صفقة من العيار الثقيل، 
أطلــــق عليها رئيس الزمالــــك ”صفقة القرن“، 

وضعته في مرمى االتهام مبحاولة التشويش 
على األزمة املالية األخيرة، والتي على وقعها 
قرر النائب العام تعيني جلنة لإلشــــراف على 
األوراق واملستندات املالية اخلاصة بالنادي، 
علــــى خلفية فتح حســــاب بنكي باســــم عضو 
املجلس هاني زادة، ما اعتبرته النيابة مخالفا 

للقوانني.

ثقة مرتضى

أســــكت رئيس الزمالك االتهامات املوجهة 
إليــــه عندما أطل مســــاء الســــبت، مــــن نافذة 
برنامــــج ”علــــى مســــؤوليتي“ الــــذي يقدمــــه 
اإلعالمي املصري أحمد موســــى على فضائية 
صدى البلــــد، وأخــــرج منصور عقــــدا يحمل 
غالفه شعار احتاد الكرة املصري، ما يفيد أنه 
عقد شراء العب، وقال رئيس الزمالك ”هذا هو 
العقد اخلاص بالصفقة الكبرى“، وبالفعل مت 
توقيع العقد مع الالعب اجلديد، كما رفض أن 

ُيطلع مذيع البرنامج على هذا العقد.
وفاجأ منصور اجلميع بأن طلب من مذيع 
البرنامج التوقيع على غالف العقد، للتأكد من 
صحة كالمــــه وعلى أنه لم يقــــم بتغييره بعد 
ذلك، وصرح أنه لــــن يتحدث عن هذه الصفقة 
قبل السبت املقبل، وهو يوم اإلعالن الرسمي، 
وانتهج مســــؤولو مجلس إدارة النادي نفس 
النهج ورفضوا فــــي اتصاالت هاتفية أجرتها 
”العرب“ معهــــم احلديث عــــن أي أمور تتعلق 
بالصفقــــة، واكتفــــى أحدهم بالكشــــف عن أن 

الالعب قادم من أحد األندية األوروبية.
وتكهنــــت العديــــد من وســــائل اإلعالم أن 
الالعــــب اجلديــــد لنــــادي الزمالك هــــو جون 

أوبي ميكيــــل، جنم منتخــــب نيجيريا والعب 
تشيلســــي اإلنكليزي الســــابق، فــــي حني قال 
آخــــرون إنهــــا مجــــرد فقاعات، ال ســــيما وأن 
النــــادي ال ميتلك األمــــوال الكافية للتعاقد مع 
العب يســــتحق فعال لقب ”صفقة القرن“، كما 
ســــخرت بعض اجلماهير من هذه احلالة على 
مواقع التواصل االجتماعي، وتهكموا قائلني 
إن الصفقــــة اجلديدة رمبــــا تكون األرجنتيني 

ليونيل ميسي أو رونالدو أو نيمار.
وأدت أزمــــة تأخــــر جتديد العــــب األهلي 
عبدالله الســــعيد مع النادي إلى طرح اســــمه 
بقوة وخرجت أخبار تقول إن هناك مفاوضات 
جتري بني الزمالك والالعب ألجل التعاقد معه، 
غيــــر أن مرتضى منصور أعلن أنه لم يجر أي 

اتصاالت مع عبدالله السعيد. 
وهو مــــا أكــــده أيضــــا مديــــر التعاقدات 
بالنادي األهلي عدلي القيعي، وقال لـ“العرب“ 
إن عبداللــــه الســــعيد لم يتحــــدث إطالقا عن 
مفاوضات مع نــــادي الزمالــــك، ولفت إلى أن 
االتفاق حول جتديد تعاقده مع األهلي ال يزال 

محل تفاوض.
وأكد القيعــــي أن ”الالعــــب تلقى عروضا 
مببالــــغ تفــــوق ما عرضــــه عليه األهلــــي، لذا 
يجــــب أن نلتمس لــــه االعــــذار دون التجريح 

في شــــخصه، خاصة وأنه العب مطيع يتحلى 
بخلق حسن، ولم يحدث وأن دخل في أي أزمة 

طوال تواجده مع النادي األهلي“.

السعيد يبتعد

وأضــــاف القيعي، أن األهلــــي رفع املقابل 
املادي للسعيد إلى 10 ماليني جنيه في املوسم 
(نحــــو 570 مليــــون دوالر)، باإلضافــــة إلــــى 5 
ماليني أخرى نظير إعالنات، وقال إنه ال ميكن 
بأي حال من األحوال رفع قيمة الصفقة ألكثر 
مــــن ذلك، حتى ال حتدث بلبلــــة داخل صفوف 
الفريق، ألن باقي الالعبني حتما ســــيطالبون 

بالتساوي مع السعيد.
وتترقــــب جماهيــــر الزمالك يوم الســــبت 
املقبل بفارغ الصبر، بينما استراحت جماهير 
األهلي لعــــدم رحيــــل جنمهم املدلــــل عبدالله 
الســــعيد إلى الغرمي التقليدي، ال ســــيما وأن 
الناديني ميتلكان تاريخــــا طويال من التباري 
بعضهمــــا  مــــن  وخطفهــــا  الصفقــــات  علــــى 
البعض، واألمثلة كثيرة منها املدافع شــــريف 
عبدالفضيل الذي كان قاب قوسني أو أدني من 
االنضمام إلــــى الزمالك، غير أنه حول وجهته 

إلى مقر األهلي في اللحظات األخيرة.

كما أن انتقال التوأم حسام حسن وشقيقه 
إبراهيم من األهلي إلى الزمالك في عام 2000، 
كان مبثابــــة صفقــــة القرن باملعنــــى احلقيقي 
للكلمة، فقــــد دخلت الصفقــــة كالصاعقة على 
نفوس جماهير األهلي، أما الصفقات السوبر 
التــــي مت التلويــــح بها في الــــدوري املصري، 
أثبتت األيام أن أغلبهــــا مجرد فقاعات بعيدة 

عن احلقيقة.
وفي يناير املاضي وخالل فترة االنتقاالت 
الشــــتوية، دار احلديــــث عــــن إعــــالن النادي 
األهلي التعاقد مع العــــب عاملي، وهو ما نفاه 
املدير الفني للفريق حســــام البدري الفتا إلى 
أن الفريــــق يضــــم العبني على مســــتوى عال، 
وخــــالل الفتــــرة نفســــها أعلن رئيــــس نادي 
ســــموحة فــــرج عامــــر، تفاوضه مــــع الالعب 
الكاميرونــــي صامويل إيتو العب برشــــلونة 
الســــابق، وترقبــــت اجلماهير قــــدوم الالعب، 
لكــــن التصريحــــات لــــم تكــــن صحيحــــة من 

األساس. 
وغيرها مــــن التصريحات التــــي اعتادت 
عليهــــا اجلماهيــــر املصرية، مثل بنــــاء فريق 
األحــــالم والتعاقــــد مع العب عاملي شــــهير أو 
رمبــــا صفقة القرن، دون وجود معايير توضع 

على أساسها هذه املسميات الرنانة.

