
} بيــروت - قبل شـــهر وأســـبوع تقريبا من 
موعـــد االنتخابات النيابيـــة، ظهرت في لبنان 
بوادر تشـــير إلى ســـعي النظام السوري إلى 
إعـــادة االعتبـــار للرموز التي كانـــت تعّبر عن 

وصايته على لبنان.
وقالت مصادر سياسية إّن النظام السوري 
طلب من حـــزب الله دعم عدد من المرشـــحين 
الذين يريد عبرهم تأكيد عودته السياسية إلى 
لبنان الذي انســـحب منه في نيســـان – أبريل 
من العام 2005 بعد شـــهرين تقريبا من اغتيال 

رفيق الحريري ورفاقه.
وأوضحـــت أن هذه البـــوادر، التي جعلت 
حزب الله يدعم رمزين من رموز النظام األمني 
الســـوري – اللبناني، هما اللواء جميل السّيد 
واللواء علي الحاج، وآخرين من السياســـيين 
مثل إيلي الفرزلي في مناطق لبنانية مختلفة، 
أثـــارت قلقا لدى رئيس مجلس الوزراء ســـعد 
الحريـــري وحملتـــه علـــى اللجـــوء إلـــى لغة 

التصعيد مع النظام السوري ومع حزب الله.
وتســـاءل الحريـــري الـــذي يتزّعـــم تّيـــار 
المســـتقبل فـــي مهرجـــان كبير أقيم الســـبت 
الماضي في عكار، شمال لبنان ”هل عاد بّشار 
(األســـد) يعمل علـــى خط تشـــكيل اللوائح؟“. 
واعتبـــر أن حزب الله يتولى مهّمة التســـويق 
للمرشحين المحسوبين على النظام السوري 
قائـــال ”هنا فـــي عـــّكار الئحة، وهنـــاك الئحة 
في طرابلـــس وحلفاء للحـــزب والوصاية في 

بيروت. واألمر نفسه ينطبق على البقاع“.
وكان جميل الســـّيد وعلي الحاج يشغالن 
منصبين أمنييـــن كبيرين لـــدى اغتيال رفيق 
الحريري في الرابع عشر من فبراير 2005، وقد 
ســـجنا لمّدة أربع ســـنوات بأمر من المحكمة 

الدولية التي لم تجد أدلة كافية إلدانتهما.
وكان الســـّيد (شـــيعي) مديرا عاما لألمن 
العـــام، فيما كان الحـــاج (ســـّني)، الذي عمل 
فتـــرة طويلة مرافقا شـــخصيا للحريري األب، 
مديرا لقوى األمن الداخلي. وشغل الحاج هذا 
المنصب بناء على طلب ســـوري بعد اكتشاف 
رفيـــق الحريري أّن مهمة الحـــاج كانت تتمّثل 
في إرســـال تقارير إلى األجهزة الســـورية عن 

تحركاته وأحاديثه في المجالس الخاصة.
ورأت المصادر نفســـها أّن تّيار المستقبل 
لـــن يكتفـــي بتصعيـــد اللهجـــة ضـــّد النظام 
السوري وحزب الله فحسب، بل سيعمد أيضا 
إلى خرق لوائحه في منطقة البقاع، خصوصا 
في دائرة بعلبك – الهرمل. وسيستغل من أجل 
تحقيق هذا الهدف النقمة الســـائدة في بعض 

األوساط الشـــيعية على حزب الله الذي أهمل 
منطقة بعلبك – الهرمل طويال.

وتترّشح في هذه الدائرة الئحة تضّم شيعة 
معارضين للحزب إضافة إلى سّنة ومسيحيين 
يعتبرون من أشّد المعترضين على ممارسات 
ويأخـــذون عليـــه اعتماده سياســـة  الحـــزب 
تســـتهدف إفقـــار بعلبك والهرمـــل، خصوصا 
بعلبك ذات القلعة الرومانية المشـــهورة التي 
كانت معلما ســـياحيا عالميا قبـــل أن تتحّول 

إلى مدينة شبه مهجورة من السّياح اآلن.
ويتزّعـــم الالئحـــة التي يتوقـــع أن تحّقق 
اختراقـــا لهيمنة حزب الله وحركة أمل، أي ما 
يســـّمى الثنائي الشيعي، على منطقة بعلبك – 

الهرمل النائب السابق يحيى شمص. 
وينتمي شـــمص، الـــذي ســـبق للوصاية 
الســـورية في تســـعينات القـــرن الماضي أن 
جّردتـــه مـــن مقعـــده النيابـــي ووضعتـــه في 
الســـجن، إلى إحدى أكبر العشـــائر الشـــيعية 
فـــي لبنان. وستســـتفيد الئحته مـــن دعم تيار 
المســـتقبل علـــى الصعيد الســـّني ومن تأييد 
القوات اللبنانية، التي يعتبر معظم مسيحيي 
المنطقـــة من المؤيدين لها. كذلك، سيســـتفيد 
مـــن نقمة عائـــالت مدينة بعلبك نفســـها على 
الحزب، بما في ذلك عائلة ياغي ذات الحضور 
القوي والتي اعتادت أن تكون ممثلة بقوة في 

المجلس البلدي للمدينة.
ولوحظ، األحـــد، أن رئيس مجلس النواب 
الســـابق الســـّيد حســـين الحســـيني أعلـــن 
انسحابه من الســـباق االنتخابي. ويوّفر هذا 
االنسحاب دعما إضافيا لالئحة يحيى شمص 
الذي يأمل بخرق الئحة حزب الله – حركة أمل، 
بما ال يقّل عن ثالثة مقاعد في ما يمكن اعتباره 

حدثا فريدا منذ تسعينات القرن الماضي.
واســـتبعدت المصادر السياسية أي خرق 
للوائح الثنائي الشيعي في الجنوب اللبناني. 
وفّسرت ذلك بالوجود العسكري القوي لحزب 
اللـــه من جهـــة وغياب الطابع العشـــائري عن 

المجتمع الشيعي في الجنوب.
وأشـــارت إلـــى أن الثنائي الشـــيعي نجح 
إلى حد كبير في تدجيـــن العائالت اإلقطاعية 
الشـــيعية. وحّقق ذلـــك إّما عن طريـــق إعطاء 
ممثليـــن لهـــذه العائالت مقاعد نيابية شـــرط 
أن يكـــون ممثلوهـــا مجرد نـــواب منضبطين 
بمـــا يقـــّرره رئيـــس مجلـــس النـــواب نبيـــه 
بّري، وإّما عـــن طريق معاقبة هـــذه العائالت 
ومنع أي نشـــاط لها في المناطق التي تمثلها 

تقليديا.
وبين العائالت التي عوقبـــت عائلة الزين 
الشـــيعية ذات االنتشـــار الواســـع في جنوب 
لبنـــان. وللمّرة األولى منذ ما قبل االســـتقالل 
في العام 1943 لن يكون لهذه العائلة ممثل في 
مجلس النّواب الجديد إذ قّرر الثنائي عدم أخذ 
النائب الحالـــي عبداللطيف الزين على إحدى 

لوائحه بحجة تقّدمه في العمر. 

} أنقرة - يتساءل المراقبون عن سّر الصمت 
المفاجـــئ ألنقـــرة عـــن أنشـــطة الدوحـــة في 
مشاريع الطاقة داخل المياه اإلقليمية لقبرص 
اليونانيـــة، وعما تنتظره تركيا من قطر مقابل 

هذا الصمت المريب.
وفيما تعمل شركات تركية على استكشاف 
اإلقليميـــة  الميـــاه  مـــن  الغـــاز  واســـتخراج 
لجمهورية قبـــرص التركية، قامت قطع بحرية 
عســـكرية تركية في فبراير الماضي باعتراض 
ســـفينة تنقيب تابعة لشـــركة إيني اإليطالية، 
فـــي المياه اإلقليميـــة القبرصية في ”المنطقة 

للجزيرة. االقتصادية الخالصة“ 
ومقابـــل مواقف أنقرة من عمل الشـــركات 
األوروبية داخـــل المنطقة االقتصادية التابعة 
لقبـــرص اليونانية، فـــإن تركيا تواجه في تلك 
المنطقة أيضا مشـــروع استخراج للغاز تعمل 
عليه شركتا أكسون موبايل األميركية وشركة 
قطر بتروليـــوم القطرية داخل تلـــك المنطقة. 
ومـــع تتالـــي تهديدات الرئيـــس التركي رجب 

طيـــب أردوغان، تتالـــت االتصـــاالت الدولية، 
ال ســـيما من قبل الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، للطلـــب مـــن أنقـــرة عـــدم التعرض 
للشـــركات األوروبية ال سيما توتال الفرنسية 

التي تعمل داخل مياه قبرص اليونانية. 
لكن غرابـــة الموقف التركـــي تكمن في أن 
ما صدر من تحذيرات ضد الشـــركات العاملة 
في مياه قبرص يجنب توجيه أي تحذير لقطر 
بتروليوم وأكســـون موبايل األميركية، اللتين 

تعمالن بشكل مشترك في المنطقة.
وقد تســـاءل أردوغان توبـــارك، أحد نواب 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري المعـــارض، في 
تغريـــدة لـــه على تويتـــر عن ”ســـّر صمت من 
أرســـلوا طائرات المـــواد الغذائيـــة والقوات 
العســـكرية إلـــى قطـــر عـــن قيـــام أميـــر قطر 
باالعتـــراف بقبرص اليونانية ومشـــاركته في 

استخراج الغاز الطبيعي هناك“.
وفيما يطـــرح نجدت بالميـــر، أحد خبراء 
الطاقـــة األتـــراك، أســـئلة حول ســـّر ”صمت 

الحكومة ووســـائل اإلعالم التركية عن األمر“، 
فإن عزيز كنوكمان، أستاذ االقتصاد في جامعة 
غـــازي فـــي أنقرة، يـــرى أن صمـــت الحكومة 
التركية سببه دعم مالي قطري منتظر لتركيا.

ويكشـــف اقتصاديون أتراك أن قطر فتحت 
أبوابها للشـــركات التركيـــة منذ وصول حزب 
العدالـــة والتنميـــة إلـــى الســـلطة، وأن حجم 
االســـتثمارات القطريـــة فـــي تركيـــا قد وصل 
إلـــى 19 مليار دوالر. ويضيف هـــؤالء أن هذه 
االســـتثمارات جـــرى تنفيذها بالشـــراكة مع 

رجال أعمال قريبين من أردوغان.
ويكشـــف كنوكمان أن ”أردوغان قادر على 
القـــول إن قطر مهمة بالنســـبة لنا، وأنه لدينا 
التزامات سياســـية واقتصادية مشتركة لذلك 
فإننا في مسألة قبرص اليونانية ننظر بشكل 

مختلف إلى الدور القطري هناك“.
ويضيف كنوكمان أنه من المرجح أن أمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني “عليه أن 

يدفع فاتورة ثقيلة مقابل الصمت التركي“.

} بغداد - وصفت أوســـاط سياســـية عراقية 
إعـــالن تحالف نوري المالكي االنســـحاب من 
الّســـباق االنتخابي في محافظة صالح الدين 
بأنه مؤشـــر واضـــح على أن رئيـــس الوزراء 
الســـابق يشـــعر بالقلق على تراجع شـــعبيته 

وغموض مستقبله السياسي.
وتشير هذه األوساط إلى أن االنسحاب من 
محافظة صـــالح الدين فيه اعتراف واضح من 
المالكي بأن شـــعبيته في المحافظات السنية 
شـــبه منعدمـــة، وأن الخطـــاب الطائفي الذي 
رفعه طيلة ثماني ســـنوات مـــن حكمه انتهى 
إلـــى عزله في أحـــد أهم المراكـــز االنتخابية، 
وأن الشـــارع الســـني لم ينس لرئيس الوزراء 
الســـابق دوره في فتح الطريق أمام ســـيطرة 

داعش على المحافظات السنية.
وأعلـــن مصدر فـــي مفوضيـــة االنتخابات 
في محافظة صـــالح الدين، األحد، انســـحاب 

ائتالف دولـــة القانون الـــذي يتزعمه المالكي 
من االنتخابـــات في المحافظـــة. وأضاف أنه 
”تم شـــطب االئتالف من الكيانات السياســـية 

المسجلة في المحافظة“.
وقال الناشـــط المدنـــي جعفـــر البلداوي 
إن ”االنســـحاب جاء علـــى خلفية إخفاق دولة 
إيجـــاد المرشـــحين الالزمين  القانـــون فـــي 
لقائمتهـــم االنتخابيـــة، حيث لم يتقدم ســـوى 
أربعة مرشـــحين للترشـــح ضمن كيـــان دولة 
القانـــون في صـــالح الدين من أصـــل 24 ممن 
يحق لهم الترشح في القائمة االنتخابية، مما 
يعني إخفاقه في الحصول على مقعد برلماني 

في المحافظة“.
وأضـــاف أن ”االئتـــالف ال يلقى قبوال بين 
األغلبية العربية الســـنية في المحافظة والتي 
تتجاوز نســـبة الـ80 بالمئة من السكان، بينما 
يحظـــى منافســـوه من الشـــيعة ضمـــن تيار 

الحكمـــة والتيار الصـــدري والمجلس األعلى 
بجماهيرية أفضل منه“.

ولم يســـبق ألي ائتالف سياســـي أن أعلن 
انســـحابه من المنافســـة االنتخابيـــة في أي 
محافظـــة عراقية بهدف فســـح المجـــال أمام 

منافسيه السياسيين.
واعتبر مراقبون أن المالكي انســـحب من 
الســـباق خوفا من نتيجة مخيبة لآلمال، وأنه 
يفضل هزيمـــة بإرادته على هزيمـــة يمكن أن 
تســـاعد في إنهاء مستقبله السياسي وتظهره 
في وضع الضعيف خاصة أن حلفاءه الشيعة 

تفرقوا في أكثر من تحالف.
وقال مراقـــب عراقي لـ“العرب“ إن المالكي 
لم يفقد شـــعبيته فقط في المحافظات السنية، 
بـــل يعيـــش وضعـــا صعبـــا فـــي محافظات 
محســـوبة تاريخيا على تحالف ائتالف دولة 
القانون. وفي ديسمبر 2016، قوبلت جولته في 

بعض محافظات الجنوب مثل ذي قار وميسان 
والبصرة، التـــي يتمركز فيها أنصـــار التيار 
الصدري بشـــكل كبير، باحتجاجات شـــعبية 
اســـتعملت فيها الشـــعارات المطالبة بطرده، 

فضال عن استهدافه باألحذية والحجارة.
ويشير إلى أن رئيس تحالف دولة القانون 
فقد الدعم الشـــعبي في المحافظات الشـــيعية 
قبـــل الســـنّية، وأن سياســـاته التـــي أفضت 
بالعـــراق إلى وضع صعب أمنيـــا واقتصاديا 

جمعت ضده مختلف الطيف العراقي.
ويضيـــف المراقب أن رهـــان المالكي اآلن 
أصبح على إيران وميليشـــيا الحشد الشعبي 
الحليفة لها حتى يستمر بالواجهة، وأنه ربما 
يســـتفيد من مســـاعي رئيس الوزراء الحالي 
حيـــدر العبـــادي في أخذ مســـافة عـــن إيران 
واالنفتاح أكثـــر على العمـــق العربي، ليظهر 
المالكـــي لطهران بأنه الرجل األنســـب للرهان 

عليه فـــي الحفاظ على مصالحها السياســـية 
والعسكرية بالعراق.

ورغم النفـــوذ الكبير الذي ال يزال المالكي 
يمتلكه في العراق ويستمّده من أذرعه الممتدة 
داخل أجهزة الدولة ومن تحالفه مع كبار قادة 
الميليشيات الشيعية، إّال أّن منافسته للعبادي 
على منصب رئاسة الحكومة ازدادت صعوبة.