} ديب- تنطلـــق منافســـات اجلولـــة الرابعة 
ملجموعات منطقة غرب آســـيا في دوري أبطال 
آســـيا، االثنني، حيث ما زال العـــني واجلزيرة 
اإلماراتيني ميتلكان فرصة الوصول إلى الدور 
الثاني، حيث يحل العني ضيفا على االستقالل 
اإليرانـــي االثنني، على ملعب آزادي في طهران، 
ويدافـــع العـــني عـــن فرصتـــه فـــي التأهل عن 
املجموعة الرابعة والتـــي يخوض فيها أيضا، 
الريان القطري مواجهة قوية أمام ضيفه الهالل 

السعودي على ملعب جاسم بن حمد.
ويتصـــدر االســـتقالل ترتيـــب املجموعـــة 
برصيـــد 5 نقاط من 3 مباريات، مقابل 3 لكل من 
الريان والعني، ونقطتني للهالل، وكان العني قد 
تعادل 2-2 مع االســـتقالل فـــي اجلولة املاضية 
على ملعب هزاع بن زايد مبدينة العني، وقبلها 
شـــهدت اجلولة األولى تعادل الهالل مع العني 

0-0 في الرياض، والريان مع االستقالل 2-2.
وفي اجلولـــة الثانية، فاز االســـتقالل على 
الهـــالل 1-0 فـــي مســـقط، وتعـــادل العـــني مع 
الريـــان 1-1 فـــي العـــني، وفي اجلولـــة الثالثة 
تعـــادل الهـــالل مع الريـــان 1-1 فـــي الرياض، 
والعني مع االســـتقالل 2-2 في العني. كما يحل 
اجلزيـــرة ضيفا في املجموعـــة األولى الثالثاء 
على تراكتور سازي تبريز اإليراني، على ملعب 
”ياديغار إمـــام“ في تبريز، فيمـــا يطمح األهلي 
الســـعودي للمحافظـــة علـــى الصـــدارة عندما 
يتقابـــل مع ضيفه الغرافـــة القطري على ملعب 

مدينة امللك عبدالله الرياضية في جدة.
ويتصدر األهلي ترتيـــب املجموعة برصيد 
7 نقـــاط من ثالث مباريات، مقابـــل 4 نقاط لكل 

من اجلزيرة والغرافة ونقطة لتراكتور ســـازي، 
بعدما شهدت اجلولة األولى، فوز اجلزيرة على 
الغرافة 3-2 في أبوظبي، واألهلي على تراكتور 
ســـازي 1-0 في مســـقط، واجلولة الثانية، فوز 
الغرافة على تراكتور 3-0 في الدوحة، واألهلي 
علـــى اجلزيرة 2-1 في جـــدة، واجلولة الثالثة، 
تعـــادل الغرافة مـــع األهلي 1-1 فـــي الدوحة، 
واجلزيرة مع تراكتور سازي 0-0 في أبوظبي.

الفرصة األخيرة

ستكون هذه اجلولة مبثابة الفرصة األخيرة 
لفريقي الوحدة والوصـــل اإلماراتيني، لإلبقاء 
على أملهما في التأهـــل إلى الدور التالي، بعد 
خسارتيهما للجوالت الثالث املاضية للبطولة، 
والتي يتأهل إلى دورها الثاني دور الـ16 الذي 
تقام مبارياته خالل مايو املقبل، أول فريقني من 

كل مجموعة.
ويلتقي الوحـــدة مع ذوب أهـــان اإليراني، 
على ملعـــب مدينة زايد الرياضية في العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي، وضمـــن املجموعة الثانية 
يســـعى الدحيل القطري لتحقيـــق الفوز الرابع 
علـــى التوالي، عندما يتقابل خـــارج ملعبه مع 
لوكوموتيـــف األوزبكي على ملعب لوكوموتيف 

في طشقند.
ويتذيـــل الوحدة ترتيـــب املجموعة الثانية 
بدون أي نقاط، بعد خســـارته ملبارياته الثالثة 
املاضية في املجموعـــة التي يتصدرها الدحيل 
برصيد 9 نقاط، مقابـــل 6 نقاط لذوب أهان، و3 
للوكوموتيـــف، حيث شـــهدت اجلولـــة األولى، 

فوز لوكوموتيف على الوحدة 5-0 في طشـــقند، 
والدحيل على ذوب أهان 3-1 في الدوحة.

وشـــهدت اجلولة الثانية فوز الدحيل على 
الوحـــدة 3-2 فـــي أبوظبـــي، وذوب أهان على 
لوكوموتيف 2-0 في أصفهان، وشهدت اجلولة 
الثالثة فوز الدحيل علـــى لوكوموتيف 3-2 في 

الدوحة، وذوب أهان على الوحدة 0-2.
ويلتقي الوصل اإلماراتي مع ضيفه بيروزي 
اإليرانـــي الثالثاء، على ملعب الوصل في دبي، 
ضمن املجموعة الثالثـــة، والتي يتطلع خاللها 
الســـد القطري إلى العودة لســـكة االنتصارات 
عندمـــا يقابـــل ضيفـــه ناســـاف األوزبكي على 
ملعب جاســـم بـــن حمد في الدوحـــة. ويتصدر 
الســـد ترتيـــب املجموعـــة برصيـــد 6 نقاط من 
ثالث مباريات، بفـــارق األهداف في املواجهات 
املباشرة أمام بيروزي وناساف، في حني ال زال 
رصيد الوصل خاليا من النقاط، بعدما شـــهدت 
اجلولة األولى، فوز الســـد على الوصل 2-1 في 
دبي، وبيـــروزي على ناســـاف 3-0 في طهران.  
وفي اجلولـــة الثانية، فاز الســـد على بيروزي 
3-1 في الدوحة، وناساف على الوصل 1-0 في 
قرشي، واجلولة الثالثة فوز ناساف على السد 

1-0 في قرشي، وبيروزي على الوصل 0-2.

الفوز األول

مـــن ناحيـــة أخـــرى تســـتضيف العاصمة 
البحرينيـــة املنامـــة االثنـــني مواجهتني ضمن 
اجلولة الرابعة من منافسات املجموعة الثانية 
ملنطقة غرب آســـيا في كأس االحتاد اآلســـيوي 
لكرة القـــدم، فيلتقي املنامـــة البحريني ضيفه 
الـــزوراء العراقي فـــي مباراة البحـــث عن فوز 
أول، بينما يســـتضيف اجليش السوري العهد 
اللبنانـــي. ويتصـــدر العهد ترتيـــب املجموعة 
برصيد 5 نقـــاط من تعادلني وفوز واحد، ويليه 
اجليش السوري بثالث نقاط من ثالثة تعادالت، 
ثم الزوراء بنقطتني من تعادلني، وأخيرا املنامة 

برصيد نقطة واحدة من مباراتني.
وكانت املجموعة قد شـــهدت إرجاء مباراة 
الـــزوراء واملنامة التي كان من املقـــرر ان تقام 
فـــي العراق ضمن اجلولـــة الثالثة، حتى أبريل 
املقبل، وذلك في ظل اســـتمرار احلظر املفروض 
من قبل االحتـــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على 
إقامـــة املباريات الدولية الرســـمية في العراق. 
واالثنـــني، يبحـــث املنامة عن انتصـــاره األول 
آسيويا بعد تعادله أمام اجليش السوري بدون 
أهداف، واخلســـارة من العهـــد اللبناني بهدف 
دون رد. أما الزوراء، فيضع الهدف نفسه نصب 
عينيه أيضـــا، بعد التعادل في أول لقاءين أمام 

العهد 1-1 واجليش 0-0.