ويجـــادل عراقيـــون بـــأّن الصعـــود إلـــى 
ســـّدة الحكم في العراق ليـــس رهين البرامج 
والسياســـات واإلنجـــازات بقدر مـــا هو وليد 
توافقـــات داخلية وصفقـــات خارجية اعتادت 
إيران، منذ ســـنة 2003، أن تكون طرفا أساسيا 
فيهـــا. ورغـــم ذلـــك فإّن طهـــران ال تســـتطيع 
خاســـر بـــل على طرف  الرهـــان على ”جواد“ 
يمكن االعتماد عليـــه، وهو إلى حّد اآلن حيدر 
العبادي الـــذي اختبرته في قضية اســـتقالل 

األكراد ويبدو أّنه نجح في االختبار.
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ة  • إيران الرهان األخير لزعيم ائتالف دولة القانون للبقاء بالمشهد
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب  } دمشــق – 
أردوغـــان أن مدينة تل رفعت ســـتكون احملطة 
املواليـــة لعملية غصن الزيتـــون التي انطلقت 
فـــي ينايـــر املاضـــي مبنطقة عفرين شـــمالي 
حلـــب وجنحت القوات التركيـــة واملجموعات 
الســـورية املوالية لها في السيطرة عليها قبل 
أيـــام، بعد انســـحاب وحدات حماية الشـــعب 

الكردي منها.
وقـــال أردوغان مـــن مدينة طرابـــزون على 
البحر األســـود ”بإذن الله ســـنضمن أن حتقق 
هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت 

خالل فترة قصيرة“.
ويرى مراقبون أن إعالن الرئيس التركي أن 
تـــل رفعت الواقعة في شـــمال حلب هي احملطة 
املوالية قد يكون نتاج اتفاق بينه وبني روسيا.
وكانـــت تســـريبات قد حتدثت عـــن وجود 
مفاوضـــات بـــني اجلانبني التركي والروســـي 
بشأن دخول القوات التركية إلى املدينة، خاصة 
بعد تعثر احملادثات بني أنقرة وواشنطن بشأن 
منبج، التي سبق وأن قال أردوغان إنها ستكون 
الوجهة التالية. وســـبق وأن اتهمت الوحدات 

الكردية روسيا بإعطاء الضوء األخضر لتركيا 
لشـــن الهجوم على عفرين، عبـــر إخالء قواتها 
املنتشـــرة فـــي املنطقة، وأيضا مـــن خالل فتح 

األجواء أمام الطائرات التركية.
وتقع تل رفعت التي تسيطر عليها الوحدات 
الكرديـــة، بني منبج وعفرين، وبالتالي فإن على 
تركيا في حال أرادت الســـير قدما صوب منبج 

السيطرة على تلك املدينة.
وكانت الوحدات الكردية قد سمحت بدخول 
العشـــرات من عناصر القوات الشعبية الداعمة 
للنظام الســـوري، وســـلمتها بعض املواقع في 
تـــل رفعت، على غرار مـــا حصل في عفرين، في 

محاولة لتجنب الهجوم التركي.
وال يســـتبعد املراقبـــون أن تتعرض املدينة 
إلى نفـــس مصير عفرين في حـــال حصل فعال 

اتفاق بني أنقرة وموسكو.
ويـــرى البعـــض أن روســـيا ومـــن خـــالل 
مســـايرتها للنظـــام التركـــي تأمل فـــي حدوث 
صدام بينهـــا واإلدارة األميركيـــة التي ال تزال 
مواقفها من اســـتمرار دعم الوحـــدات الكردية 

ضبابية.

ويقـــول هؤالء إن روســـيا تغامر فعال بهذا 
التوجـــه ألنـــه ليس مســـتبعدا علـــى الرئيس 
التركي أن ينقلـــب على تفاهماته معها، خاصة 
بعد أن يضمن حتقيق السيطرة على كامل ريف 
حلب الشـــمالي، وقد يذهب باجتاه عقد صفقة 

مع واشنطن حينها.
وقـــال أردوغان األحـــد إن ”علـــى الواليات 
املتحـــدة أن تتســـّلم الســـيطرة فـــي منبج من 
التنظيـــم اإلرهابـــي (وحدات حماية الشـــعب) 
وتسليم املنطقة إلى أصحابها احلقيقيني، وفي 
حال عدم إخراج التنظيم منها فإننا ســـنضطر 

إلى حتقيق ذلك مع سكان املنطقة“.
وفـــي ٢٠ ينايـــر بدأت أنقـــرة هجوما جويا 
وبريـــا على منطقة عفرين في ســـوريا للقضاء 
علـــى وحـــدات حماية الشـــعب الكرديـــة التي 
تعتبرهـــا تركيـــا جماعـــة إرهابيـــة، فـــي حني 
تعتبرها واشـــنطن عنصرا أساسيا في القتال 

ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وفـــي ١٨ مـــارس متكنـــت القـــوات التركية 
ومعارضون سوريون موالون لها من السيطرة 
على كامل عفرين وانســـحاب وحـــدات حماية 

الشعب الكردية منها دون قتال.
الســـيطرة علـــى عفريـــن خطوة  وتعتبـــر 
كبيرة بالنســـبة لتركيا التي تسعى إلى إحكام 

سيطرتها على شمال سوريا.

} بيــروت - يواجـــه وزيـــر العـــدل اللبنانـــي 
الســـابق أشـــرف ريفـــي االنتخابـــات النيابية 
وحيـــدا، بعد أن انفضت من حولـــه العديد من 
الشـــخصيات الوازنـــة التـــي كان يعـــول على 
التحالف معها في االستحقاق، لتلتحق مجددا 

بركب تيار املستقبل وزعيمه سعد احلريري.
وخـــالل إعالنـــه عن الئحـــة املســـتقبل في 
الشـــمال مـــن مدينـــة طرابلـــس، األحـــد، وجه 
احلريـــري انتقـــادات ضمنية لريفـــي حني قال 
”إن كافة لوائح املســـتقبل ضد حـــزب الله، فيما 
لوائح من يدعي أنه ضـــد احلزب هي في واقع 

األمر ضد املستقبل“.
وكان ريفي حتى وقت قريب يطمح لتشكيل 
لوائـــح في معظم الدوائر االنتخابية إن لم يكن 
فـــي جميعها آمال فـــي تكريس اإلجنـــاز الذي 
حققه في االنتخابـــات البلدية األخيرة، بيد أن 
التغييرات التي طرأت على الســـاحة اللبنانية 
فـــي األشـــهر األخيـــرة، فضـــال عـــن تعقيدات 
العمليـــة االنتخابية جعلت من الصعب حتقيق 
هذا الهدف الذي انحســـر فـــي ثالث دوائر هي 

طرابلس وعكار وبيروت الثانية.
ويـــرى مراقبون أن أســـلوب أشـــرف ريفي 
وطريقة تعاطيه مع القوى السياســـية وحصر 
تركيـــزه علـــى تتبـــع ”زالت“ تيـــار املســـتقبل 
لتســـجيل أهداف لصاحله في عقـــر دار التيار 
ساهمت بشكل واضح في تغير مواقف البعض، 
بيد أن العامل األبرز الذي أدى إلى تغير مجرى 
األمور بالنســـبة لريفي، هو خروج رئيس تيار 
املستقبل سعد احلريري من أزمة استقالته في 

نوفمبر املاضي برصيد شعبي وسياسي قوي، 
دفعت العديد من األسماء إلى إعادة حساباتها 

السياسية مجددا.
وريفي هو إحدى أبرز الشخصيات املنتقدة 
لعمل تيار املستقبل وزعميه سعد احلريري في 
السنوات األخيرة خاصة جلهة كيفية التعاطي 

مع التحدي الذي يشكله حزب الله.
وال يـــكاد ميـــر يـــوم دون أن يطلـــق ريفي 
تصريحات مهاجمة للحريري آخرها كان األحد 

حينمـــا أصدر املكتب اإلعالمي لـــه بيانا طالب 
فيه احلريري بترجمة مواقفه التي أعلنها ”ضد 
حـــزب الله علـــى طاولة مجلس الـــوزراء كونه 
رئيســـا للحكومـــة، وأال يكون هـــو من ميارس 
الشـــعبوية مبعناهـــا الســـلبي، وأن يبادر إلى 
سحب ســـفير لبنان لدى النظام السوري الذي 
وافقـــت حكومته على اعتمـــاده، كما إلى وقف 
لقرار الســـلم واحلرب،  مصـــادرة ’حزب اللـــه‘ 

وحماية لبنان من انتشار السالح“.

وجاء بيان مكتب ريفي ردا على تصريحات 
للحريري دعا فيها إلى ضرورة املشـــاركة بزخم 
فـــي االنتخابـــات النيابية املقـــرر إجراؤها في 
مايـــو املقبـــل ملواجهة حزب اللـــه وخطر عودة 

الوصاية إلى لبنان.
ويتهم املقربون من احلريري ريفي بالسعي 
لضرب صورة احلريري لدى قاعدته الشـــعبية 

في سياق طموحه لنيل الزعامة السنية.
ويقـــول متابعـــون إن احلريـــري علـــى ما 
يبـــدو جنح في ”قلب الطاولـــة“ على ريفي عبر 
اســـتعادة دعم عـــدد من الشـــخصيات الوازنة 
مـــن أمثـــال النائب خالـــد الضاهـــر، الذي كان 
لفترة قريبة يفكـــر في التحالف مع وزير العدل 
السابق. ولم يقف الضاهر عند حد إعالن دعمه 
لتيار املســـتقبل فـــي عكار، بل وجـــه انتقادات 
لريفي حني قـــال في تصريحـــات األحد إنه ”ال 
يحســـن األداء السياســـي، وال يخدم املصلحة 
العامـــة ووحـــدة الصـــف عندما يتعلـــق األداء 
بتمزيق الصف أكثر مما هو ممزق، وهذا األداء 

يخدم حزب الله“.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات الضاهر 
والصعوبـــة التـــي يواجهها ريفي في تشـــكيل 
لوائح انتخابية والتي كشـــف مكتبه اإلعالمي 
عـــن تأجيل اإلعـــالن عنها إلى االثنـــني املقبل، 
تعكســـان فـــي واقع األمـــر أن األمور ال تســـير 
حسبما يشـــتهي الوزير الســـابق، مستبعدين 
إمكانيـــة حتقيقـــه إجنازا بقيمة مـــا حتقق في 
العـــام 2016، خاصـــة وأن املـــزاج الشـــعبي ال 

يخدمه.

{األردن يلعـــب دورا محوريـــا في التخفيف من أزمة الهجرة القســـرية التي تؤثـــر على المنطقة، أخبار

باعتباره الدولة الثانية في العالم باستضافة الالجئين}.

األمير علي بن احلسني
عضو اللجنة التوجيهية لقمة احلائزين على جائزة نوبل للسالم

{من ال يتجرأ بالحديث عن السيادة فليتخل عن التعاطي بالشأن العام كوزير أو نائب. هذا البلد 

تأسس بالتساوي بين كل المكونات وبين األفراد، لكن األمر مختل اليوم}.

بيار بوعاصي
وزير الشؤون االجتماعية اللبناني
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◄ أعلن اجليش اإلسرائيلي ومصدر أمني 
فلسطيني األحد أن طائرات إسرائيلية 

قصفت موقعا في مجمع عسكري حلركة 
حماس في قطاع غزة ليل السبت األحد 

بعدما قام فلسطينيون بهجوم عبر احلدود 
على جنوب إسرائيل.

◄ أدان السودان، األحد، تفجيرا إرهابيا 
وقع السبت في محافظة اإلسكندرية شمالي 

مصر، وخلف قتيلني وخمسة جرحى من 
الشرطة.

◄ استقبل العاهل األردني امللك 
عبدالله الثاني وفدا من أعضاء مجلس 
النواب األميركي برئاسة زعيمة األقلية 

الدميقراطية نانسي بيلوسي، حيث بحثا 
تعزيز العالقات الثنائية.

◄ تعتزم الشرطة اإلسرائيلية استجواب 
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو وزوجته 

سارة مجددا، اليوم االثنني، في قضية 
شركة االتصاالت ”بيزك“ املعروفة إعالميا 

باسم ”امللف 4000“.

◄ أحبط اجليش األردني عملية تهريب 
كمية كبيرة من املخدرات على احلدود 

األردنية السورية، وقبض على 3 من 
املنفذين، في حني تراجع اآلخرون باجتاه 

األراضي السورية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ خالد الضاهر: األداء السياسي لريفي يخدم حزب الله
سعد الحريري ينجح في حشر أشرف ريفي بالزاوية

} غــزة - يثيـــر الوضـــع فـــي قطاع غـــزة قلق 
الدوائر اإلسرائيلية، على خالف ما يحدث على 
الجبهة الشـــمالية حيث تبدو تل أبيب مرتاحة 
نسبيا لوجود قيادة صقورية في البيت األبيض 
تتبنى بالكامل رؤيتها تجاه التهديدات الكامنة 
فـــي تلك الجبهة ومســـتعدة لبذل جهد أكبر في 
وضع حد لها، وفي مقدمتها الوجود اإليراني.

وسجل في الفترة األخيرة تواتر للضربات 
الجويـــة اإلســـرائيلية علـــى مواقـــع لفصائل 
فلســـطينية فـــي قطـــاع غـــزة كان آخرها فجر 
األحد، بعد أن قام شبان فلسيطينيون باختراق 
الســـياج الحدودي مســـاء الســـبت بالقرب من 
القريـــة التعاونية (كيبوتز) كيســـوفيم، جنوب 
القطاع، وحـــرق إحدى اآلليـــات، على حد قول 

صحيفة هآرتس اإلسرائيلية.
وفـــي وقت الحق ألقت طائرات إســـرائيلية 
منشـــورات علـــى المنطقة الحدودية الشـــرقية 

لقطاع غزة، تحذر من االقتراب من الحدود.
ويبـــدو أن الوضـــع فـــي القطـــاع مرشـــح 
لتصعيد أكبر في قادم األيام مع إبداء الفصائل 
الفلســـطينية وفي مقدمتها حماس استعدادها 
للمواجهة، وهو ما كشفته المناورات العسكرية 
التـــي بدأتها باألمس بمشـــاركة نحـــو ثالثين 
ألفـــا مـــن مقاتليهـــا. وأفاد شـــهود عيـــان بأن 
اآلالف من مقاتلي القســـام الملثمين وبالبزات 
العســـكرية، انتشروا على المفترقات الرئيسية 
وفـــي المناطق القريبـــة من حـــدود قطاع غزة 
مـــع إســـرائيل. وشـــوهدت بحـــوزة المقاتلين 
أســـلحة أوتوماتيكية متنوعة مثل بنادق أم 16 
وكالشـــنيكوف وقاذفات آر بي جي، إضافة إلى 

العشرات من العربات العسكرية.
وقـــال عضـــو بـــارز فـــي حمـــاس إن هذه 
المنـــاورة ”تدريبيـــة وتحاكـــي الدفـــاع أثناء 
العـــدوان والحـــروب وتظهـــر مـــدى جهوزية 

القسام والجبهة الداخلية“.
يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية والهيئة 
تنظمـــان  الفلســـطينيين  لالجئيـــن  الوطنيـــة 
الســـنوية التي  بمناســـبة ذكرى ”يوم األرض“ 
تصـــادف الجمعـــة القـــادم ”مســـيرة العـــودة 
حيث أعلنتا أنهما ســـتقيمان المئات  الكبرى“ 
من الخيام على بعد مئـــات األمتار من الحدود 
الشـــرقية والشـــمالية للقطـــاع مع إســـرائيل، 

وستقيم عائالت الالجئين في هذه الخيام.
وتفرض إسرائيل حصارا شددته برا وجوا 
وبحـــرا قبل نحـــو عقد على قطاع غـــزة الفقير 
والذي يسكنه نحو مليوني نسمة قرابة ثلثيهم 