وقفة حازمة

ثقة في النفس

انتقال التوأم حسام حسن وشقيقه 

إبراهيـــم مـــن األهلـــي إلـــى الزمالك 

فـــي عـــام 2000، كان صفقة القرن 

باملعنى الحقيقي للكلمة

◄

حالة التنافس التي تعيشــــــها األندية، خصوصا اجلماهيرية منها، جتبر مســــــؤوليها على 
البحث عن العبني من طراز خاص أمال في حتقيق املزيد من البطوالت وإرضاء اجلماهير 
العريضة، لذا فإن التلويح الدائم بورقة التعاقد مع صفقات ســــــوبر وسيلة جذب وإرضاء 

لهذه اجلماهير، فضال عن كونه استعراض عضالت أمام األندية املنافسة.
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الالعبتني، انتصرت 

سيرينا 17 مرة 

مقابل 11 فوزا 

لفينوس

◄ قررت لجنة الحكام باالتحاد األفريقي 
لكرة القدم، تعيين طاقم غيني إلدارة 

مواجهة نواذيبو الموريتاني وضيفه 
الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب 

دور الـ32 من بطولة كأس االتحاد 
األفريقي ”الكونفدرالية“. وسيكون 
الدولي الغيني أحمد توري، حكما 
للساحة بمساعدة مواطنيه بوبكر 

دومبويا، وصديقي سيدبي.

◄ سيفتقد فريق الزمالك بقيادة مديره 
الفني لجهود 5 العبين خالل فترة توقف 

الدوري، الرتباط المنتخبات بخوض 
مباريات ودية نهاية مارس الجاري. 

وأشار مدير الكرة بالجهاز الفني 
للزمالك، أيمن حافظ، إلى أن ناديه تلقى 

خطابا رسميا من االتحاد التونسي، 
يطلب فيه انضمام الظهير األيمن حمدي 

النقاز إلى معسكر نسور قرطاج.

◄ زكت رابطة دوري المحترفين 
السعودية باإلجماع، مسلي آل معمر، 

رئيسا لمجلس إدارتها، لمدة 4 سنوات، 
وذلك في االجتماع غير العادي الذي عقد 
بحضور أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي 

أندية دوري المحترفين وممثل اتحاد 
كرة القدم السعودي. وجاء قرار مجلس 

إدارة الرابطة، عقب تقدم عادل عزت 
رئيس اتحاد كرة القدم باستقالته من 

رئاسة مجلس إدارة الرابطة.

◄ فتحت خسارة فريق الهالل أمام 
االتفاق في الجولة الرابعة والعشرين 

من الدوري السعودي للمحترفين، الباب 
أمام عودة سامي الجابر إلى تدريب 
الزعيم، خلفا للمدرب الحالي خوان 

براون الذي تولى المهمة خالل األيام 
الماضية خلفا لمواطنه رامون دياز 

المقال. 

بباباختصار
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«نحن بحاجة شديدة ألنصارنا لتحقيق هدفنا، نطلب من الجميع أن يكون لديهم التزام، لنحاول 

أن نحصل على النقاط الكافية للبقاء في الدوري املمتاز}.

دافيد مويز 
املدير الفني لوست هام يونايتد اإلنكليزي

«أنا ألعب من أجل هذا القميص والجماهير والنادي، ومن املمتع أن ألعب بالطريقة التي ظهرت 

بها.. أشعر بالسعادة عندما أكون على أرضية امللعب، فهذا هدفي}.

فرانك ريبيري 
جنم بايرن ميونخ األملاني

هوميلز يحلم بالتتويج قبل مواجهة دورتموند

جاك بوتالند يقترب من ليفربول

} برلني - يحلم ماتس هوميلز، مدافع بايرن 
ميونـــخ للتتويـــج بلقب الـــدوري األملاني قبل 

مواجهة فريقه السابق بوروسيا دورمتوند. 
وقال هوميلز بعد الفوز على هامبورغ 0-6 
في الدوري ”يجب أن نفكر دائما في املباريات، 
رغـــم االقتـــراب من اللقـــب، حيث ســـنواصل 

املشاركة لعدة أسابيع في البوندسليغا“.
ويحتـــاج بايرن الفوز فـــي اجلولة املقبلة 
على اليبزيغ وتعثر شـــالكه مـــن أجل التتويج 
رسميا بالبوندسليغا أو االنتظار للجولة التي 
تليها ضد بوروســـيا دورمتوند. وعلق مدافع 
دورمتوند السابق ”بصراحة ال أريد أن يحدث 
ذلـــك، والكثيرون يريدون أن نحســـم البطولة 

أمام دورمتوند، ولكنني أفضل أن ننهي األمور 
بنهاية هذا األسبوع“.

كمـــا أعـــرب آريـــني روبـــن عن ســـعادته 
باملشـــاركة في انتصـــار البافاري بسداســـية 
على هامبورغ، ضمن منافسات اجلولة 26 من 
البوندســـليغا. وقال روبـــن، خالل تصريحات 
صحافية ”نعلم أننا نعتلـــي صدارة الترتيب، 
وواضـــح أننا ســـنتوج بلقب البوندســـليغا، 

وأعتقد أنه بإمكاننا قول ذلك اآلن“.
 وأضاف ”لكننا بحاجة ملواصلة اللعب وال 
ميكـــن أن نتراجع، كما فعلنا ضـــد هامبورغ، 
إذ أظهرنـــا أننـــا الزلنا نلعب بقـــوة، ولم نفقد 

حساسية املباريات“. 

} لنــدن - كان ناديـــا ليفربـــول وأرســـنال 
سيتنافســـان على صفقة لدعم مركز حراســـة 
املرمـــى، خـــالل فتـــرة االنتقـــاالت الصيفية 
املقبلة. ويســـتهدف الناديان التعاقد مع جاك 
بوتالند حارس مرمى ســـتوك ســـيتي، البالغ 

من العمر 24 عاما. 
ولـــم يعد يثق األملاني يورغن كلوب مدرب 
ليفربـــول فـــي الثنائـــي ســـيمون مينيوليه 
ولوريـــس كاريـــوس، فيمـــا يريد الفرنســـي 
أرســـني فينغر مدرب أرســـنال حارسا جديد 
ليحـــل محـــل العجـــوز بيتـــر تشـــيك. وكان 
ليفربول حاول ضم بوتالند الشـــهر املاضي 
مقابل 40 مليون جنيه إســـترليني، إال أن بول 
المبرت مدرب ســـتوك أكد في ذلك الوقت، أن 

ناديه ليست لديه نية لبيع الالعب.
في النهاية اختار جـــاك بوتالند، وجهته 
القادمـــة بشـــكل كبير عقـــب نهاية املوســـم 
اجلاري، مفضال االنتقـــال إلى صفوف نادي 
ليفربول عن أرسنال، في ظل اهتمامهما بضم 
احلارس احملتمـــل للمنتخـــب اإلنكليزي في 

كأس العالم روسيا 2018. 
وحســـب مـــا نشـــرته صحيفـــة ميرور 
البريطانيـــة، فـــإن إدارة ليفربول تأمل في 
إنهاء صفقة جاك بوتالنـــد، لتدعيم مركز 
حراســـة املرمـــى مقابل 40 مليـــون جنيه 

إسترليني. 
وأضافت الصحيفة أن بوتالند ســـوف 

يتخطى ثمن صفقة انتقال إيدرســـون 
من بنفيكا إلى مانشســـتر سيتي 

جنيـــه  مليـــون   34.7 مقابـــل 
أغلـــى  ليكـــون  إســـترليني، 
حـــارس مرمى فـــي الدوري 

اإلنكليزي.