من الالجئين الفلسطينيين.
ويرى مراقبـــون أن تعثر الجهود المصرية 
لتحقيـــق المصالحة الفلســـطينية واســـتمرار 
تضييـــق الخناق على القطاع الفقير قد يولدان 

حالة انفجار، وهذا ما تخشاه إسرائيل.
ويشـــير هؤالء إلـــى أن معطـــى آخر يجعل 
من إســـرائيل غير مطمئنة للوضع في الجبهة 
الجنوبيـــة وهو تردي الوضع الصحي للرئيس 
محمـــود عبـــاس، ومـــا قـــد يخلفه الفـــراغ في 
الســـلطة من حالـــة فوضى نتيجـــة طموحات 
الكثير من المقربين منـــه لخالفته، وهذا طبعا 
لن يكون في صالح إســـرائيل التي لطالما رأت 
في أبي مازن صمام أمان، رغم التوتر الحاصل 
بينهما. وفي عهد عباس ازداد حجم التنســـيق 

األمني بين الفلسطينيين وإسرائيل، وقد نجح 
عباس فـــي تقليم األصـــوات الداعية إلى خيار 
التصعيـــد، وتبني المســـار السياســـي الخيار 

األوحد لمواجهة السياسة اإلسرائيلية.
وأكـــد محمـــود إســـماعيل، عضـــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، األحد، 
أن الرئيـــس محمود عباس بصحة جيدة، نافيا 
صحة األخبار التي تحدثـــت عن تدهور حالته 
الصحيـــة. وقـــال إســـماعيل إن أي ”فحـــوص 
طبية أجراها أو ســـيجريها الرئيس عباس هي 

فحوص روتينية وطبيعية“.
وكان عبـــاس وصل الجمعـــة إلى العاصمة 
األردنيـــة عمـــان، ومـــن المتوقـــع أن يجـــري 
فحوصات طبية فيها، ما زاد في حجم الشكوك 
بشأن صحته، خاصة وأنه قبل أشهر قليلة كان 

قد أجرى فحوصا بالواليات المتحدة.
ووفق وســـائل إعـــالم إســـرائيلية فإن تل 
أبيب تدرس جملة من السيناريوهات للتعاطي 
مع الجبهـــة الجنوبية الممثلة فـــي قطاع غزة 
والضفـــة، ومن بينهـــا مدى رجاحة شـــن عمل 

عسكري في هذا التوقيت.
وصـــرح وزير الدفاع اإلســـرائيلي إفيغدور 
ليبرمـــان في مؤتمر نظمتـــه صحيفة ”يديعوت 
بأن الجبهـــة الجنوبية القريبة من  أحرونوت“ 
قطاع غزة أكثر استعدادا وقدرة على تحمل أي 
مواجهة وحرب، على عكس الجبهة الشـــمالية 

التي تشهد وضعا ليس مثاليا، حسب وصفه.

أن  واقـــع  تعكـــس  ليبرمـــان  تصريحـــات 
إســـرائيل باتت تضـــع الوضـــع المتدهور في 
قطاع غزة في أعلى سلم أولوياتها، على خالف 
الجبهة الشـــمالية التي ترى أنه صار باإلمكان 
معالجتهـــا ضمن إطـــار دولي أشـــمل، بعد أن 
كانت تشعر أنها وحيدة في مواجهة تحدياتها 
وخاصة فـــي ما يتعلق بالوجـــود اإليراني في 

سوريا ولبنان.
وقال ليبرمان بلغة الواثق األحد ”لن يكون 
هناك وجود عســـكري إيراني في ســـوريا، ولن 
تكـــون هناك إيران نوويـــة، فنحن ال نقول فقط، 

إننا نعني ما نقوله“.
الفتـــرة  فـــي  األميركيـــة  اإلدارة  وشـــهدت 
األخيرة تغييـــرات كبيرة، ســـاهمت في ارتقاء 
أســـماء معروفـــة بنهجها الصدامي إلى ســـدة 
القرار فـــي البيت األبيـــض وكان آخرها جون 
بولتـــون الـــذي تولـــى مهمـــة مستشـــار األمن 

القومي في البيت األبيض.
ومعلـــوم أن بولتـــون مـــن أكثـــر المؤيدين 
إلســـرائيل وأشـــد الرافضين لالتفـــاق النووي 
اإليرانـــي ويتبنى منطق القوة فـــي مواجهات 
طموحـــات إيـــران التوســـعية فـــي المنطقـــة، 
وبالتأكيد ســـيكون له عميق األثر على صياغة 
سياســـات البيـــت األبيـــض إزاء التعاطي مع 
الوجـــود اإليرانـــي في كل من ســـوريا ولبنان، 

وهذا طبعا يريح حكومة بنيامين نتنياهو.

إفيغدور ليبرمان:

الجبهة الجنوبية أكثر 

استعدادا وقدرة على 

تحمل أي مواجهة وحرب

د جنوبا معولة على 
ّ

إسرائيل تصع

واشنطن في التعاطي مع الشمال

بعد الســــــيطرة على عفرين، يشعر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن ال شيء ميكن 
أن يوقف طموحه في السيطرة على كامل ريف حلب الشمالي، وبالتالي فرض نفسه كرقم 
صعب على الساحة السورية، وأيضا إنهاء أي طموح كردي في إنشاء إقليم حكم ذاتي.

تحد صعب
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أردوغان: تل رفعت الوجهة المقبلة 

بعد عفرين
[ روسيا تغامر بتعزيز النفوذ التركي في ريف حلب الشمالي



} املوصــل (العراق) – أدخــــل الرئيس التركي، 
رجــــب طيــــب أردوغــــان بإعالنه، األحــــد، بدء 
عمليات عسكرية لمالحقة عناصر حزب العّمال 
الكردستاني في قضاء سنجار بشمال العراق، 
عامل توّتر جديدا على الساحة العراقية التي 
لم تجد بعد توازنها السياســــي واألمني بعد 

حرب داعش وفي ظل الصراعات الداخلية.
ويحمل هذا اإلعالن ثالثة أبعاد متشابكة، 
أّولها انتهاك الســــيادة العراقية واســــتباحة 
أمن مكــــّون عراقي صميــــم يتمّثــــل باألكراد، 
وثانيهــــا تأثيــــرات الخطــــوة التركيــــة علــــى 
الوضــــع السياســــي في البالد بمــــا تمّثله من 
إحراج لرئيس الوزراء العراقي أمام خصومه 
السياسيين وكبار منافســــيه في االنتخابات 
القادمــــة والذين يتصّيدون عثراته، إلســــقاط 
الصورة التي نحتها لنفسه كقائد منتصر في 
الحرب على تنظيم داعش، فيما سيكون عجزه 
عن مواجهة االنتهاك التركي لحرمة األراضي 

العراقية أكبر دعاية مضاّدة له.
أّما ثالث األبعاد، فيكتســــي طابعا إقليميا 
ودوليا متصــــال بصراع النفوذ فــــي العراق، 
حيث ال يمكن فصل تدخل تركيا عســــكريا في 
العراق عن محاوالت كســــر المحور الجغرافي 
الــــذي عملت إيــــران على إنشــــائه ويمتد عبر 

األراضي العراقية إلى سوريا فلبنان.
وقــــال الرئيــــس التركي في كلمــــة ألقاها، 
األحد، أمام تجّمع ألنصــــاره بوالية طرابزون 
بشمال شرق تركيا ”قلنا إننا سندُخل سنجار 
أيضا، واآلن بدأت العمليات العسكرية هناك“.

واستعاد أردوغان بذلك تهديدا كان أطلقه 
االثنين الماضي بأن أنقرة ستوسع عملياتها 
العســــكرية ضد حــــزب العّمال الــــذي تعتبره 
إرهابيــــا فــــي مناطق أخرى بشــــمال ســــوريا 

وشمال العراق.
وأربك إعالن بــــدء العملية التركية، بغداد 
بشــــكل واضح، وكشــــف أّن األجهزة العراقية 

غير ملّمة بما يجري في مناطق البالد.
وســــارعت قيادة العمليات المشتركة إلى 
نفي عبور أي قــــوات أجنبية عبر الحدود إلى 
محافظة نينوى حيث يقع قضاء سنجار، فيما 
أكدت أن الوضع األمني في تلك المناطق تحت 

ســــيطرة القوات العراقية. وقال مركز اإلعالم 
األمنــــي في بيان صحافي إن ”قيادة العمليات 
المشــــتركة تنفــــي وجــــود أي حركــــة لقوات 

أجنبية عبر الحدود العراقية“.
كذلك نفى الحشــــد الشــــعبي (قوات رديفة 
مكونة فــــي أغلبها من ميليشــــيات شــــيعية) 
وجود تحركات أو عمليات عسكرية تركية في 

قضاء سنجار أو محيطه.
وقــــال القيــــادي الميداني بالحشــــد رائد 
الكروي في بيان ”لم نالحظ أي تحرك عسكري 

تركي إلى غاية اآلن في المناطق المذكورة“.
ومــــع مــــا يحملــــه مثــــل ذلك اإلعــــالن من 
الجانــــب التركي، من إحــــراج لحكومة رئيس 
الوزراء حيــــدر العبادي، ســــارعت الخارجية 
العراقيــــة إلى اســــتدعاء الســــفير التركي في 
بغداد لالســــتيضاح بشــــأن ما ورد على لسان 

أردوغان.
األحــــزاب  قــــادة  لكبــــار  وبالنســــبة 
والميليشيات الشيعية في العراق، فإّن تدّخل 
تركيا عسكريا بالشمال العراقي يعني منافسة 

داعمتهم األساســــية إيران التي تمّكنت بفعل 
الحرب ضــــّد تنظيم داعش من ترجمة نفوذها 
السياســــي فــــي البــــالد إلى تواجد عســــكري 
حقيقي من خالل ميليشــــيات الحشد الشعبي 
التي هي في توصيف الكثيرين بمثابة جيش 

إيراني رديف للقوات العراقية.
كمــــا أّن ذلــــك التدّخل ورقة سياســــية بيد 
هؤالء القادة لمواجهة رئيس الوزراء الحالي 
حيدر العبادي الذي امتلك قدرا من الشــــعبية 
قد يســــاعده في كســــب والية ثانية على رأس 
الحكومة من خالل االنتخابات المقّررة لشهر 

مايو القادم.
وبــــدا واضحــــا تعّمــــد خصــــوم العبادي 

إحراجه باستخدام موضوع التدّخل التركي.
وعكس اإلعــــالم التابع لبعض كبار القادة 
السياسيين الشــــيعة ذلك التوّجه حيث أولت 
قنوات االتجــــاه الممولــــة إيرانيــــا والتابعة 
لحزب الله العــــراق، والعهد التابعة لعصائب 
أهــــل الحّق، وآفاق المملوكــــة لرئيس الوزراء 
الســــابق نــــوري المالكي أهميــــة قصوى في 
أخبارهــــا وبرامجهــــا لتهديــــدات أردوغــــان، 
متعّمــــدة بالتــــوازي مــــع ذلــــك إبراز ســــلبية 

الحكومة إزاءها.
والتقــــت تلــــك المحّطــــات الفضائيــــة في 
معالجتهــــا للموضــــوع التركــــي عنــــد إثارة 
المقارنــــة بين موقف حكومــــة بغداد منه، وما 
كان  يمكــــن أن يحــــدث لو أن جنديــــا إيرانيا 

اجتاز الحدود.
وأدلى التيار الصدري، التابع لرجل الدين 
الشــــيعي مقتدى الصدر بدلوه في الموضوع 
الذي يعتبر وسيلة مثالية للدعاية والستثارة 
الشــــارع، حيث هّدد التيار بالتصدي بالسالح 

لألتراك إذا واصلت الحكومة صمتها.
وأبعــــد من حدود العراق يرى مراقبون أن 
رغبة تركيا في التمّدد داخل األراضي العراقية، 
بعــــد أن حقّقت بعض التمــــّدد داخل األراضي 
السورية يلتقي مع المساعي األميركية إلبعاد 
الحشود الشيعية الموالية إليران عن الحدود 
العراقية الســــورية، وتعطيل الخطة اإليرانية 
الرامية إلى ربط العراق بسوريا عبر صحراء 

الموصل الغربية.

} أبوظبــي - رحبت دولــــة اإلمارات العربية 
املتحدة، مبقترح جمهوريــــة كوريا اجلنوبية 
رفع مستوى العالقات بني البلدين من ”مرحلة 
الشراكة االســــتراتيجية احلالية إلى مستوى 
أعلــــى لتصبح عالقات شــــراكة اســــتراتيجية 
خاصة شاملة تتجه صوب املستقبل وآماله“، 
وفــــق ما جــــاء على لســــان الرئيــــس الكوري 
اجلنوبي مــــون جيه مبناســــبة زيارته لدولة 

اإلمارات.
كوريــــا  مــــع  العالقــــات  تطويــــر  ويلبــــي 
اجلنوبيــــة على هذا النحــــو مطامح اإلمارات 
العربية املتحدة، الدولة الصاعدة التي شرعت 
منــــذ ســــنوات في إرســــاء جتربتهــــا العلمية 
والتكنولوجيــــة اخلاّصة عبر االســــتفادة من 
جتارب الــــدول الرائدة في املجال بهدف جلب 
العلوم والتكنولوجيــــات املتطورة وتوطينها 
واملســــاهمة في إنتاجها بدل االكتفاء بتوريد 

منتجاتها اجلاهزة.

وبحســــب خبراء العالقــــات الدولية، فإّن 
الشــــراكة مع كوريا اجلنوبيــــة، تنطوي لدول 
الشرق األوسط على ميزة أساسية، تتمّثل في 
أّن الشــــريك الكوري اجلنوبي شــــريك متمّكن 
اقتصاديــــا وتكنولوجيــــا، بقــــدر حتــــّرره في 
العالقات مع الدول من اخللفيات السياســــية 
التــــي تصل لدى بعض القوى الدولية األخرى 
حــــّد محاولتهــــا ابتــــزاز شــــركائها والتدخل 
فــــي خصوصياتهــــم ومحاولــــة التأثير على 

خياراتهم.
وفــــي املقابل تلبي دولة اإلمارات لبلد مثل 
كوريا اجلنوبيــــة جميع مواصفات الشــــريك 
املوثوق، وذلك باقتصادها النشــــط واملزدهر، 
واستقرارها السياســــي واألمني الفريد الذي 

حتّول إلى عامل تشــــجيع على االســــتقرار في 
محيطها امللتهب بالصراعات.

االســــتراتيجي  التعــــاون  ملفات  ومثلــــت 
اإلماراتــــي الكوري اجلنوبي، وأهم التطورات 
الدوليــــة محــــور محادثــــات أجراهــــا، األحد، 
الشــــيخ محمد بن زايــــد آل نهيــــان ولي عهد 
أبوظبي مع رئيس جمهورية كوريا اجلنوبية 
مــــون جيه، الــــذي حــــّل باإلمارات فــــي زيارة 

رسمية.
واســــتعرض اجلانبان خالل اللقاء أوجه 
التعاون بني البلدين في املجاالت االستثمارية 
واالقتصاديــــة والتجارية إضافة إلى املجاالت 
العلميــــة والتكنولوجيــــا والطاقــــة والرعاية 

الصحية.
ومت التطــــرق أيضا إلى عــــدد من القضايا 
اإلقليميــــة والدوليــــة ذات االهتمام املشــــترك 

وتبادل اآلراء حولها.
وقالــــت وكالة األنباء اإلماراتية الرســــمية 
التطــــورات  شــــملت  ”املباحثــــات  إن  ”وام“، 
اإليجابية للبرنامج النووي السلمي اإلماراتي 
والــــدور البّنــــاء جلمهورية كوريــــا اجلنوبية 
وشــــراكتها في هذا اجلانب، ومــــا وصل إليه 

البرنامج من مستويات متقدمة“.
وعّبر الشيخ محمد بن زايد خالل محادثاته 
مــــع الرئيــــس مــــون عن حــــرص بــــالده على 
تطويــــر عالقات التعاون بني اإلمارات وكوريا 
اجلنوبيــــة، واصفا تلك العالقــــات بالنموذج 
املتميز للعالقات االســــتراتيجية القائمة على 
الثقة واملصالح املشــــتركة واتســــاق املواقف 
جتاه القضايا اإلقليمية والعاملية، والعمل من 

أجل التنمية.
كما أّكد عزم اإلمارات على توسيع مجاالت 
التعاون مــــع جمهورية كوريــــا اجلنوبية في 
املجاالت املختلفة خالل الفترة املقبلة، وخاصة 
في مجــــاالت الطاقة والتكنولوجيا والصناعة 
واالستثمار، وذلك في ظل ما يتوافر للعالقات 
بــــني البلدين من مقومات التطور والتقدم وما 
شهدته من نقالت نوعية خالل الفترة املاضية، 
ستمثل أساسا قويا لالنطالق نحو املزيد من 
التعاون في املســــتقبل مبا يحقق الطموحات 

الكبرى املعقودة على العالقات بني البلدين.