مشروع ناجح

اإلعالم  وســـائل  أشارت 
إلـــى أن ليفربول كان مهتما 
البرازيلـــي  مـــع  بالتعاقـــد 
مرمـــى  حـــارس  أليســـون 
روما، لكن كفة حارس ستوك 
ســـيتي باتت األرجح، بفضل 
خبرتـــه بأجـــواء اللعب في 
ولفتت  اإلنكليزي.  الدوري 

الصحـــف البريطانية 
إلـــى أن بوتالنـــد ميلـــك 

عرضـــا مـــن أرســـنال، 
لكنـــه يفضـــل االنضمام 
كلوب،  يورغـــن  ملشـــروع 

في  للريـــدز  الفني  املديـــر 
من  بالرغم  املقبل،  املوسم 
املســـتويات اجليدة التي 
لوريس  األملاني  يقدمهـــا 

كاريوس مع ليفربـــول في املباريات األخيرة، 
إال أن كلـــوب يريد جاك بوتالند لتدعيم مركز 
حراســـة املرمى، وسوف يغادر حارس املرمى 
البلجيكي ســـيمون مينيوليه ليفربول أيضا 

مع قدوم بوتالند في الصيف املقبل.
وكان حارس ستوك سيتي، جاك بوتالند، 
قد نفى ســـابقا اعتزامه مغـــادرة ناديه، على 
خلفية تقاريـــر تواترت وربطته باالنتقال إلى 
ليفربول أو أرســـنال. وقال الدولي اإلنكليزي 
عبر حســـابه علـــى ”تويتر“ ”قبل أن ينتشـــر 
هـــذا الكالم أكثر من ذلك.. أؤكد أنني لم أخبر 
إدارة النـــادي، بأنني أريد املغـــادرة“. وتابع 
”أنـــا أركـــز علـــى تقـــدمي أفضل ما 
عندي، كي يبقـــى هذا النادي في 
البرمييرليغ“. لكن قيل مؤخرا إن 
بوتالند البالغ من العمر 24 عاما 
قد أخبـــر إدارة ناديه بأنه يرغب 

في الرحيل.

أمل إنكلترا

يعد بوتالند أمل اإلنكليز في مركز 
حراســـة املرمـــى خالل الســـنوات 
املقبلـــة في ظـــل تراجع مســـتوى 
احلـــارس املخضـــرم جـــو هارت، 
حيـــث تكهنـــت تقاريـــر إنكليزية 
عديدة باقتنـــاص بوتالند للمركز 
األساســـي في تشـــكيلة املنتخب 

اإلنكليزي بكأس العالم 2018.
ورغم معاناة ستوك سيتي في 
املوسم احلالي واحتالله املركز قبل 
األخير فــــي جدول الترتيــــب، إال أن 
بوتالند يقدم مستويات رائعة، حيث 
تصدر قائمة أكثر حراس البرمييرليغ 
قياما بتصديات بعد مرور 29 جولة، 
برصيد 102 تصديا. وعانى ليفربول 
بشــــكل واضــــح في مركز حراســــة 
املرمى في املواســــم األخيرة، مما 
حارسه  الستبعاد  كلوب  اضطر 
البلجيكي ســــيمون مينيوليه 
من املشــــاركات فــــي الفترة 
األخيــــرة، إال أن بديلــــه 
كاريوس  لوكاس  األملاني 
مســــتويات  يقــــدم  لــــم 

كبيرة.
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فلسفة كونتي تثير مخاوف فالفيردي
[ تشيلسي يهندس لفك شفرة {كامب نو} في سباق األبطال

} لندن - يحتفظ فريق تشيلسي باألمل عندما 
يلعب في ضيافة برشـــلونة علـــى ملعب كامب 
نـــو في إياب ثمن نهائي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا بعدما انتهى لقـــاء الذهاب على ملعب 

”ستامفورد بريدج“ بالتعادل اإليجابي 1-1. 
ويحـــق لتشيلســـي االحتفـــاظ باألمل رغم 
صعوبة املهمة أمام فريق لم يخســـر حتى اآلن 
في املسابقة، فهو ال يزال متفوقا في املواجهات 
املباشـــرة بني الفريقني، برصيـــد 4 انتصارات 
مقابل 6 تعادالت و3 هزائم، علما بأنه سجل 19 
هدفا في مرمى الفريق الكتالوني، وتلقى العدد 

نفسه من األهداف في مرماه.
لكـــن ما يزيـــد األمر صعوبة بالنســـبة إلى 
تشيلسي، هو عدم خسارة برشلونة على أرضه 
في آخر 24 مباراة مبســـابقة دوري األبطال، أي 
منذ ســـبتمبر العام 2013، فحقق البلوغرانا 22 
انتصـــارا وتعادلني فقط، وهذان التعادالن أمام 
أتلتيكـــو مدريد ويوفنتوس فـــي ربع النهائي. 
وبشكل عام لعب برشـــلونة 32 مباراة أوروبية 
علـــى أرضه أمام فرق إنكليزية، فاز في 19 منها 
مقابل 11 تعادال وخســـارتني فقـــط، وفاز في 6 
من آخر 7 مواجهات، واالســـتثناء الوحيد كان 
من خالل التعادل مع تشيلســـي 2-2 في نصف 

نهائي عام 2012.
ولم يســـبق لتشيلســـي أن حقق الفوز على 
ملعـــب كامـــب نو الـــذي واجه عليه برشـــلونة 
فـــي 6 مناســـبات، تعادل في 3 منها وخســـر 3، 
بيـــد أن البلوز لم يتعـــّرض للهزمية في آخر 10 
زيارات له إلى إسبانيا، برصيد 3 انتصارات و7 
تعادالت، أي منذ الهزمية أمام ريال بيتيس في 

األول من نوفمبر 2005.
وقبـــل فـــوزه علـــى أتلتيكـــو مدريـــد بدور 
املجموعـــات هـــذا املوســـم، كان قـــد تعـــادل 5 
مرات متتالية خارج أرضه أمام فرق إســـبانية، 
وإجماال لعب تشيلســـي 16 مباراة خارج أرضه 
أمـــام فرق إســـبانية، فـــاز في 4 منهـــا مقابل 7 
تعـــادالت و5 هزائم، علما بأنه خســـر مباراتني 
فقط من أصل آخر 21 مباراة أمام فرق إسبانية 
بغض النظـــر عن امللعب، مقابـــل 7 انتصارات 

و12 هزمية. 
ويتبقـــى على تشيلســـي فك شـــفرة كامب 
نو، وهـــو لديـــه األســـلحة القادرة علـــى ذلك، 
حيث ســـبق لالعبيه بيدرو رودريجيز وسيسك 
فابريغاس أن تخّرجا من أكادميية ”الماســـيا“ 
الشـــهيرة، فـــاألول ارتقـــى للفريـــق األول عام 
2008، فيمـــا انتقل الثاني في ســـن صغيرة إلى 

أرســـنال قبل أن يعود إليه عـــام 2011، ويرحل 
مجددا في صيـــف 2014. ويحتوي الفريق على 
العبني قادريـــن على حتويل مســـار املباريات، 
مثـــل النجـــم البلجيكي إيدين هـــازارد، والعب 
الوســـط الفرنســـي نغولـــو كانتـــي، واملهاجم 
اإلسباني ألفارو موراتا الذي سبق له هز شباك 
برشـــلونة في نهائـــي البطولة عـــام 2015. كما 
أن هذه املباراة ســـتحدد إلى حـــد كبير مصير 
املدرب اإليطالي أنطونيو كونتي مع تشيلسي، 
فاخلسارة أو التعادل 0-0 ستعني تقلص فرص 
الفريق اللندني في التأهل إلى املسابقة املوسم 
املقبل نظرا ألنه يحتل املركز اخلامس على سلم 

ترتيب الدوري احمللي.

مواجهة شرسة

بعد تخطي محطة ملقـــة بالفوز بهدفني في 
الدوري اإلســـباني، بدأ إرنستو فالفيردي املدير 
الفني لبرشـــلونة التفكير فـــي موقعة كامب نو 
ضد تشيلســـي. وأقر فالفيـــردي في تصريحات 
عقـــب املبـــاراة بأن فريقه ســـوف يعانـــي أمام 
منافســـه اللندنـــي، بالرغم من أفضلية نســـبية 
للبارســـا الذي خطـــف تعادال بطعـــم الفوز في 
ملعب ”ســـتامفورد بريدج“ بنتيجة 1-1 في لقاء 
الذهاب بلندن. وقال إرنســـتو فالفيردي ”أنهينا 
املباراة بثالث نقاط، كل شـــيء حدث في الشوط 
األول، ســـجلنا هدفني، كنا نلعب أمام 10 العبني 
من الشـــوط األول أيضـــا، الشـــوط الثاني كان 

مختلفا، نفكر اآلن مبباراة األربعاء“.
وأضـــاف ”تنتظرنـــا مواجهة شرســـة أمام 
تشيلســـي، كما كانت في مبـــاراة الذهاب، فهو 
فريـــق قوي ويدافع بشـــكل مميـــز للغاية، لدينا 
آمـــال كبيـــرة وأعتقد أننـــا ســـنعاني أمامهم“. 
وتطرق مدرب برشـــلونة للحديث عن الفرنسي 
عثمـــان دميبلـــي، مؤكـــدا ”أنـــه العـــب يحتاج 
للمزيد من الوقت، فهو شـــاب واللعب لبرشلونة 
يصاحبـــه ضغوط كبيـــرة، فاألضواء مســـلطة 
عليـــه، ولكنه يحـــاول دائما ويتقـــدم تدريجيا 

ويساعدنا دائما“.
وبرر فالفيردي تبديالته أمام ملقة موضحا 
”ســـيرجي ربيرتو و جوردي ألبا تعرضا لكدمة 
قوية، لهذا السبب قمت بإخراجهما من امللعب، 
لقد بدا عليهما االســـتياء الشديد من التدخالت 
العنيفة“. وهنالك عوامل جعلت مدرب برشلونة 
ُيبـــدي فـــي تصريحاته مخـــاوف كثيـــرة على 
غرار مخاطرة تشيلســـي حيـــث ال ميلك الفريق 

اللندني ما يخســـره أمام برشـــلونة بعد موسم 
ســـيء حلامل لقب الدوري اإلنكليزي باخلروج 
من سباق البرمييرليغ، واالكتفاء باملنافسة على 
بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا مع توتنهام 
ومانشســـتر يونايتـــد وليفربـــول، حيث يحتل 
حاليا املركز اخلامس، املؤهل للدوري األوروبي.

وسيكون االستمرار في دوري أبطال أوروبا 
طـــوق جناة اإليطالي أنطونيـــو كونتي وفريقه 
بإنهاء املوسم بشكل جيد والوصول ألبعد نقطة 
في املســـابقة، لذا ال يرغب مدرب البلوز أن تقف 
املســـيرة عند عقبة برشلونة. في املقابل فإن ما 
يخشـــاه فالفيردي عدم وجود أي شيء يخسره 
كونتي، الذي يعلم أن املوســـم اجلاري سيكون 
األخير له على رأس اجلهاز الفني للبلوز بنسبة 
كبيـــرة، األمر الذي ســـيجعل اإليطالي يلعب كل 
أوراقه في كامب نو من أجل اإلطاحة ببرشلونة، 
وقتل حلـــم إرنســـتو بتحقيق ثالثيـــة الدوري 

والكأس ودوري األبطال.
لم يكن حديث فالفيـــردي مجرد كلمات يبث 
بهـــا اليقظة في نفـــوس العبيه، مـــن أجل عدم 
االســـتهتار بخصـــم مثل تشيلســـي، بل ترجمة 
حقيقيـــة ملعانـــاة الفريـــق في مبـــاراة الذهاب، 
والقائـــم الـــذي ارتفـــع صوتـــه من تســـديدات 
البرازيلي ويليان. وعانى برشـــلونة في مباراة 
الذهاب بالرغم من االستحواذ على الكرة بنسبة 
67 باملئة، إال أن البلجيكي تيبو كورتوا لم يلعب 
دور املنقذ لفريقـــه البلوز، بل كان متفرجا حتى 

حلظة تسجيل ميسي هدف التعادل.
نفـــس  تكـــرار  مـــن  فالفيـــردي  ويتخـــوف 
املعاناة في مباراة اإلياب باالســـتحواذ العالي 
دون خطـــورة علـــى تشيلســـي، الذي قـــد يقتل 
فريقـــه بهجمة مرتدة ينظمها هـــازارد وويليان 
وفابريغاس ضـــد حصون كتالونيـــا، ويخطف 
بطاقة ربع النهائـــي، مثلما جنح في اختبارات 

سابقة مبعقل البارسا.

أدوات كونتي

الدفـــاع القـــوي والضغـــط العالـــي علـــى 
برشلونة واستغالل الثغرات القليلة، نقاط قوة 
فريق تشيلســـي التي جعلـــت فالفيردي يعترف 
بـــأن فريقه ســـوف يعانـــي ضد كتيبـــة كونتي 

األربعاء القادم.
بالرغـــم مـــن النتائج املتخبطة في املوســـم 
اجلـــاري، إال أن تشيلســـي يحافـــظ على نفس 
نهجه بدفـــاع منظـــم ومحكم والهجـــوم ككتلة 
والدفـــاع كفريق واحـــد، وعدم ترك مســـاحات 
كبيرة خلصومـــه الكبار، وهو مـــا أكده كونتي 
بعد الهزمية من مانشســـتر ســـيتي األســـبوع 
املاضـــي، إذ قـــال: ”نبهت العبـــي الفريق بعدم 
تـــرك املســـاحات، لكنهـــم ســـوف يقتلوننا بها 

(مانشستر سيتي)“.

مير تشيلســــــي حامل لقب الدوري اإلنكليزي مبوسم صعب؛ حيث يواجه صعوبات كبيرة 
كي ينهي البرمييرليغ بني األربعة الكبار، ما يجعله يغيب عن دوري األبطال املوسم املقبل. 
كما أن فريق املدرب أنطونيو كونتي تبدو فرصته صعبة في بلوغ ربع نهائي دوري األبطال 

هذا املوسم، ومن املتوقع أن هذا املوسم السيئ سيخدم مشروع العمالق اإلسباني.