واعتبر الشــــيخ محمد بن زايــــد أن كوريا 
اجلنوبيــــة متثل منوذجا تنمويا متميزا يقوم 
على االبتكار واإلبداع واملعرفة ما يعد أساسا 
صلبــــا لتعزيز العالقــــات مع دولــــة اإلمارات 
التــــي تعطي أهميــــة كبيرة لقضايــــا االبتكار 
ونقل التكنولوجيــــا وإنتاجها وتنمية املوارد 
البشرية، وذلك في اســــتراتيجياتها التنموية 
وخططهــــا للتنويــــع االقتصادي بشــــكل عام، 
ورؤاهــــا بشــــأن ضمان اســــتدامة التنمية في 

عصر ما بعد النفط بشكل خاص.
ولفـــت الرئيس الكوري اجلنوبي من جانبه 
إلـــى أّن اإلمـــارات هـــي أول دولة فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط يقـــوم بزيارتها منـــذ توليه 
الرئاســـة، قائال للشـــيخ محّمد بـــن زايد ”رغم 
التواصل الدائم بيننا هاتفيا وعبر املســـؤولني 
إّال أنني حرصت على املجيء إليكم واللقاء بكم 
شـــخصيا“. وجّدد رغبة بالده فــــي أن ترتقي 
العالقات االســــتراتيحية القائمة مع اإلمارات 

إلــــى عالقات اســــتراتيجية خاصة تفتح آفاقا 
جديدة للتعاون والشراكة الثنائية.

وقد رحبت دولة اإلمارات باملقترح معتبرة 
أّنه يحمل في طياتــــه تقديرا خاّصا للعالقات 
الثنائيــــة ويطــــرح آلية فاعلة نحــــو املزيد من 
التواصل ويؤسس ملرحلة متطورة في عالقات 

البلدين.
وكان الرئيس مون حتدث ُقبيل توجهه إلى 
اإلمــــارات لوكالة األنباء اإلماراتية الرســــمية 
”وام“، مشــــيرا إلى أّن اإلمارات حققت معجزة 
وســــط الصحراء عبر ســــلوكها طريق النماء 
واالزدهــــار واإلصــــالح واالبتــــكار وتكريــــس 
كل جهــــد ممكن من أجــــل التنمية االقتصادية 

واالجتماعية التي تتواصل فصولها.
وأشــــار إلى تنامــــي العالقات بــــني بالده 
ودولة اإلمارات إلى مســــتوى أعلى منذ إبرام 
عقــــد مشــــروع براكة إلنشــــاء محطــــة الطاقة 
النوويــــة فــــي العــــام 2009، وهــــو املشــــروع 

الــــذي دشــــنت به الدولتــــان مرحلة الشــــراكة 
االســــتراتيجية، ووســــعتا آفــــاق التعاون في 
مجــــاالت الدفاع والرعايــــة الصحية والثقافة 
واإلدارة احلكوميــــة والفضــــاء إضافــــة إلــــى 
املجاالت التقليدية مثل الطاقة وبناء احملطات.

وقال ”لقد حان الوقت ألن تتبّنى الدولتان 
نوعا جديدا من مبادرات التعاون املســــتقبلية 
التي تؤّدي إلى النمو والتنمية املشــــتركة في 
ضوء العالقات االقتصادية خاصة على صعيد 

مشاريع الطاقة والبناء والتشييد“.
اجلنوبــــي  الكــــوري  الرئيــــس  ووصــــف 
جهود اإلمارات بشــــأن اســــتعداداتها للثورة 
الصناعية الرابعة وإنشــــاء جلنة معنية بها، 
بأنها جهود حكيمة من شــــأنها توفير محرك 
للنمــــو املســــتقبلي للدولــــة، مشــــيرا في هذا 
الصدد إلى إنشاء كوريا اجلنوبية أيضا جلنة 
للثورة الصناعية الرابعة من أجل قيادة ”منو 

االبتكار“ الذي يركز على اإلنسان.

اإلمارات وكوريا الجنوبية تطوران عالقاتهما إلى شراكة استراتيجية خاصة
[ كوريا الجنوبية بلد متمكن اقتصاديا وتكنولوجيا بعيدا عن المآرب السياسية  [ اإلمارات شريك حيوي وطموح ومستقر  
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أخبار

اإلمارات بحيوية اقتصادها وباستقرارها السياسي واألمني الفريد وبطموحاتها التنموية 
ــــــم تقّدما على غرار كوريا اجلنوبية، التي  ــــــرة أصبحت قطبا جاذبا ألكثر بلدان العال الكبي
تنطوي الشــــــراكة معها على ميزة أساســــــية لبلدان الشــــــرق األوســــــط، تتمّثل في متّكنها 
ــــــب حرصها على تبادل املنافع مع شــــــركائها بعيدا من  ــــــا وتكنولوجيا إلى جان اقتصادي

اخللفيات واملآرب السياسية.

«الذي يطلع على استراتيجية إيران يعلم أن اإلرهاب هو إحدى وسائل عملها.. إيران ال يمكن أن 

تعمل من خالل القانون الدولي والعالقات السليمة والصحية مع الدول}.

أحمد عسيري
نائب رئيس االستخبارات السعودية

«االعتداءات التركية مســـتمرة على األراضي العراقية داخل إقليم كردســـتان.. ما نستغربه هو 

الصمت الحكومي الذي ال نجد له مبررا}.

أمني بكر
نائب كردي عراقي

أنقرة تربك بغداد بإعالنها بدء عملية عسكرية في سنجار

وفاق عالي المستوى يقود إلى شراكات مثمرة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت السلطات البحرينية األحد أنها 
بصدد اتخاذ إجراءات صارمة ”لمعالجة 

االنفالت غير المسبوق والفوضى 
اإللكترونية التي سببتها بعض حسابات 

التواصل االجتماعي“، وفق ما ورد في 
بيان للشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة 

وزير الداخلية، قال فيه إّن تلك الحسابات 
تبث ”شائعات مغرضة تضرب في صميم 

النسيج االجتماعي والسلم األهلي“.

◄ أعلنت اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة 
ضمن وزارة الداخلية الكويتية عن 

مغادرة 30 ألفا و52 مخالفا لقانون اإلقامة 
منذ 29 يناير الماضي وحتى شهر مارس 

الجاري، بينما قام 16 ألفا و665 آخرون 
بتعديل أوضاعهم خالل الفترة نفسها.

◄ بدأت القوات العراقية، األحد، عملية 
عسكرية واسعة النطاق في محافظة 

ديالى لمالحقة عناصر تنظيم داعش، بعد 
مقتل 4 مدنيين في هجوم شنه عناصر 

من تنظيم داعش على ناحية السعدية، و8 
من عناصر الشرطة االتحادية في كمين 
نصبه التنظيم ذاته على طريق بغداد – 

كركوك في المنطقة الواقعة ضمن سلسلة 
جبال حمرين بين محافظتي صالح الدين 

وديالى.

◄ وافق مجلس الوزراء على رفع سقف 
المصروفات في مشروع موازنة العام 

المالي الجديد إلى ما يعادل 72.2 مليار 
دوالر.

◄ قام رئيس أركان القوات البحرية 
اإليطالية، الفريق بحري فالتر 

جيرارديلي، بزيارة إلى دولة اإلمارات، 
حيث أجرى مباحثات بشأن التعاون 

العسكري اإليطالي اإلماراتي في المجال 
البحري مع اللواء الركن بحري طيار 
الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل 

نهيان قائد القوات البحرية اإلماراتية.

[ استنفار في صفوف الميليشيات الشيعية وحرج لحكومة حيدر العبادي

بعد داعش والحشد وحزب العمال.. من الغول القادم نحو سنجار

مشروع براكة للطاقة النووية ثمرة 

تعاون إماراتي كوري يشمل مجاالت 

الطاقـــة والدفـــاع والرعاية الصحية 

والثقافة واإلدارة الحكومية

◄



الجمعي قاسمي

التونســـي  البرلمـــان  يســـتأنف   - تونــس   {
اإلثنين، مداوالتـــه للتصويت على قرار تمديد 
عمـــل هيئـــة الحقيقة والكرامة، وســـط أجواء 
ضبابيـــة ُتخّيـــم على مشـــهد سياســـي ُمفكك 
بسبب معركة جانبية جعلته يستعيد تدريجيا 
اصطفافات مرحلة حكم الترويكا بقيادة حركة 
النهضة اإلســـالمية، وما ســـادها من تباينات 

وتوترات استمرت ألكثر من ثالث سنوات.
وتتعلـــق هـــذه المعركـــة ظاهريا بمســـار 
العدالـــة االنتقالية، لكنها ُتخفي في تفاصيلها 
وعناوينها، معركة أخرى سياســـية ُمتشـــعبة 
ُتبقي البـــاب مفتوحـــا علـــى كل االحتماالت، 
خاصة وأن القوى السياســـية في البالد على 
اختالفها مازالت تتمســـك بشعارات وعناوين 
صدامية وســـط حراك متداخل ال يجتمع على 

كلمة سواء.

خالل  التونسيون  البرلمانيون  وسُيحاول 
هذه المداوالت حســـم التمديد من عدمه لعمل 
هيئة الحقيقة والكرامة بعد قرار التمديد بعام 
إضافي لعمـــل الهيئة الذي أعلنته رئيســـتها 
ســـهام بن ســـدرين المثيـــرة للجـــدل، والتي 
ساهمت به في انقسام المشهد السياسي بين 

رافض لهذا القرار ومؤيد له.
وامتد هذا االنقســـام إلـــى البرلمان الذي 
فشـــل في التصويت على التمديد لعمل الهيئة 
خالل جلســـة عامة عقدها الســـبت، اتســـمت 
أعمالهـــا بالتوتر الذي تحول إلى مالســـنات 
وتشـــابك باأليدي، وتهديدات لرئيس البرلمان 
محمد الناصر أطلقها النائب مبروك الحريزي 
الـــذي قال ”أنـــا اليوم في المجلـــس انتحاري 

وسوف أقصفكم“.
رفضـــه  عـــن  الناصـــر  محمـــد  وأعـــرب 
للتهديـــدات التـــي اســـتهدفته، قائـــال ”هناك 
من هّددني شـــخصيا، هناك مـــن هّدد بتفجير 

نفســـه واتهمنـــي بأني لســـت فـــي مكاني. ال 
أريـــد أن أجيـــب كـــي ال أؤجج األجـــواء، هذا 
الموضوع ســـينظر فيه البرلمان وســـيتحمل 

فيه مسؤوليته“.
ووســـط هذه األجواء التـــي أثارت غضب 
السياســـية،  األوســـاط  مختلـــف  واســـتنكار 
وتسّببت في موجة عارمة من االستهجان لدى 
الرأي العام، انسحبت ســـهام بن سدرين، من 
الجلســـة دون أن ُتقدم الُمبـــررات والمؤيدات 
التـــي دفعتها إلـــى اتخاذ قـــرار التمديد لعمل 
هيئتها، لُيقرر بعد ذلـــك رئيس البرلمان، رفع 

الجلسة، على أن تستأنف أعمالها اإلثنين.
واستبقت أربع كتل برلمانية لها 93 نائبا، 
هي كتلة حركـــة نداء تونس (55 نائبا)، وآفاق 
تونس (7 نواب)، والكتلة الوطنية (10 نواب)، 
وكتلـــة الحـــرة (21 نائبا)، مـــداوالت االثنين، 
بإطـــالق مبادرة تشـــريعية لتصحيح مســـار 

العدالة االنتقالية.
وقال سفيان طوبال، رئيس الكتلة النيابية 
لحركـــة نـــداء تونـــس، إن المبـــادرة تتعلـــق 
بـ“مشـــروع قانـــون لتصحيح مســـار العدالة 
االنتقاليـــة“، وحّمل في المقابل المســـؤولين 
الحاليين لهيئة الحقيقة والكرامة، مســـؤولية 

تعطيل مسار العدالة االنتقالية.
وشـــّدد في تصريحـــات إذاعيـــة، على أن 
”العدالة االنتقالية ليست ســـهام بن سدرين… 
وهيئـــة الحقيقة والكرامة هي جزء من العدالة 
االنتقاليـــة“، وذلـــك ردا علـــى االتهامات التي 
ُتوجه لنواب الكتل المذكورة بأنهم يستهدفون 

مسار العدالة االنتقالية في البالد.
ويرى مراقبـــون أن هذا التطور الجديد قد 
يؤجج هذه المعركة التشريعية، وُيحّولها إلى 
سياســـية، ال ســـيما وأن الكتل األربع ال ُتخفي 
رفضهـــا التمديد لهيئـــة الحقيقـــة والكرامة، 
وموقفها المناهض لســـهام بن سدرين، وذلك 
على عكـــس حركـــة النهضة اإلســـالمية التي 
تؤيد التمديد، وتتمســـك ببقاء بن سدرين في 

موقعها.
وكان الفتا خالل هذه المعركة التشـــريعية 
أن حركـــة النهضـــة اإلســـالمية لم تتـــرّدد في 

االصطفـــاف مـــع حلفاء األمـــس الذين حكمت 
معهم البـــالد خالل فترة الترويكا التي امتدت 

من العام 2011 إلى نهاية العام 2013.
ودفع هذا االصطفاف، النائبة هالة عمران 
عن حركة نداء تونس، إلى القول إن ”ما حدث 
يوم السبت فضيحة كبرى، وتهّكم على سيادة 
الشـــعب من طـــرف الترويكا التـــي عادت من 

جديد للدفاع عن سهام بن سدرين“.
وارتفعت حدة التكهنات حول انعكاســـات 
هـــذه المعركـــة التشـــريعية علـــى التوازنات 
السياســـية الراهنـــة فـــي عالقـــة بالمعركـــة 
المفتوحـــة حـــول بقـــاء أو رحيـــل الحكومة 
الحالية برئاســـة يوســـف الشـــاهد، وتبعات 
ذلـــك على التوافـــق بين حركتي نـــداء تونس 
والنهضـــة فـــي هـــذه المرحلة التـــي ُتوصف 

بالحرجة والدقيقة.
وال يحتــــاج الربــــط بيــــن المعركتين، إلى 
الكثيــــر من الوقت لفهــــم أبعــــاد وخفايا هذا 
المشــــهد الــــذي ُيحاكــــي من حيــــث تفاصيله 
المــــأزق الحاد الذي تردت فيه البالد بســــبب 
تمســــك حركة النهضة اإلســــالمية بحسابات 
ومعــــادالت التوظيف عبر مقاربــــات مغلوطة 
أملتهــــا اعتبــــارات ال تمــــّت بصلــــة بمصالح 

البالد.
وعلـــى هذا األســـاس، ال يمكـــن النظر إلى 
الســـقف العالي الذي ينحو باتجاهه الخطاب 
الرســـمي لحركة النهضة ســـواء في ما يتعلق 
بالتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، أو التمسك 
ببقاء حكومة الشاهد، خارج سياق محاوالتها 
الســـتباق أي رجة سياســـية في هذه المرحلة 
التـــي اقتربـــت فيها البـــالد مـــن االنتخابات 
المحلية التي قد ُتعيد تشـــكيل المشـــهد العام 

دونها.