صراع خفي

أرسنال يستعيد نغمة االنتصارات
} لنــدن - وضع أرسنال حدا لسلسلة هزائمه، 
التي اســـتمرت فـــي مبارياته الثـــالث األخيرة 
ببطولة الدوري اإلنكليـــزي املمتاز لكرة القدم، 
بعدما حقق فوزا كبيرا 3-0 على ضيفه واتفورد 

األحد في املرحلة الثالثني للمسابقة. 
وارتفع رصيد أرســـنال إلى 48 نقطة، ولكنه 
ظـــل في املركز الســـادس في ترتيب املســـابقة، 
بفـــارق ثمانـــي نقاط خلـــف تشيلســـي (حامل 
اللقب)، صاحب املركز اخلامس املؤهل لبطولة 

الدوري األوروبي في املوسم اجلديد.
فـــي املقابل، جتمـــد رصيد واتفـــورد، الذي 
تكبد خســـارته الرابعة عشـــر في البطولة هذا 
املوســـم عند 36 نقطة في املركز العاشر. افتتح 
أرســـنال التســـجيل مبكرا عن طريـــق املدافع 
األملانـــي شـــكودران موســـتافي فـــي الدقيقـــة 
الثامنـــة، وأضـــاف املهاجـــم الغابونـــي بيير 
إمييريـــك أوباميانـــغ الهدف الثانـــي ثم أضاع 
واتفـــورد فرصـــة تقليص الفـــارق بعدما أهدر 
العبـــه تروي دييني ركلة جـــزاء، ليأتي العقاب 
من جانب أرســـنال، الذي أحرز جنمه األرميني 

هنريك مخيتاريان الهدف الثالث.
ويأتي هذا الفـــوز، ليعيد بعضا من االتزان 
والهدوء داخل أروقة أرسنال، خاصة وأنه يأتي 
عقب اقتراب الفريق مـــن التأهل لدور الثمانية 
لبطولة الدوري األوروبي، إثر فوزه الثمني 0-2 
على مضيفـــه ميالن اإليطالي اخلميس املاضي 

في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.
وكان أرســـنال قد مني بثالث هزائم تواليا 
في الدوري أمام توتنهام ومانشســـتر ســـيتي 
وبرايتون فابتعد كثيرا عن الصراع على املراكز 

األربعة األولى املؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، 
كمـــا أن الفريق اللندني خســـر ثماني مباريات 
فـــي آخر 14 خاضهـــا في مختلف املســـابقات. 
وبقي أرســـنال في املركز الســـادس برصيد 48 
نقطة، لكنه يستطيع التأهل إلى دوري األبطال 
املوســـم املقبـــل من بوابـــة الـــدوري األوروبي 

(يوروبا ليغ) إذا توج باللقب.
وتدارك أرســـنال األمر من خالل عودته من 
ميالنو بفوز على ميالن اإليطالي 2-0 في ذهاب 
ثمن نهائـــي الدوري األوروبي قبـــل ثالثة أيام 
ليخطـــو خطوة كبيرة نحو بلـــوغ ربع النهائي 
قبل مبـــاراة اإلياب اخلميس املقبـــل. وبعد 13 
محاولـــة فاشـــلة، جنح أخيرا حارس أرســـنال 
التشـــيكي بتر تشـــيك في احملافظة على نظافة 

شباكه للمرة الـ200 في الدوري اإلنكليزي.
وبـــادر أرســـنال بالتســـجيل عبـــر مدافعه 
األملاني شـــكودران موستافي إثر متريرة متقنة 
من مواطنـــه صانـــع األلعاب مســـعود أوزيل. 
وأضـــاف الغابونـــي بيار إمييريـــك أوباميانغ 
الهدف الثاني مســـتغال متريرة بينية رائعة من 
زميله السابق في بوروسيا دورمتوند األرميني 
هنريـــك مخيتاريان ليكســـر مصيدة التســـلل 
ويـــراوغ احلـــارس قبل ان يســـدد فـــي املرمى 
اخلالـــي. وبعد ثالث دقائق، ســـنحت لواتفورد 
فرصة تقليص الفارق عندما احتسب له احلكم 
ركلة جـــزاء انبرى لها تروي ديني لكن تشـــيك 
انقذهـــا ببراعة. ووجـــه مخيتاريـــان الضربة 
القاضيـــة لواتفـــورد عندمـــا رد لـــه أوباميانغ 
اجلميل ومـــرر له كرة داخل املنطقـــة ليتابعها 

األول بيسراه داخل الشباك.

بوتالند يعد أمـــل اإلنكليز في مركز 

الســـنوات  خـــالل  املرمـــى  حراســـة 

املقبلـــة فـــي ظـــل تراجع مســـتوى 

الحارس املخضرم جو هارت

◄

} واصل فريقا كلوب أميركا وتيغريس 
أونال صراعهما على صدارة الدوري 

املكسيكي لكرة القدم بعد أن حقق كالهما 
الفوز في املرحلة احلادية عشر للمسابقة. 

وفاز كلوب أمريكا على ضيفه ليون 2-0 كما 
فاز تيغريس أونال على ضيفه تيخوانا1 

0-. وعلى ملعب أزتيكا سجل أندريس 
أوريبي هدفي الفوز لكلوب أميركا وأنهى 

كلوب أميركا املباراة بعشرة العبني بعد 
طرد بول أغيالر. ورفع كلوب رصيده إلى 
21 نقطة في الصدارة بفارق األهداف فقط 

عن تيغريس أونال. وحسم أونال الفوز 
على تيخوانا بهدف سجله أندري بيير 

جينياك.

} سجل هاريسون بارنس 25 نقطة ليقود داالس 
مافريكس لسحق ممفيس غريزليس 114-80 في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. وتواصلت 
معاناة فريق غريزليس حيث تعرض الفريق 

لهزميته السابعة عشر على التوالي وتعرض 
غريزليس للهزمية رقم 48 في املوسم احلالي 

مقابل 18 انتصارا ليصبح صاحب السجل 
األسوأ على مستوى جميع الفرق. وسجل ديلون 
بروكس 17 نقطة وأضاف غرين 14 نقطة وعشر 
متابعات لغريزليس. وحقق مافريكس انتصاره 
احلادي والعشرين هذا املوسم مقابل 45 هزمية. 
وفاز أوكالهوما سيتي ثاندر على سان أنطونيو 
سبيرز 104-94 وسجل روسل وستبروك 21 نقطة 

و12 متابعة وعشر متريرات حاسمة.

متفرقات
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} برمنغهــام (اململكــة املتحــدة) – فــــي أروقة 
معــــرض كرافتــــس وهــــو أكبــــر املعــــارض 
املخصصة للــــكالب في العالم وتســــتضيفه 
مدينــــة برمنغهام في وســــط إنكلتــــرا، تقدم 
جمعيــــة ”هيرينغ دوغــــز فور ديــــف بيبول“ 
(كالب للســــمع في خدمة األشــــخاص الصم) 

عرضا أمام املشاركني في هذه الفعاليات.
ويعلــــم املدربــــون احملترفــــون كالبا على 
التعــــرف إلى أصــــوات من احليــــاة اليومية 
ســــواء رنني املنبــــه أو طرق البــــاب أو إنذار 
احلريــــق، ونقل املعلومة عــــن طريق حركات 
محددة أم من خالل اعتماد وضعيات معينة.

وتقول املتحدثة باسم اجلمعية فيرونيكا 
بيــــرس ”هدفنــــا منح الصــــم اســــتقالليتهم 
بفضل كلبهــــم“، مضيفة ”لدينا مســــتفيدون 
كثــــر متكنــــوا بفضل ذلــــك من نقل ســــكنهم 
واإلقامة مبفردهم من دون أن يكون ألقربائهم 
ما يقلقــــون عليه“. ومنذ إنشــــائها في 1985، 

رافقت املنظمة أكثر من ألفي شخص.
وتوضح جانني هوفي، وهي مدربة كالب 
في الســــابعة والعشرين من العمر، ”في حال 
تلقينا طلبات خاصة، نقوم مبا يلزم لتدريب 

الكلب“ على القيام باملهام املطلوبة.
وتقــــول ”على ســــبيل املثــــال، إذا ما كان 
للشــــخص طفل، فــــي إمكاننا تدريــــب الكلب 
علــــى التعرف إلى أصوات البكاء عبر أجهزة 

مراقبة األطفال“.
منــــذ ثــــالث ســــنوات، يصطحــــب جون 
موريــــس، وهو أمني مســــتودع ســــابق مقيم 
في ليدز شــــمالي إنكلترا، فــــي كل مكان كلبه 

تيو الذي منحته إيــــاه اجلمعية. ويقول هذا 
الستيني الذي فقد السمع قبل 15 عاما بعدما 
عمل طوال حياتــــه في بيئة مليئة بالضجيج 
”لقد اســــترجعت حريتي. لم أكن أجرؤ سابقا 

على اخلروج“.
ويروي موريس بفرح ظاهر ”اآلن بات في 
وسعي التحدث مع الناس، لم أكن أجرؤ على 
ذلــــك من قبــــل، لم أكن أســــتطيع النظر إليهم 
في عينيهــــم“. ويؤكد أشــــعر بأني ولدت من 

جديد“.
أما لــــني رادكليف فتوظف اســــتقالليتها 

اجلديدة في خدمة شغفها بكرة القدم.
وتقول هذه املشــــجعة لفريق مانشســــتر 
ســــيتي ”كنت في ملعب وميبلــــي (في لندن) 
قبــــل بضعــــة أســــابيع، عندما تغلبنــــا على 

أرسنال بثالثة أهداف نظيفة“.
وبعد تشــــخيص إصابتها بــــداء الصرع 
فــــي 1998، فقدت لني حينهــــا رخصة القيادة 
والوظيفــــة واضطــــرت إلــــى االســــتغناء عن 
هواياتها. وتســــتذكر قائلة ”كل شيء أصبح 
خطيــــرا، حتى األمور البســــيطة مثل اجتياز 
الطريــــق، كان ثمة خطر فــــي تعرضي لنوبة 

صرع“، مضيفة ”كنت بحاجة إلى مرافق“.
لكن منذ بضع سنوات، عادت لني لتعيش 
حياة يومية شــــبه طبيعية بعدما اســــتقبلت 
لديها ســــيمبا، وهو كلب من نــــوع البرادور 

خضع لتدريب خاص.
وميكن للكلب تنبيــــه صاحبه من اقتراب 
حصول نوبة صرع من خالل العواء أو القيام 
بحــــركات محددة. وباإلضافــــة إلى املصابني 

بــــداء الصــــرع، تســــاعد ”ســــابورت دوغز“ 
أيضا البالغني الذين يعانون إعاقة جســــدية 

واألطفال املصابني بالتوحد. 

وفــــي املجموع، تضــــم بريطانيا أكثر من 
سبعة آالف شخص بينهم خمسة آالف كفيف 
يحصلــــون على مرافقة مــــن كلب في حياتهم 

اليومية بحســــب منظمة ”أسيستنس دوغز“ 
التــــي تديــــر جمعيــــات للــــكالب املدربة على 

مساعدة املكفوفني في البالد.

تســــــهم الكالب من أجناس مختلفة في حتسني احلياة اليومية لدى األشخاص من ذوي 
االحتياجات اخلاصة، إذ تتلقى هذه الكائنات الصديقة للبشــــــر تدريبا خاصا لتعيد إلى 

أصحابها إمكانيات مفقودة لديهم.

صديق وفي

الكالب تعيد لذوي االحتياجات الخاصة رونق الحياة الطبيعية

ثالث أغنى رجل في العالم: 
المال ال يصنع السعادة

} لندن – أعلنـــت املطربة اإلماراتية أحالم عن 
إحيائهـــا حلفـــل غنائي على مســـرح ”دولبي“ 
فـــي مدينة لوس أجنلس فـــي والية كاليفورنيا 
األميركيـــة، والذي من املعتاد إقامة حفل توزيع 

جوائز األوسكار السينمائية عليه.
وغردت أحالم جلمهورها عبر حسابها على 
تويتر ”مسرح ’دولبي‘ هو أحد املسارح الهامة 
في لـــوس أجنلس، يعتبـــر منـــذ افتتاحه عام 

2001 مركـــز االحتفال الســـنوي لتوزيع جوائز 
أكادميية الفنون الســـينمائية ’األوسكار‘. كما 
تتم عليـــه إقامة حفـــالت مباشـــرة للعديد من 

املغنني األميركيني واألجانب“.
وتابعـــت أن حفلهـــا على مســـرح ”دولبي“ 
ســـيقام فـــي 21 يوليو املقبـــل، وأنهـــا تنتظر 
جمهورها هناك في ذلك امليعاد. يذكر أن أحالم 
عـــادت إلـــى جلنة حتكيـــم املوســـم الرابع من 

برنامج املســـابقات الغنائية ”ذا فويس“، بعد 
أن كانت شـــبكة ”إم بي سي“ السعودية قررت 

أن تســـتبدلها باملطربة الكويتية نوال، من 
دون أسباب واضحة.

وتشـــارك أحالم في جلنـــة حتكيم 
”ذا فويس“، املطربة اللبنانية إليسا، 

واملطرب اللبناني عاصي احلالني، 
واملطرب املصري محمد حماقي.

} الريــاض – قدمـــت فرقـــة أيرلندية شـــهيرة 
عرضا للرقـــص النقري في الســـعودية للمرة 

األولى.
بعرض  احلاضريـــن  جمهـــور  واســـتمتع 
 Spirit of the Dance “ســـبيرت أوف ذا دانـــس”

الذي أقيم خالل عطلة نهاية األسبوع.
وصفق اجلمهور، وهو من خلفيات ثقافية 
مختلفـــة، في مركز امللك فهد الثقافي بالرياض 
يوم اجلمعة 9 مارس مبديا سعادته بالعرض.

وقالت سيدة ســـعودية ”بصراحة العرض 
ممتع جدا. كانت جتربة جديدة بالنسبة لنا“.

وقـــال عبدالعزيز عبدالله، وهو من ســـكان 
الريـــاض، ”مهمـــا أقـــول ال ميكـــن أن أصـــف 
الشعور الذي عشته اآلن، إنه شيء رائع جدا.. 
حلظات ممتعة مع العائلة واحلمد لله ونتطلع 

إلى املزيد“.
والعـــرض األيرلنـــدي من بـــني اآلالف من 
األنشـــطة واملناســـبات التـــي خططـــت لهـــا 
الســـلطات الســـعودية على مدار عـــام 2018، 

إذ تتطلـــع الســـعودية إلـــى تغييـــر صورتها 
احملافظة في محاولة إلبقاء األموال التي ُتنفق 
على الســـياحة في الداخل واجتـــذاب الناس 

لزيارتها.
وتشمل رؤية السعودية 2030، التي أطلقها 
ولي العهد السعودي، األمير محمد بن سلمان، 
وأقرتها حكومة البالد في 25 أبريل 2016، خطة 
جلذب اإلنفاق الوطني على الترفيه والسياحة 

في اخلارج واملقدر بنحو 22 مليار دوالر. 
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة الترفيه 
الســـعودية، عمرو املدني، نّوه بـ“دور الترفيه 
كإحدى أذرع برنامج جودة احلياة ضمن رؤية 
الســـعودية 2030، وبأهميـــة الدور االقتصادي 
الكبير الـــذي يلعبه قطاع الترفيـــه وما له من 
آثار إيجابية على تنوع مصادر الدخل، وزيادة 

الناجت احمللي اإلجمالي بشكل سنوي“.
ويعد العرض النقري األيرلندي واحدا من 
أكبـــر العروض الراقصة على مســـتوى العالم 
وقد ربح 9 من اجلوائز العاملية ومتت مشاهدة 

عروضه من قبل أكثر من 30 مليون شخص في 
20 دولة حول العالم. 