[ حركة النهضة تعود إلى االصطفاف لتحالف الترويكا

أخبار
{مـــن الضروري المحافظة على الســـيادة الوطنية. تنقل عدد من الســـفراء فـــي مختلف جهات 

البالد دون إذن ضرب الستقاللية القرار السياسي والوطني}.

نورالدين الطبوبي
األمني العام لالحتاد العام التونسي للشغل

{الجبهة االجتماعية أضحت على فوهة بركان، ومن شأنها أن تضرب باستقرار البالد في حالة ما 

لم تفتح السلطة حوارا واسعا وجديا مع جميع الشركاء االجتماعيين}.

علي بن فليس
رئيس حزب طالئع احلريات اجلزائري

التوتر في البرملان التونسي يخفي معركة سياسية معقدة
◄ أحبطت قوات األمن المغربية األحد، 

محاولة نحو 60 مهاجرا أفريقّيا غير 
شرعي اقتحام مركز حدودي يفصل 

بلدة الفنيدق (شمال) عن مدينة سبتة 
الخاضعة للسيطرة اإلسبانية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
السبت، ضبط أسلحة وذخائر في منطقة 

برج باجي مختار، قرب الشريط الحدودي 
مع مالي، جنوبي البالد.

◄ تسّلم رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، 
أوراق اعتماد سفراء 7 دول ُجدد لدى 

ليبيا، خالل مراسم أقيمت األحد، بمقر 
المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

◄ طالبت حركة مشروع تونس الرئيس 
الباجي قائد السبسي بفتح تحقيق في 
تصريحات المكّلف بالشؤون السياسية 

في حزب نداء تونس برهان بسيس، 
بشأن شبكة الجوسسة في قصر قرطاج.

◄ أعلن رئيس وزراء مالي سوميلو 
مايغا السبت في غاو بشمال البالد 

إجراءات إلعادة فتح المئات من الصفوف 
المغلقة بسبب األزمة وأخرى لتأمين 

وظائف للشبان.

◄ قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة، إن ”دوائر الخطر التي تحيط“ 

بحدود بالده، و“صراع القوى الكبرى“ 
على الموارد الطبيعية يحّتم على أبناء 

الجزائر التمسك بالوحدة والتوافق.

◄ استنكر المجلس األعلى للتصوف 
اإلسالمي السّني في ليبيا زّج اسمه في 
اجتماعات ”مشبوهة“ ينظمها القيادي 

في جماعة اإلخوان المسلمين علي 
الصالبي في تركيا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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غاب الحوار وحضر العنف

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – تشجع أحزاب وجمعيات مغربية 
علنـــا االحتجاجـــات المطالبـــة بالتنمية في 

إقليم جرادة شمال شرق البالد.
وأعلنـــت هيئـــات سياســـية ومنظمـــات 
مجتمـــع مدنـــي تنظيم مظاهرة فـــي 2 أبريل 
المقبل مساندة للمحتّجين على خلفية ”لجوء 
الدولـــة للمقاربة األمنيـــة القمعية دون تقديم 

أجوبة للمطالب المشروعة“.
اليســـار  فيدراليـــة  أحـــزاب  وأعربـــت 
الديمقراطـــي وحـــزب النهـــج الديمقراطـــي، 
ونقابـــة الكونفيدرالية الديمقراطية للشـــغل، 
اإلنســـان،  لحقـــوق  المغربيـــة  والجمعيـــة 
التوجـــه  للتعليـــم  الوطنيـــة  والجامعـــة 
الديمقراطـــي، عـــن تضامنها مـــع المعتقلين 
على خلفية األحداث التي عرفها إقليم جرادة 
منتصف الشـــهر الجـــاري، وطالبت بإطالق 

سراحهم.
ويختـــزل المحتجون مطلبهـــم في توفير 
بديـــل اقتصـــادي يقيهم محنـــة الغوص في 
آبار الســـتخراج الفحم الحجـــري في ظروف 

خطيرة.
الحقوقييـــن  الناشـــطين  أحـــد  ويقـــول 
بالمدينـــة ”إن معاناتنا كانـــت دائما مع كبار 
المستغلين الذين يمتّصون عرق ودم العمال 
ويدفعـــون لهم بالفتات نظير كيلوغرامات من 

الفحم الحجري“.
وطالبت فاطمـــة الزهراء برصات، النائبة 
البرلمانية عن التقدم واالشـــتراكية (مشـــارك 
فـــي الحكومة) وزارة الداخليـــة، بالبحث عن 
بديـــل آخر غير األمنـــي للتعاطي مع مختلف 
أشـــكال االحتجاجات االجتماعيـــة، واعتماد 

الحوار والتواصل كسبيل لحل األزمة.
واندلعت االحتجاجات فـــي جرادة نهاية 
ديســـمبر الماضـــي عقب وفاة شـــابين أثناء 

استخراج الفحم الحجري من إحدى اآلبار.
ويضطـــّر ســـكان اإلقليم للعمـــل في هذه 
اآلبـــار التي تهـــّدد حياتهم نظـــرا إلى غياب 

مشاريع تنموية أخرى في المنطقة.
ويتقاضـــى العمال أجورا زهيدة في حين 
تصّب األرباح الحقيقية في جيوب ”بارونات 

الفحم“.
ويبـــدو أّن الجهات الرســـمية تنبهت إلى 
االستغالل غير المشروع من قبل البعض من 
المستفيدين من أبار الفحم، فقامت بسحب 4 

رخص من المستغلين .
ولطمأنـــة المحتّجين تعهد مســـؤول عن 
المكتـــب الوطنـــي للكهرباء، باقتنـــاء الفحم 
الحجري من العمال الذين يســـتخرجونه من 
”الســـندريات“ الســـتغالله في إنتـــاج الطاقة 

الكهربائية.

} طرابلــس – انضّمت األمم المتحدة وجامعة 
الـــدول العربيـــة إلى صـــّف األطـــراف الليبية 
الداعيـــة إلى ضرورة إجـــراء االنتخابات خالل 
هذا العام كحّل أخير إلنهاء االنقسام السياسي 

العاصف بالبالد منذ نحو أربع سنوات.
وتدفـــع أطـــراف داخلية مـــن بينهـــا تيار 
اإلســـالم السياســـي وحكومة الوفاق برئاســـة 
فايز الســـراج، إلجراء االستفتاء على الدستور 
قبل االنتخابات، وهو ما يعتبره مراقبون سعيا 
ضمنيا إلى عرقلة إجراء االنتخابات هذا العام، 
نظرا إلى ما ستستغرقه هذه العملية من وقت.

وقـــال مبعوث األمين العـــام لجامعة الدول 
العربيـــة إلـــى ليبيا، صـــالح الديـــن الجمالي، 
إن الجامعـــة تدعـــم المبادرة األممية، مشـــيًرا 
إلى أّن الحّل األمثل للشـــعب الليبي هو إجراء 

انتخابات بأسرع وقت.
وأوضح الجمالـــي األحـــد، أن االنتخابات 
يجـــب أّال تكون رهينة الدســـتور أو أي شـــيء 
آخـــر، ويجب التوّجـــه إلى صناديـــق االقتراع 

ألنها الحّل األمثل.
ولفت في تصريحات لموقع ”بوابة الوسط“ 
إلـــى أن ”هنـــاك دســـاتير ليبية ســـابقة يمكن 
االستفادة منها، أيضا لدينا االتفاق السياسي 
ـــا إلى أن يتـــم االتفاق على  المعتـــرف به دولّيً
م من الهيئة، وبهذا ال  مشـــروع الدســـتور المقدَّ
دة ســـبًبا  نجعل الخالف الحالي حول المســـوَّ

لتعطيل العملية السياسية في ليبيا“.
ويؤيـــد الكثير من الليبييـــن مقترح إجراء 
االنتخابات استنادا إلى دستور 1951 مع حذف 
األبواب المتعّلقـــة بالملكية باعتباره صدر في 

عهد الملك الراحل إدريس السنوسي.
وجاءت تصريحات الجمالي عقب أيام على 
إحاطة المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة 
أمام مجلس األمن التي جّدد فيها تمّسك البعثة 

بإجراء االنتخابات خالل العام الجاري.
وفي ســـبتمبر الماضي أعلن ســـالمة عن 
خطـــة تتكّون مـــن ثالث مراحل رئيســـية تبدأ 

بتعديل االتفاق السياسي بما يسمح بتوحيد 
الســـلطة التنفيذية وإطالق مؤتمر للمصالحة 

ثم إصدار الدستور وإجراء االنتخابات.
وكان ســـالمة ألمـــح قبل أشـــهر إلـــى أّن 
االنتخابات سُتجرى حتى في صورة ما لم يتّم 

تنفيذ بقية مراحل الخطة األممية.
وشـــّدد عقب فشـــل الفرقـــاء الليبيين في 
التوّصل لصيغة توافقية بشأن تعديل االتفاق 
السياسي، على أّن االنتخابات سُتجرى سواء 

تّم توحيد السلطة التنفيذية أو لم يتّم.
وقوبـــل موقـــف ســـالمة بترحيـــب محّلي 
من قبـــل األطراف السياســـية الداعمة إلجراء 

االنتخابات خالل هذا العام.
ورّحب ســـفير ليبيا السابق لدى اإلمارات، 
عـــارف  الرئاســـية،  لالنتخابـــات  والمرشـــح 
النايض، بتجديد سالمة التزام األمم المتحدة 
بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2018.

وقـــال ”أطالب المجتمـــع الدولي، وخاصة 
أعضـــاء مجلـــس األمـــن واالتحـــاد األفريقي 

وجامعـــة الدول العربية بدعم الشـــعب الليبي 
ليقول كلمته من خالل صناديق االقتراع“.

وكان النايض أعلن اســـتعداده للترشـــح 
لالنتخابـــات الرئاســـية المقبلة، مشـــيرا إلى 
إعداده لرؤية ولبرنامج عمل وضعه بالتعاون 
مع فريق عمل من الشـــباب النتشـــال ليبيا من 
أزمتها الحالية. وأشار النايض في تصريحات 
صحافية إلى أّن ”المماطلة الواضحة ال تخدم 
إال العصابـــات الظالميـــة والقـــوة الغاشـــمة 
والمال الفاسد“، في إشـــارة إلى تيار اإلسالم 

السياسي.
ولفت إلى أنه ”ال ســـبيل إلنقـــاذ البالد إال 
بســـماع صوت الشـــعب في تدبير شؤونه من 
خـــالل انتخابات نزيهة وشـــفافة ومحمية في 
تنفيذهـــا وتنفيذ نتائجها مـــن األمم المتحدة 
بمجلـــس أمنهـــا واالتحاد األفريقـــي وجامعة 

الدول العربية“.
فـــي المقابل أعـــرب رئيس حـــزب العدالة 
والبنـــاء محمـــد صـــوان عـــن اســـتغرابه من 

تصريحات صالح الدين الجمالي حول مشروع 
الدســـتور. واعتبر فـــي تصريحـــات إعالمية 
محلّيـــة األحد موقف الجمالي تجاوزا لإلعالن 
الدســـتوري المنظم لمســـار الدولة والمجتمع 

في ليبيا وخرًقا لألعراف الدبلوماسية.
ويقول مراقبون إن تيار االسالم السياسي 
ســـيكون الخاســـر األكبـــر في صـــورة إجراء 
االنتخابات نظرا الرتباطه على مدى السنوات 
الماضيـــة بدعم الجماعـــات المتطرفة وتغذية 

العنف.
وبدورهـــم شـــّن أعضاء فـــي هيئة صياغة 

مشروع الدستور هجوما على غسان سالمة.
ودعت عضو الهيئة رانيا الصيد الليبيين 
إلى النـــزول إلـــى ميـــدان الشـــهداء الجمعة 

المقبل، لدعم حراك االستفتاء أّوال.
ويتقاطع موقف اإلسالميين وهيئة صياغة 
الدستور مع مواقف بريطانيا وإيطاليا اللتين 
تدعوان إلى ضرورة تهيئة المناخ السياســـي 

لضمان نجاح االنتخابات في حال إجرائها.

رفض أممي وعربي لدعوات تأجيل االنتخابات الليبية

[ عارف النايض: المماطلة في إجراء االنتخابات تخدم القوى الظالمية
ــــــة ومبعوث  ــــــة األممي ــــــار موقــــــف البعث أث
اجلامعة العربية إلى ليبيا بشأن ضرورة 
ــــــات خالل هــــــذا العام  إجــــــراء االنتخاب

مواقف متباينة بني الليبيني.

أحزاب وجمعيات مغربية 

تتظاهر دعما لجرادة

الحل األخير إلنهاء االنقسام

صالح الدين الجمالي: 

يجب أال يكون الخالف على 

الدستور سببا في تعطيل 

االنتخابات

هالة عمران:

 ما حدث في البرلمان  

تهكم على سيادة الشعب 

من قبل الترويكا الجديدة



{ زعيـــم كوريا الشـــمالية كيم جونـــغ أون ال يخجل من إعـــالن نواياه إلنتاج المزيد من األســـلحة أخبار

النووية التي تمثل تهديدا للعالم بأكمله}.

باراك أوباما
الرئيس األميركي السابق

{أفغانســـتان ال تـــزال غير قادرة على تحمل المســـؤولية األمنية بمفردهـــا، وال يزال من الصعب 

الصمود أمام ضغط طالبان}.

أورزوال فون دير الين
وزيرة الدفاع األملانية

} باريس - يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون إلـــى اتخـــاذ حزمة مـــن اإلصالحات 
الهيكليـــة خاصة فـــي القطـــاع الحكومي، كان 
االتحاد األوروبي قد طالب بها من أجل تقليص 
عجز الموازنـــة، ليدخل في مواجهة حاســـمة 
مـــع النقابات العماليـــة التي بـــدأت تحركات 
احتجاجية، والتي نجحت خالل العشرين عاما 
الماضية في إفشال هذه اإلصالحات التي أقدم 

عليها أكثر من رئيس.
وحذر لوران بيرجيـــه، مدير الكونفيدرالية 
الفرنســـية الديمقراطية للعمـــل ”من التغيرات 
الجذريـــة المقررة على عجـــل وبدون أي حوار 
حقيقـــي“، مشـــيرا إلـــى أن ”أســـلوب ماكرون 
يختصر بأنتم تتناقشـــون وأنـــا أتخذ القرار“، 
فيما تســـتعد النقابات العمالية للتصعيد ضد 

خطط الرئيس.
وقال الباحث جان ماري بيرنو، األخصائي 
كـــروا“  ”ال  لصحيفـــة  النقابـــي  العمـــل  فـــي 
الكاثوليكيـــة إن ”النقابييـــن والبرلمانيين أو 

معارضيه السياسيين أخذوا على حين غرة“.
الفرنســـية  المعارضـــة  تنتقـــد  وفيمـــا 
والنقابـــات العماليـــة اإلصالحـــات التي أعلن 
عنها الرئيـــس خاصة في القطـــاع الحكومي، 
ينـــادي خبراء اقتصاديون بضرورتها مؤكدين 
أنها ســـتدفع البالد نحو المزيـــد من االزدهار 

والرفاه المجتمعي.
وقالت سيســـيل كورنوديه، كاتبة المقاالت 
فـــي صحيفة ”لي زيكو“ االقتصادية ”ســـتكون 
المرحلة صعبة لكن في النهاية عندما سيحين 

وقت االنتخابات ستكون النتائج حاضرة“.
وأضافت كورنوديـــه أن ”ألمانيا أصبحت 
اليوم في الطليعة بعد أن شهدت أوضاعا صعبة 
فـــي مطلع األلفيـــة، وهذا بفضـــل اإلصالحات 
التي أجراها االشتراكي الديمقراطي غيرهارد 

شرودر“.

ويعتبـــر المحلل السياســـي فيليب برو أن 
لدى الرئيس الفرنسي“ بعدا تكتيكيا يسمح له 
بتحقيق نجاحات، فهو بفتح ورشـــات جديدة 
باستمرار، يســـكت االحتجاجات على الجبهة 

األولى ويكون قد فتح جبهة ثانية“.
وقـــال بـــرو إن فرنســـا جاهـــزة للتغييـــر 
”ألن المناخ كان مناســـبا وحصلـــت محاوالت 
إصالح عديدة منذ عشرين عاما باءت جميعها 
بالفشـــل“، مشيرا إلى أن أســـلوب ماكرون هو 

المضي بوتيرة سريعة على كافة الجبهات.
وأضاف أن ماكرون “ ألنه يعرف كيف يتخذ 
القـــرارات فهـــو يتمتع بفرص كبيـــرة إلنجاح 
اإلصالحات الجديدة“، مشـــيرا إلى أن ســـلفه 
االشتراكي فرنســـوا هوالند ”عرف كيف يفتح 
الورشـــات الالزمة لكنـــه كان يلتـــزم بما تقرر 
مع الشـــركاء االشـــتراكيين الذين كانت لديهم 

مصلحة في إبقاء األمور على ما هي عليه“.
وتابع ”في الواقع تراجعت شعبية ماكرون 
إلـــى حد كبيـــر، لكن وحـــده األداء علـــى األمد 
البعيد هو المهم؛ هل ســـنبقى في ركود وثبات 
أم أننا ســـنتمكن من تقليص الفارق في القدرة 

التنافسية قليال؟“.
وقالـــت المؤرخـــة إيزابيـــل كالفيـــل ”من 
الصعب تحليل شـــخصية إيمانويل ماكرون“، 
مشيرة إلى أنه ”شخص غامض سياسيا“، وأن 
”فقدان البوصلة“ يصب في مصلحته خصوصا 
وأنه ”يتبنى موقفا يوصف بالوســـطي وإن لم 

يقر بذلك“.
يتقـــدم  ماكـــرون  أن  كالفيـــل  وأضافـــت 
خصوصا وســـط مشـــهد سياســـي جديد بعد 
”انهيـــار األحـــزاب التقليديـــة“، مشـــيرة إلـــى 
أن ”هـــذه األحزاب لـــم تعد قـــادرة على تعبئة 
ناشـــطيها وال حتـــى ناخبيهـــا“ خصوصا في 

المعسكر اليساري.
وتابعـــت أن ”الناخبين اليســـاريين الذين 
باتوا مشـــتتين جدا ما عادوا يشعرون بأن أي 

حزب يمثلهم وأصبحوا في حالة ضياع“.
وأكـــدت المؤرخـــة أن الرئيـــس ماكـــرون 
”البارع في التواصل ينتقي عباراته، فاإلصالح 
يعني التحديث وهذا الخطاب الذي يتحدث عن 
التحديث يؤثر كثيرا على قسم من الناخبين“، 

فيما خاض ماكـــرون حملته االنتخابية مؤكدا 
أنه ليـــس من اليســـار وال مـــن اليمين وليس 
وســـطيا وهدفه هـــو ”إلغاء هـــذه التصنيفات 

لتجسيد الحداثة“.
وأمام شـــعب فرنسي منقسم ”بين نوع من 
الرضوخ“ و“القناعـــة الذاتية بوجوب المضّي 
قدمـــا“، ال يتردد الرئيس فـــي إغضاب البعض 
متقاعديـــن وموظفيـــن في القطـــاع العام وفي 

قطاع السكك الحديدية.
ويتســـاءل مراقبـــون مـــا إذا كان أســـلوب 
ماكـــرون ســـيأتي بنتائج مـــع عمال الســـكك 
الحديدية العازمين على التحرك لوقف إصالح 

مؤسستهم، أحد آخر معاقل الحركة النقابية.
وقـــال رئيـــس االتحـــاد العام للعمـــال في 
فرنســـا فيليب مارتينيز“ هناك سخط عام على 
اإلصالحـــات التي يعتـــزم الرئيـــس اتخاذها 

وحان وقت التصعيد“.

والخميس، عاشـــت فرنســـا تعبئة واسعة 
ضد إصالحات الرئيـــس ماكرون، الذي يعتزم 
تليين نظام الموظفين عبر الســـماح باللجوء 
بشـــكل أكبر إلى المتعاقدين مع خطة جماعية 
للرحيـــل الطوعي الـــذي كان محرمـــا في هذا 
القطـــاع، حيـــث شـــهدت البالد أكثـــر من 140 
تظاهرة وتباطؤ رحالت القطارات والطائرات 

وقطارات األنفاق والخدمات العامة.
وشـــملت الدعـــوة إلـــى اإلضـــراب التـــي 
العـــام  القطـــاع  نقابـــات  غالبيـــة  أطلقتهـــا 
المـــدارس التي أغلـــق بعضهـــا أبوابه ودور 
الحضانة والمكتبات العامة وشـــبكات اإلذاعة 

والتلفزيون.
وفـــي الشـــركة المشـــغلة للقطـــارات فـــي 
فرنســـا ”أس أن ســـي أف“، لم تعمل سوى 40 
بالمئة من القطارات الســـريعة و25 بالمئة من 
الرحالت بيـــن المدن و50 بالمئة من القطارات 

بين المحافظات، فيما ألغيت أربع من رحالت 
يوروستار.

وشـــارك عمـــال القطـــارات فـــي اإلضراب 
وفي التظاهرات مـــع الموظفين الذين اتخذوا 
مبادرة التحرك من أجل االحتجاج على تعديل 
لقطـــاع الســـكك الحديدية يلغـــي النظام الذي 

يضمن وظائف مدى الحياة، للجدد منهم.
وعلى صعيد الطيران، ألغيت 30 بالمئة من 
الرحالت التي تصـــل إلى أو تقلع من مطارات 
رواســـي وأورلي وبوفيه الـــذي يبعد حوالي 
ســـاعة عن باريـــس بعد دعوة إلـــى اإلضراب 

وجهها المراقبون الجويون.
ويهدف مشروع ماكرون إلى إلغاء 120 ألف 
وظيفة من أصل 5.64 مليون وظيفة في فرنسا 
من أجل خفض العجز في الميزانية الفرنسية 
إلى أقـــل مـــن 3 بالمئة مـــن إجمالـــي الناتج 
الداخلي وهي نسبة حددها االتحاد األوروبي.

ماكرون يسحق كل مقاومة في طريقه نحو إصالحات مؤلمة

ميضي الرئيس الفرنســــــي إميانويل ماكرون بوتيرة ســــــريعة في تنفيذ حزمة إصالحات 
يراها جوهرية داخل فرنسا متحديا بذلك النقابات العمالية التي ترى في هذه اإلصالحات 
تقويضا للسلم االجتماعي داخل بلد معروف برفضه للتغييرات. وعلى الرغم من التحركات 
النقابية الرافضة إلدخال أي تغييرات متس من قانون العمل، يواصل الرئيس الفرنســــــي 

كسر أي مقاومة.

 معركة كسر عظام

[ خطة فرنسية إللغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام  [ النقابات العمالية تحشد األنصار استعدادا للتصعيد

فيليب مارتينيز:

هناك سخط على اإلصالحات 

التي يعتزم الرئيس اتخاذها 

وحان وقت التصعيد

ببباختصار
◄ ذكرت الشرطة الهندية أن مسلحا من 

جماعة عسكر طيبة المتشددة قتل، في 
مواجهة مع قوات األمن في منطقة بودجام 

وسط كشمير بينما كانت القوات تجري 
عمليات تفتيش.

◄  قتل ثالثة أشخاص على األقل وجرح 
سبعة آخرون بعد تفجير انتحاري في 
مدخل مسجد يرتاده الشيعة في إقليم 

هيرات غرب أفغانستان األحد، فيما أعلن 
تنظيم الدولة اإلسالمية عبر وكالة أعماق 

مسؤوليته عن الحادث.

◄  يأمل سكان بلدة دابشي النيجيرية في 
أن تفرج جماعة بوكو حرام عن آخر فتاة 

محتجزة لديها على إثر معلومات مشجعة 
من السلطات بعدما أطلق المتشددون 
سراح أكثر من مئة شابة، حيث أكدت 

زميالت المسيحية ليا شاريبو اللواتي 
أفرج عنهن أنها ال تزال محتجزة ألنها 

رفضت اعتناق اإلسالم.

◄  أوقفت الشرطة األلمانية الرئيس 
الكاتالوني المقال كارليس بودجمون لدى 

عبوره الحدود بسيارته من الدنمارك، 
حيث أكد متحدث باسم الشرطة األلمانية 

أن عملية توقيفه تمت بناء على مذكرة 
اعتقال أوروبية صادرة بحقه.

◄   نسب للمتحدث باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف قوله إن االتهامات 
البريطانية بأن موسكو مسؤولة عن 

تسميم العميل الروسي المزدوج السابق 
سيرجي سكريبال ترقى إلى أساليب ُقّطاع 

الطرق.

◄  يسود غموض بشأن الدورة الثانية من 
االنتخابات الرئاسية في سيراليون، بسبب 

توقف االستعدادات للعملية االنتخابية 
بناء على أمر وجهته المحكمة العليا إلى 

اللجنة االنتخابية الوطنية.

للمشاركة والتعقيب
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} كابــول - رفضت روسيا تصريحات أدلى بها 
قائد قوات حلف شمال األطلسي في أفغانستان 
عـــن دعم موســـكو لحركـــة طالبـــان وتزويدها 
باألســـلحة في حرب كالمية تسلط الضوء على 
التوتر المتزايد بشأن دور موسكو في الصراع.

وقال بيان للســـفارة الروسية في كابول إن 
التصريحـــات ”ثرثـــرة فارغة“ في تكـــرار لنفي 

المسؤولين الروس لألمر.
وذكـــر البيان ”مرة أخرى نؤكد أن مثل هذه 
التصريحات ال أساس لها على اإلطالق ونناشد 
المســـؤولين عدم ترديد الترهـــات“، فيما أكدت 
حركـــة طالبان أنها أجرت اتصـــاالت مهمة مع 
موســـكو منذ عام 2007 على األقل، مشـــيرة إلى 
أن الدور الروســـي اقتصر علـــى ”دعم معنوي 

وسياسي“.
اتصاالتهـــم  إن  روس  مســـؤولون  وقـــال 
المحـــدودة بطالبان كانت تهدف إلى تشـــجيع 
محادثات سالم وضمان سالمة مواطنين روس، 
حيث عرضت موســـكو المســـاعدة في تنسيق 

عقد محادثات سالم في أفغانستان.
وانتقدت موسكو الواليات المتحدة وحلف 
شـــمال األطلسي (الناتو) بســـبب تعاملهما مع 
الحرب في أفغانســـتان، حيث زودت روسيا في 
البدايـــة الجيش األفغاني بطائـــرات هليكوبتر 
ووافقـــت على خـــط إمـــدادات للتحالـــف عبر 

أراضيها.

وفي مقابلـــة مع هيئة اإلذاعـــة البريطانية 
(بي.بي.سي) األســـبوع الماضي، قال الجنرال 
جون نيكلســـون إن روسيا تعمل على تقويض 
الجهـــود األميركية في أفغانســـتان على الرغم 
من المصالح المشـــتركة فـــي مكافحة اإلرهاب 
والمخـــدرات كما ألمـــح إلى أن موســـكو تقدم 

دعمـــا ماليا وربما أســـلحة للحركـــة. وأضاف 
”جاءتنا أسلحة لهذا المقر من قادة أفغان قالوا 
إن الروس قدموها لطالبان“، حيث أشـــار قادة 
أميركيون من بينهم نيكلســـون في مناســـبات 
عدة على مـــدى العام الماضي إلى أن روســـيا 
ربمـــا تـــزود طالبان بالســـالح علـــى الرغم من 

عدم إعـــالن أي أدلة مؤكدة علـــى ذلك. وجاءت 
تصريحـــات نيكلســـون صريحـــة، بشـــكل غير 
معتاد، في ســـياق التوتـــر المتزايد بين الدول 
األعضاء في حلف شـــمال األطلســـي وموسكو 
بســـبب محاولة قتل جاســـوس روســـي سابق 

بغاز أعصاب في بريطانيا.
ويؤكـــد مراقبـــون أن الـــروس يتبادلـــون 
المعلومات االســـتخبارية مـــع طالبان من أجل 
مواجهـــة داعش وذلـــك بعدما شـــعروا بخطر 
محـــدق وهو وجـــود جماعتيـــن إرهابيتين في 
القوقاز وهما إمـــارة قوقاز المرتبطة بالنصرة 
والتابعـــة للقاعـــدة، ووالية قوقاز اإلســـالمية 

المرتبطة بداعش.
وكانت االســـتخبارات الروســـية قد أعلنت 
مؤخرا أن 2400 شخص من القوقاز قد التحقوا 
بصفـــوف داعش فيمـــا هناك تقديـــرات أخرى 
تتحدث عن انضمام 5 آالف إلى 7 آالف شخص 
من روســـيا وآســـيا الوســـطى إلى الجماعات 

اإلرهابية ومنها داعش.
و يرى دبلوماســـيون أميركيون أن الروس 
أقدمـــوا علـــى إعطـــاء امتيـــازات لطالبان من 
أجـــل عرقلة مفاوضات الســـالم التـــي يجريها 
األميركيون مع طالبان، حيث تســـعى موســـكو 
إلـــى إقناع الحكومـــة األفغانية بالســـماح لها 
بتوســـيع دائرتها األمنية حتى مناطق شاسعة 

من شمال أفغانستان.

} بروكســل - يؤيد االتحـــاد األوروبي بقوة 
االتهام الذي توجهه بريطانيا إلى موسكو بأن 
روســـيا نفذت الشـــهر الجاري هجوما بسالح 
كيميائي على جاســـوس روسي سابق تحول 
فيما بعد إلـــى عميل مزدوج، في إنكلترا، فيما 
تســـتعد عدة دول أوروبية منذ االثنين، إلعالن 
طرد دبلوماسيين روس من أراضيها تضامنا 

مع لندن.
وأعلنت وزارة خارجية التفيا الجمعة أنها 
تعتزم طرد دبلوماســـي أو أكثر من الســـفارة 
الروســـية فـــي ريغـــا متورطين في نشـــاطات 
تجسس، وذلك في إطار الرد على قضية تسميم 
الجاســـوس الروسي في بريطانيا، فيما أكدت 

كل من تشـــيكيا وليتوانيا والدنمارك وأيرلندا 
أنها تدرس نفس الخطوة.