وتنتقل مجموعة الرقـــص إلى مدينة جدة 
الســـاحلية على البحر األحمر لتقدمي عروض 
يومـــي 15 و16 مارس فـــي مدينة امللك عبدالله 

االقتصادية.
وقـــال فـــؤاد حلبـــي الرئيـــس التنفيـــذي 
ملجموعـــة الفارس الشـــركة املنظمـــة للعرض 
”إن جـــذور هذا العرض تعـــود إلى رقص النقر 
األيرلندي الفولكلـــوري التقليدي الذي يتميز 
بشـــكل عام بجســـم علـــوي صلـــب وبحركات 
ســـريعة للجزء العلوي من اجلســـم واألقدام، 
وقـــد مت تطويره بدمـــج إيقاعـــات التينية من 
الفالمنكـــو والسالســـا، واشـــتهر عـــام 1995 

ليصبح من أكبر العروض الفنية في العالم“.
وأضاف ”يسرنا أن نحضر العرض النقري 
األيرلندي في اململكة العربية السعودية بدعم 
مـــن الهيئة العامة للترفيه كجـــزء من التبادل 

الثقافي مع العالم“.

الرقص النقري األيرلندي يبهر السعوديين

أحالم تغني على مسرح األوسكار

} أتأمــــل كيال من االتهامات على عدد محدود 
مــــن مقاالت تناولــــت فيها املوســــيقى وعلوم 
الغنــــاء، فأبــــدو أمــــام حزمــــة أراء، وإن كان 
بعضهــــا ال يحمل اجلد في النقد املوســــيقي، 
بأننــــي متحامل علــــى ما أكتب مــــن أصوات 
غنائية أو ملحنــــني. غالبا ما نقع حتت تأثير 
الذائقة السمعية غير املهذبة وندافع عن حلن 
ســــاذج أو نص غنائــــي رديء أو أداء مترهل 
وواهن لصوت مشــــهور لكنه ال يصلح للغناء! 

لذلك تبدو أراؤنا مرآة لذائقتنا السمعية.
لســــت في موضع دفاعي عما أفكر وأقرأ، 
وال أملــــك إجابات لكل مــــا اتهمت به حيال ما 
كتبت على قلته بشــــأن األغاني، لكنني لســــت 
متشائما حيال كل ما يقدم، ومن بني هذا الكم 
الهائــــل من األغاني التي اجتاحت مســــامعنا 
على مــــدار الســــنوات املاضية ميكــــن انتقاء 
حزمة تعبيرية ترتقي بالذائقة السمعية، لذلك 
تبقــــى بعض األغاني حية مــــع مرور أكثر من 
عقد على أدائها، فيما تالشــــت مئات األغاني 

ولم تسعفها شهرة مطربيها.
من بــــني األغاني التي ال ميكــــن أن تغادر 
األســــماع وبعــــد عشــــرين عاما علــــى أدائها 
النص  تبقــــى جوهرة ”يــــا مصبر املوعــــود“ 
امللتاع الذي كتبه الشــــاعر يوســــف بن عقيل، 
واللحــــن التعبيري املوغل في أعماق الكلمات 
الــــذي صاغــــه اليمنــــي احلضرمــــي عــــازف 
اإليقــــاع الراحل صالح يســــلم عبيدون، بينما 
بــــرع صوت نوال في تســــاؤالت حزينة كأنها 
تســــتعيد أســــى ممتدا من شــــط العرب حتى 

تخوم اخلليج العربي.
يبــــدو التكامل في هــــذه األغنية في أوجه 
سواء بالنص العميق أو صياغة اللحن الذي 
اختار له صالح يســــلم مقام الكرد وبإيقاعات 
خليجية، لكنها متتد من البيئة العراقية حتى 
حضرمــــوت، ويتســــنى أيضا للهفــــة قلب في 
املغرب العربي عند االستماع لهذه األغنية، أن 
يرف ولعا، ألنها ببساطة متتلك من التعبيرية 
ما يجعلها تتخطى املســــافات، ال عائق لغويا 
يقف أمــــام نص بن عقيل، بينمــــا برع امللحن 
اليمنــــي الراحل فــــي اســــتالل روح الكلمات 
في موســــيقاه، فللصبر موســــيقى الكمانات 
احلزينة، وامتداد صوت نــــوال يعصر القلب 

بعذوبته في هذه األغنية. 
وألنها أغنية متكاملــــة ال ميكن أن تضيع 
وســــط الضجيج واملزاعم الصاخبة حتى وإن 
لم تعرض لســــنوات على الشاشــــات، وألنها 
أغنية فائقة التعبيريــــة أيضا بقيت حية منذ 
إنتاجها عام 1998. إن تظهر أغنية بهذا الرقي 
والتعبيريــــة املهذبــــة فــــي وســــط غنائي غير 
صحــــي، يعنــــي أن ثمة من يجتهد الكتشــــاف 
الكامن في موســــيقانا العربية، وهذا ما فعله 

الراحل عبيدون احلضرمي.
بإمكاننا اليوم وبعــــد عقدين من أداء ”يا 
مصبــــر املوعود“ أن نضعها في ســــلة فضية 
بينمــــا تقابلهــــا أكــــداس من قــــش غنائي مر 
عاجال إلفساد الذائقة السمعية، ولسوء احلظ 
مــــازال مســــتمرا، بينمــــا يندر أن تتكــــرر ”يا 

مصبر املوعود“.

صباح العرب
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} واشــنطن – اعتبــــر ثالــــث أكبر ثــــري على 
وجه األرض، املليارديــــر وارن بافيت الرئيس 
هاثــــاواي“  ”بيركشــــاير  لشــــركة  التنفيــــذي 
القابضــــة، أن مضاعفــــة الثــــروات وتضخــــم 

األرصدة، لن يجعال صاحبهما أكثر سعادة.
وأكــــد بافيت، الذي يحتل املركز الثالث في 
ترتيب أغنى أغنياء العالم بثروة تتجاوز 91.1 
مليار دوالر، أنه كان أكثر سعادة حني كان أقل 

ثراء بكثير مما هو عليه اآلن.
وقــــال ”إن الناس يعتقــــدون أن امتالكهم 
املزيــــد من األموال ســــيجعلهم أكثر ســــعادة، 
بينما كنت ســــعيدا وأنا أملك 10 آالف دوالر.. 

كنت استمتع كثيرا“.
وأضــــاف ”إذا لم تكن ســــعيدا وأنت متلك 
100 ألــــف دوالر، فــــال تعتقــــد أن مليون دوالر 
ســــتجعلك أكثــــر ســــعادة.. هذا لــــن يحدث.. 
فحتى وإن متكنت مــــن حتقيق املليون دوالر، 
ستختفي سعادتك حني تنظر حولك وجتد من 
ميلــــك مليوني دوالر“، مشــــيرا إلى أنه عوض 
أن ينتظر املرء تكوين ثروة لتحقيق السعادة، 
ميكن االســــتمتاع باحليــــاة ومباهجها خالل 

رحلة حتقيق الثراء.
يذكــــر أن وارن بافيت، البالغ من العمر 77 
عاما، هو مســــتثمر ورجل أعمال أميركي، قد 
حقق جناحات ضخمة جدا عبر اســــتثماراته، 
من دون أن يســــتفيد من أّي إرث، أو أن يتوّلى 

جتارة عائلية كنقطة انطالق.