ويتفـــق جميع قادة االتحاد األوروبي الـ28 
مع تقييم بريطانيا بأنـــه ”من المرجح للغاية 
أن تكـــون روســـيا االتحاديـــة مســـؤولة عـــن 
الهجوم، وأنه ال يوجد تفســـير بديل معقول“، 
حيث تعهدت بعـــض دول االتحـــاد، بما فيها 
فرنســـا وألمانيا، بفـــرض عقوباتها الخاصة 
علـــى روســـيا، فيما تـــدرس دول أخـــرى طرد 

دبلوماسيين روس.
وقالـــت أمانـــدا بـــول، المحللـــة بمركـــز 
السياسة األوروبية في بروكسل ”إذا لم تتخذ 
روســـيا خطوات جديدة لحل القضية الحالية 

فإن رئيســـة الوزراء البريطانيـــة تيريزا ماي 
يمكـــن أن تنفـــذ تهديدها بأن تتخـــذ خطوات 
جديدة ضد روســـيا، األمر الذي من شـــأنه أن 
يزيـــد من التوترات ألن موســـكو مـــن المؤكد 
أنها ســـترد بالمثل“. وأضافت بول ”يمثل رد 
الحكومة البريطانية شـــيًئا من تغيير نهجها 
الســـابق الذي كان يتســـم بالضعـــف“، حيث 
تم قبل حوالي عقد تســـميم جاســـوس روسي 
سابق آخر، هو ألكسندر ليتفينينكو، في لندن 
بنظير مشـــع، فيما ألقت بريطانيا باللوم على 

روسيا في ذلك الحادث.
لوفـــاة  بريطانيـــا  ”اســـتجابة  وتابعـــت 
ليتفينينكـــو كانـــت ضعيفـــة نوعـــا مـــا ومن 

الواضـــح أنهـــا لم تكـــن كافية لـــردع هجمات 
أخرى واآلن اتخذت ماي موقفا قويا جدا“.

وتوتـــرت العالقات بين موســـكو والغرب 
منذ أن ضمت روســـيا شـــبه جزيرة القرم في 
أوكرانيـــا المجاورة قبل أربعة أعوام ردا على 
اإلطاحة بالرئيس األوكراني الموالي لروســـيا 

بتأييد من الغرب.
وعقـــدت روســـيا اجتماعيـــن علـــى األقل 
األســـبوعين  فـــي  القومـــي  األمـــن  لمجلـــس 
الماضيين لبحث التوترات مع بريطانيا، حيث 
نفت مرارا تورطها في حادث العميل سيرجي 
سكريبال، حتى أنها اتهمت بريطانيا بتشجيع 

االتجاهات المعادية لروسيا في الغرب.

الناتو يتهم موسكو بتزويد طالبان بالسالح

األزمة البريطانية الروسية مرشحة للتفاقم بعد تدخل االتحاد األوروبي

 دس السم في العسل



أحمد جمال

} القاهــرة - يبدو حماس غالبية المصريين 
بما ستســــفر عنه نتائج االنتخابات الرئاسية 
التــــي انطلقت االثنين، متضائــــال باعتبار أن  
نتيجتها محســــومة ســــلفا لصالــــح الرئيس 
الحالــــي عبدالفتاح السيســــي الذي يســــتعد 
لقضاء فترة رئاسية ثانية وأخيرة تنتهي في 

العام 2022.
غيــــر أن الهاجــــس الذي يدور فــــي أذهان 
كثيريــــن يرتبــــط باإلجابــــة علــــى ســــؤال، ما 
الذي تنتظــــره الدولة المصريــــة عقب انتهاء 

االنتخابات؟
وبحسب استطالع أجرته ”العرب“، شمل 
ومتخصصين  وأكاديمييــــن  سياســــيين  آراء 
ينتمــــون لتيــــارات سياســــية مختلفــــة، فــــإن 
االنتخابات الرئاســــية هذه المرة من المتوقع 
أن تترتــــب عليها تغييرات سياســــية وأمنية 
وتنمويــــة كمــــا ستشــــمل مجــــال الحريــــات، 
وأن المنافســــة غيــــر المتكافئة بيــــن الرئيس 
المصري ومنافســــه موســــى مصطفى موسى 
رئيس حــــزب الغد، تجعــــل االنتخابات جملة 
اعتراضيــــة زمنيــــة تنتهي باإلعالن عن اســــم 

المرشح الفائز.
ويدلي المصريــــون في الداخل بأصواتهم 
داخل 13 ألفا و687 لجنة اقتراع على مستوى 
المحافظات المصرية، ويقــــدر عدد الناخبين 
الذين يحق لهم التصويت بـ59 مليون ناخب، 

وتجــــرى االنتخابــــات تحت إشــــراف الهيئة 
الوطنيــــة لالنتخابــــات، وهــــي هيئــــة وطنية 

مستقلة.
وال يتوقع مصطفى كامل الســــيد أســــتاذ 
العلوم السياســــية بجامعة القاهرة، أن يكون 
هنــــاك تغيير جــــذري فــــي سياســــات الدولة 
المصرية عقب انتهاء االنتخابات، ألن المرشح 
األوفر حظا لم يقدم برنامجا انتخابيا واكتفى 
في خطاباته بالتأكيد على االســــتمرار في ما 

بدأه خالل فترة رئاسته األولى.
وأضــــاف فــــي تصريحات لـ“العــــرب“، أن 
”السيســــي يرى أنــــه ليس مضطــــرا ألن يقدم 
وعــــودا انتخابيــــة جديدة تســــاهم فــــي دعم 
المواطنين له، ألن مــــا قام به يكفي من وجهة 
نظره، وعليه أن يستمر في ما بدأه خالل فترة 

رئاسته الثانية“.
وبالتالــــي فالسياســــة الداخليــــة للدولــــة 
المصريــــة والتــــي تدعمهــــا ســــيطرة أجهزة 

األمن على جميع مناحي الحياة ســــوف تسير 
على نحــــو ما كانت تســــير عليه قبــــل إجراء 

االنتخابات.
وأوضح كامل السيد أن األمر ذاته ينعكس 
علــــى الموقف من مســــألة الحريــــات العامة، 
والتضييق عليها، وهناك اعتقاد حكومي بأن 
فتح المجال العام علــــى مصراعيه يؤدي إلى 
عودة جماعة اإلخوان إلى الساحة السياسية 
مرة أخرى، ويفسح المجال أمام قوى شبابية 
كانــــت داعمة الندالع ثورة يناير 2011، للعودة 
للمشــــهد، وهو مــــا يرفض السيســــي ورفاقه 

تكراره خالل الفترة المقبلة.
وحذر السيســــي خالل أحــــد خطاباته في 
ينايــــر الماضي من مجرد التفكيــــر في تكرار 
ما حــــدث خالل ينايــــر 2011، في إشــــارة إلى 
االنتفاضة الشــــعبية التــــي أطاحت بالرئيس 
األســــبق حســــني مبارك، مخاطبــــا المواطن 
المصــــري ”احترس.. األشــــياء التــــي حدثت 

قبل ســــبع أو ثماني ســــنوات لــــن تحدث مرة 
أخــــرى في جمهوريــــة مصر العربيــــة .. أنت 

متعرفنيش“.
ويـــرى مراقبـــون أن التضييـــق الحالـــي 
على قيادات األحزاب والتهديدات المباشـــرة 
التي وصلت إليهم منـــذ أن دعوا إلى مقاطعة 
االنتخابات، يكشف عن مستقبل العالقة بينهم 
وبين الســـلطة الحاكمة، وأن الحكومة مازالت 
تتشكك في نوايا هذه القيادات وتتهم البعض 

بالعمل لمصالح خارجية.

آفاق محدودة للمعارضة

كما أن األمر يرتبط أيضا بنظرة السيسي 
إلى األحزاب السياسية، إذ تحدث في أكثر من 
مناسبة أنه ليس سياسيا ووصف ما يقوم به 
السياســـيون بأنه ”مجرد كالم“ ال يتحقق على 
أرض الواقع، علـــى  عكس إنجازاته التنموية 

التي تحققت خالل فترة رئاسته األولى، ويريد 
أن يكـــون هناك اصطفاف وطني حول ما يقدم 

عليه من مشروعات.
ولفـــت محمـــد أنـــور عصمـــت الســـادات 
رئيـــس حزب اإلصـــالح والتنميـــة (معارض) 
إلى أن ”وجود تغيير تجاه القوى السياســـية 
يبقـــى عالمة اســـتفهام ال يمكـــن التنبؤ بها، 
فالبعـــض متفائل والبعض يـــرى أن الصورة 
قاتمـــة، وفي كل الحاالت علينـــا كمعارضة أن 
ننتظـــر أن يكـــون هناك انفتـــاح في ما يخص 
الممارســـة السياسية والتحول الحقيقي نحو 

الديمقراطية“.
وأضاف الســـادات، الذي اعتزم الترشـــح 
النتخابات الرئاسة ثم تراجع بسبب ما وصفه 
بالتضييق السياســـي واإلعالمي، لـ“العرب“، 
أن ”الدعـــوة إلى الســـماح بمشـــاركة حقيقية 
للشـــعب فـــي الحيـــاة السياســـية مـــن خالل 
مؤسساته المنتخبة والمجتمع المدني هو ما 
يمكن أن تقوم به المعارضة في الوقت الحالي 

عبر كل المنابر القليلة المتاحة أمامها“.
وأشـــار إلى أن ”هناك اعترافا صريحا من 
قادة األحزاب بأن الفترة المقبلة تتطلب المزيد 
من توحيد الجهـــود للضغط ولتحقيق مطالب 
محددة وأن تكـــون هناك مواقف موحدة تجاه 

القضايا التي تشغل الرأي العام المصري“.

وتابـــع بقولـــه ”علينـــا مســـؤوليات أكبر 
للتواصـــل مع المواطنين، غيـــر أن ذلك كله ال 
يمكن تحقيقه في ظل التضييق على أي تحرك 

تقوم به األحزاب الشرعية“.
فـــي  المشـــاركين  فـــإن  المقابـــل،  وفـــي 
االستطالع أجمعوا على وجود متغير قد يطرأ 
على شكل الحياة الحزبية، وهذا التغير يرتبط 
باإلعالن عن وجود حزب سياسي يكون بمثابة 
ظهيـــر شـــعبي للرئيس عبدالفتاح السيســـي 
خالل فترة رئاســـته الثانية، يستطيع أن يمثل 
هيكال قائما يســـاهم في إنجاز خطط التنمية 

المستقبلية عقب انقضاء فترة رئاسته.
وأكد عبدالمنعم سعيد الخبير في الشؤون 
المصريـــة واإلقليمية، أن تنظيم عمل األحزاب 
السياســـية بشـــكل عـــام ســـوف يكـــون أحد 
الموضوعـــات المفتوحة خالل الفترة المقبلة، 
بعـــد أن أثبتت المعركة االنتخابية الحالية أن 
النظـــام الحزبـــي القائم ليس فعـــاال ولم يفرز 

مرشحين يمكنهم منافسة السيسي.
أن  لـ“العـــرب“،  تصريحـــات  فـــي  وبيـــن 
”التغييـــر المتوقع قد يكون مـــن خالل أمرين؛ 
األول يرتبط بإصدار تشـــريع جديد ينص على 
االعتـــراف باألحزاب الممثلة داخـــل البرلمان 
فقـــط، وبالتالـــي فإن ذلـــك يفتح البـــاب أمام 
اندماج العشـــرات من األحـــزاب داخل أحزاب 

كبيرة“.

بدأ الناخبون داخــــــل مصر االثنني بإدالء 
بأصواتهم في سباق االنتخابات املصرية، 
وترجح توقعــــــات املراقبني فــــــوز الرئيس 
احلالي عبدالفتاح السيســــــي بوالية ثانية، 
رغــــــم انتقــــــادات طالته بتحويل الســــــباق 
الدميقراطي إلى ما يشــــــبه استفتاء تغيب 
فيه املنافســــــة اجلدية. ومع تدشني مصر 
فترة سياسية جديدة تتباين آراء املتابعني 
ــــــالد ومآالت املشــــــهد  حول مســــــتقبل الب
السياســــــي املرتقب. وفي استطالع رأي 
ــــــه ”العــــــرب“ أكد سياســــــيون حفاظ  أجرت
املشهد على زخمه احلالي بتواجد محدود 
لألحــــــزاب املعارضــــــة فــــــي الســــــلطة مع 
فرضية تأســــــيس السيسي في حال فوزه 
حزبا سياســــــيا يدعم به حزامه احلكومي، 
ــــــدت شــــــخصيات سياســــــية  فــــــي حني أب
أخــــــرى تفاؤلهــــــا مبســــــتقبل احلريات في 
في هذا املجال  البلد وتوقعت ”انفراجــــــة“ 
تتزامن مع مكاسب أمنية للجيش املصري 
فــــــي حربه ضد اإلرهاب، ويعتقد هؤالء أن 
املرحلة القادمة ســــــتقتضي مواجهة فكرية 
ــــــص من التطرف  للحكومة املصرية للتخل

في إطار جهودها لترسيخ مدنية الدولة.

[ توقعات بتأسيس حزب سياسي يدعم السيسي في حال فوزه بوالية ثانية  [ تساؤالت حول مستقبل الحريات وواقع األحزاب المعارضة
مستقبل مستقر وسياسة غائبة ما بعد االنتخابات الرئاسية في مصر

السيسي أمام اختبار مدنية الدولة

ريم سامي

} اإلســكندرية - لم تســـتأثر القاهرة وحدها 
بزخم المشـــهد االنتخابي في اقتراع الرئاسة 
المقـــرر االثنين، فثمة مشـــهد أكثـــر زخما بل 
أقرب إلـــى األجواء الكرنفالية تشـــهده مدينة 
اإلســـكندرية (شـــمال مصـــر)، التـــي غطـــت 
شـــوارعها الرئيســـية والفرعية الفتات تأييد 
السيســـي،  عبدالفتـــاح  المصـــري  للرئيـــس 
ومعظمهـــا حمل عبارات ”تحيـــا مصر“ و”مع 
السيسي من أجل استكمال اإلنجازات“ و”كلنا 

معك من أجل مصر“.
ورغم ما شـــهدته المدينة من انفجار عبوة 
ناســـفة اســـتهدف موكب مدير أمـــن المدينة 
مصطفى النمر في شـــارع المعسكر الروماني 
بمنطقة رشـــدي، أســـفر عن مصرع اثنين من 
أفـــراد الشـــرطة وإصابة خمســـة آخرين قبل 
يومين من بدء االنتخابات الرئاســـية، إال أنها 

بدت أكثر تفاعال مع المشهد االنتخابي.
ولم تفلـــح المحاولة اإلرهابية األخيرة في 
تغييـــر الجـــو االحتفالي في المدينـــة، وربما 
العكـــس، حيث خرج عدد مـــن المواطنين إلى 
الشـــوارع متحديـــن العنف وغيـــر عابئين به 

وخرقوا الصمت االنتخابي.
فـــي  االنتخابـــات  مظاهـــر  وتركـــزت 
اإلســـكندرية فـــي التعبيـــر الالفت عـــن تأييد 
الرئيـــس الحالي، وأقيمت ســـرادقات ازدانت 
باألضواء االحتفالية في الميادين الرئيســـية، 
بينها (المنشـــية ومحطة الرمل وحي الجمرك 
ورأس التين وغيرها) بينما جابت الشـــوارع 
ســـيارات حملت مكبرات صوت معلنة تجديد 

الثقـــة في السيســـي، وحـــث الجمهـــور على 
المشاركة االنتخابية والتصويت بكثافة.

وتحمل اإلســـكندرية طابعا خاصا وأهمية 
كبيرة ألسباب عدة. فالمدينة العريقة اشتهرت 
للمثقفيـــن  اجتذابـــا  المـــدن  أكثـــر  بكونهـــا 
وأصحـــاب التوجهات السياســـية المتباينة. 
واستضافت مقاهيها العشرات من الحوارات 

الفكرية وناقشت قضايا جدلية كبيرة.

المتعـــددة  المدينـــة  أن  المفارقـــة  لكـــن 
الثقافـــات، تحتضـــن كبـــار قيـــادات ”الدعوة 
الســـلفية“ وذراعها السياســـية حزب ”النور“ 
المؤيـــد للرئيس الحالي، وقد أكســـب تواري 
نفوذ اإلخوان فيها خالل الســـنوات الماضية 
الدعاية للسيســـي زخمـــا إضافيا وتأييده من 
قبل أكبر التيارات اإلسالمية (حزب النور) في 

المحافظة.
وكانت أكثـــر المحافل التي عبرت عن دعم 
أهالي المدينة للرئيس الحالي، وقبل الصمت 
االنتخابـــي، انطلقت مســـيرات على كورنيش 

اإلســـكندرية الواقعة على البحر المتوســـط، 
طـــاف فيها مشـــاركون على شـــوارع المدينة 
الســـاحلية ورفعوا األعـــالم المصرية وصور 
السيسي، وحملت تلك المظاهر توقيع أحزاب 
وائتالفات وأهالي  المدينة، فيما غابت دعاية 

المرشح المنافس موسى مصطفى موسى.
وقال ســـائق ســـيارة أجـــرة ُيدعى عوض 
محمد لـ”العرب“، إن ”شـــعبية السيســـي في 
اإلســـكندرية وتفـــوق أي محافظـــة أخـــرى“، 
مفسرا ذلك بمعاناة أهلها خالل الفترة التالية 
لثورة يناير عام 2011 ثم في فترة حكم اإلخوان 
المسلمين، التي يعتبرها ”أسوأ الفترات التي 

مرت على المدينة“.
وأوضـــح الرجـــل الســـتيني أن أعضـــاء 
جماعة اإلخوان فرضوا عقب وصولهم للحكم 
ســـطوتهم على أهالي اإلســـكندرية وتعاملوا 
كمـــا لو أنهم فوق الجميـــع، لذلك ينظر أهالي 

اإلسكندرية إلى السيسي بوصفه منقذا.
وأضـــاف ”ال يشـــغلني الغـــالء بـــل عودة 
األمـــن. يكفـــي أنـــه لم يكـــن أحد يجـــرؤ على 
النزول إلى الشارع وكنت أضطر إلى مصاحبة 
ابنتي إلى دروسها خشـــية االعتداء عليها أو 
تعرضهـــا لمكروه، كما كنـــت أضطر إلى حمل 
الســـالح للدفاع عن النفس، أما اآلن فقد باتت 

اإلسكندرية أكثر أمنا“.
ويقف السيســـي بين أعين المصريين بين 
مكيالين، إذ يرى مؤيدوه أنه استطاع في فترة 
وجيزة تحقيق اســـتقرار أمنـــي ملموس على 
أرض الواقع وتوفير الســـلع األساســـية وحل 
أزمة الطاقـــة، فيما يرى معارضوه أنه فشـــل 
حتى اللحظة في حل أزمات مصر االقتصادية، 

بل إن الظروف المعيشـــية ازدادت صعوبة في 
ظل حكمه، ناهيك عن الحريات التي تراجعت.

وأبدت ســـماح إبراهيـــم (عاملـــة نظافة) 
تذمرها من الدعاية المكثفة  للسيســـي، ورأت 
أنها مبالغ فيها، وأكدت أنها ”لن تذهب لإلدالء 
بصوتها“، وال ترى ”أنها ســـتغير من النتيجة 
في شـــيء، فضال عن ضيقها بســـبب األحوال 

المعيشية الصعبة وارتفاع األسعار“.
ويـــرى كثيـــرون أن االنتخابـــات الحالية 
ال تخـــرج عـــن كونها اســـتفتاء على شـــعبية 
موســـى  الوحيـــد  منافســـه  ألن  السيســـي، 
مصطفى موســـى،  الذي يعد أبـــرز داعميه، ال 
يتمتع بشـــعبية، ما يضع الحكومة في موقف 
حـــرج أمام المنظمات األجنبية التي ترى أنها 
فشـــلت في تشـــكيل منـــاخ ديمقراطي ســـليم 

يسمح بالتعددية.
ويقـــول ســـعيد شـــاكر، صاحـــب ورشـــة 
سيارات بوسط المدينة، إن السيسي سيحقق 
أعلى نســـبة تأييد ومشـــاركة في اإلسكندرية 
بسبب ما يتمتع به من شعبية في مدينة عانت 
من هول التطرف ضد مســـيحييها وكنائسها 
علـــى مدار عقـــد من الزمن، لذلك أغلب ســـكان 
المدينة يرون في استمراره في الحكم ضرورة 
للحفاظ على االستقرار األمني  والحفاظ على 

اإلرهاب.
ويستشـــعر الكثير من المصريين تحسنا 
ملحوظـــا في مواجهـــة اإلرهاب الـــذي هدأت 
وطأتـــه بعـــد حملة شرســـة يقودهـــا الجيش 
المصري في ســـيناء، انطلقت فيها المئات من 
المركبـــات واآلالف من الجنـــود لتدمير البؤر 

اإلرهابية المتمركزة في شمالها.

[ شعبية السيسي مرتفعة بالمدينة التي عانت من التطرف وأرهقها حكم اإلخوان
اإلسكندرية تتحدى اإلرهاب بمشاركة مكثفة في االنتخابات

{الدعـــوة إلى الســـماح بمشـــاركة حقيقية للشـــعب في الحياة السياســـية مـــن خالل مؤسســـاته المنتخبة هو ما يمكـــن أن تقوم به 
المعارضة في الوقت الحالي}.

محمد أنور عصمت السادات
رئيس حزب اإلصالح والتنمية املصري انتخابات مصر 2018

اإلثنني 2018/03/26 - السنة 40 العدد 610940

كمال زاخر:
مواجهة اإلرهاب ينبغي أن 
تضع هدف تأسيس دولة 

مدنية معاصرة نصب أعينها

تواري نفوذ اإلخوان في السنوات 
األخيرة أكسب الدعاية للسيسي زخما 
إضافيا لتأييده من قبل أكبر التيارات 
اإلسالمية (حزب النور) في املحافظة



 وتوقـــع ســـعيد أن يكون التغيـــر الثاني 
”باإلعـــالن عن ’حزب الرئيس“ ســـواء كان ذلك 
من خالل تحويل ائتـــالف دعم مصر (صاحب 
األغلبيـــة بالبرلمـــان المصـــري) إلـــى حـــزب 
سياســـي أو مـــن خـــالل إعـــالن الرئيس عن 
تدشين حزب سياســـي تكون نواته الرئيسية 

من الشباب“.
ويبقى الخيار األقـــرب هو تحويل ائتالف 
األغلبيـــة داخل البرلمان المصـــري إلى حزب 
سياســـي، وكان ذلك ما عبر عنه النائب محمد 
الســـويدي في أكثر مناســـبة، مشـــيرا إلى أن 
”غيـــاب حزب األغلبيـــة خلق فراغا سياســـيا، 
وائتالفه قد يتحول إلى حزب سياســـي خالل 

الفترة المقبلة، من دون أن يحدد موعدا له“.
ويتسق رأي محمد أنور السادات، الذي كان 
نائبا بالبرلمان الحالي قبل إســـقاط عضويته 
مع توقعات السويدي، لكنه أشار إلى ”أن تلك 
الخطوة لن تـــؤدي إلى خطوات إيجابية لفتح 
المجـــال العام أمام باقي األحـــزاب، وأن فكرة 
تأســـيس حزب سياسي للرئيس أثناء تواجده 
بالســـلطة لـــن تبنى على أســـاس أيديولوجي 
سياسي ســـليم بقدر ما ستكون مظلة يحتمي 
بها الساعون للســـلطة ولن يكتب لها النجاح 

في نهاية األمر“.
ويؤكد متابعون أن أي تغيير قد يطرأ على 
شـــكل الحياة الحزبية ال بـــد أن يواكبه تغيير 
مماثـــل على ملـــف الحريات العامة، ويشـــير 
هؤالء إلـــى أن الربط بين غلـــق المجال العام 
ومواجهـــة اإلرهـــاب والمؤامـــرات الخارجية 
لـــن يؤدي إلى أي تقدم يذكر وســـيجعل أوجه 

التغيير بعد  سباق الرئاسة شكليا.
وقالت ســـكينة فـــؤاد مستشـــارة الرئيس 
المصـــري الســـابق عدلي منصـــور إن ”حرية 
التعبير ستكون أحد الملفات التي من المتوقع 
أن تشـــهد مراجعة من قبل الرئيس الحالي في 
حـــال فوزه بفترة رئاســـته الثانية“. واعتبرت 
فؤاد أن ”للسيسي رؤيته الخاصة بهذا الشأن، 
وال يمانع من أن يكون هناك مجال للتعبير عن 
اآلراء المختلفة شـــريطة أن تكون مسؤولة وال 
تـــؤدي في النهاية إلى التحريض على ارتكاب 

أعمال عدائية تستهدف أمن الدولة“.
وتوقف السيسي عند مسألة حرية التعبير 
أثناء تعليقه علـــى مقاطع من آراء المواطنين 
والتي عرضتها عليه المخرجة ساندرا نشأت 
الـــذي أذاعته  خالل برنامج ”شـــعب ورئيس“ 
قنوات مصرية عدة مؤخرا، وقال ”هناك نقطة 
واحدة فقط أريد أن أقف عندها، وأريد أن أؤكد 
أنني ســـأعمل علـــى تداركها، وهـــي موضوع 
األمـــن واألمـــان.. األمان بمعنـــى أن المواطن 

يعتقد أن ثمة رقيبا على كالمه“.
وأردفت فؤاد، في تصريحـــات لـ“العرب“، 
”آمـــل أن تركـــز المرحلـــة المقبلة علـــى إزالة 
المخاوف التي تولدت لدى المواطنين بشـــأن 
حصولهـــم على أبســـط حقوقهـــم التي ترتبط 
بحريـــة آرائهـــم“، ورأت ”أن االســـتمرار على 
هـــذا النهج قد يخلق مشـــكالت بيـــن الرئيس 

والمواطنين“.
ولفتت إلـــى أن الرئيس يرحب باالختالف 
الذي يشـــارك في البناء وتصحيح المسارات 
والذي يصب في النهاية للصالح العام، واألمر 
ســـيكون بحاجة إلى تغيير في اإلستراتيجية 
األمنية للتعامل مع الحريات المســـؤولة، على 
أن تكون في الوقت ذاته هناك جســـور ممتدة 
من التواصل بشكل أكبر بين مؤسسات الدولة 

المختلفة والمواطنين.
وتتوقع دوائر سياسية قريبة من الحكومة 
المصرية أن تشـــهد حريـــة الـــرأي والتعبير 
انفراجة حال ظهور نتائج العمليات العسكرية 
التي تقودها قوات األمن في سيناء ومحافظات 
مختلفة، ويعتقـــد هؤالء  أن تخفيف الضغوط 
على قوات األمن سيسمح بترك مساحات أكبر 
لتعبير المواطنين عن آرائهم، وســـيتم نقاش 
هـــذه الخطوة عقـــب انتهاء العمليـــة األمنية 

الدائرة حاليا بسيناء.

المعضلة األمنية

أكـــد ناجـــح إبراهيـــم القيـــادي الســـابق 
بالجماعة اإلسالمية، أن ”أولوية أجهزة األمن 
المصرية خالل الفترة الماضية كانت القضاء 
على الخاليا اإلرهابية الصغيرة التي مارست 
العنف فـــي أنحاء مختلفة مـــن البالد، وهناك 
تنظيمـــات مثـــل أجناد مصـــر ولـــواء الثورة 
وحسم وتنظيم داعش في الصعيد، تم القضاء 
عليهـــا تقريبا وإن تبقت فلول صغيرة، فهي ال 
تمثل خطـــرا أمنيا قويا على الدولة المصرية، 

واستمرارها مسألة وقت“.

وتوقع إبراهيم خالل تصريحات لـ”العرب“ 
أن ”تنخفض حدة الصراع المســـلح الذي كان 
قائما بيـــن التنظيمات اإلســـالمية والحكومة 
المصرية خالل الفترة األولى للرئيس المصري 
تحديـــدا، خاصة وأن قـــوات األمن نجحت في 
تأميـــن كافة األهداف الحيويـــة وأضحت قوة 
ميدانية“، لكن اســـتدرك بقوله ”المشكلة التي 
ستواجه الحكومة تتمثل في كيفية إحالل فكر 
بديل عن فكر اإلســـالم السياســـي القائم على 

أفكار ســـيد قطب“. وأشـــار إلى أن ”الحكومة 
ســـتكون مطالبة للقضاء على اإلرهاب بشـــكل 
نهائي بأن تدعم فكرا دينيا متسامحا، ال يكفر 
اآلخـــر ويحتـــرم الدولة المصريـــة باعتبارها 
الوعـــاء الـــذي ينتمي إليه الجميـــع وال يمكن 
هدمـــه أو تدميـــره لصالـــح فكـــر أو جماعـــة 

بعينها“.
ويرى خبراء أمـــن أن المراهنة على القوة 
األمنية فقط قد تؤدي إلى انتكاســـات متتالية 
فـــي المناطـــق التـــي تم فيهـــا القضـــاء على 
العناصـــر اإلرهابية، طالما أنه لم يتم القضاء 
على البيئـــة التي تفرز جهادييـــن جددا، وأن 
هناك مســـارين يجـــب أن يتم الســـير عليهما 
خالل الفترة المقبلة؛ األول يرتبط بالمواجهة 
الفكريـــة لإلرهاب والثاني بالتنمية الشـــاملة 
للمناطـــق التي تتم فيها معركـــة القضاء على 

التنظيمات المتطرفة.

ولعـــل ما حدث في ســـيناء خـــالل الفترة 
ما بيـــن عامي 2005 و2011 والتـــي نجح فيها 
األمـــن المصري على تنظيم التوحيد والجهاد 
مـــن دون أن يقوم بتنمية الجزء الشـــمالي من 
شبه جزيرة سيناء ســـمح بتحويله إلى بؤرة 
إرهابيـــة ضاعفت من صعوبـــة القضاء عليها 
الحقـــا، وبالتالي فإن عمليـــة التنمية تحديدا 
والتـــي بـــدأت فـــي مناطق عـــدة مـــن الدولة 
المصرية سوف تنتقل إلى شمال سيناء خالل 

األعوام المقبلة.
وقال اللـــواء فـــؤاد عالم الخبيـــر األمني 
وعضو المجلس األعلى لمكافحة اإلرهاب، إن 
”االنتقال مـــن المواجهة األمنية إلى المواجهة 
المؤسســـية لإلرهاب يعد العائق األكبر الذي 
فشلت أجهزة الدولة خالل السنوات الماضية 
فـــي تجـــاوزه“، واعتبـــر أن ”الفتـــرة المقبلة 
ســـتكون الحكومـــة بحاجـــة إلـــى تفعيل دور 
مجلس مكافحة اإلرهاب لوضع الخطط العامة 

التي تسير عليها الوزارات المختلفة“.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن ”االنكماش الحالي 
للتنظيمـــات  اإلجراميـــة  المخططـــات  فـــي 
اإلرهابيـــة ال يمكن أخذه علـــى محمل إيجابي 
طالما أننا لم نتعامل فكريا وسياســـيا ودينيا 
لحمايـــة عقـــول المواطنين وإفســـاح المجال 
لهـــم من أجـــل التعبير عـــن آرائهـــم، وطالما 
اســـتمرت العوامل التي تدفـــع لالنضمام إلى 
تلك التنظيمات، حتى وإن ظلت لســـنوات من 
دون تأثيـــر، لكنها ترجع أكثر قوة في ما بعد، 
وقد تصل فترات انكماشـــها إلى عشر سنوات 

أو أكثر“.
وبحســـب عالم، فـــإن الحكومـــة المصرية 
لن تمانع خالل الســـنوات المقبلة من احتواء 
أي مجموعـــة قـــررت مراجعة أفكارهـــا، وأن 
تكرار نموذج الحوار والمراجعة مع الجماعة 
اإلســـالمية في التســـعينات يمكـــن أن يتكرر 

مستقبال.
وشـــدد كمال زاخـــر المفكـــر القبطي، في 
”نجـــاح  أن  علـــى  لـ”العـــرب“،  تصريحـــات 
الحكومـــة فـــي القضاء على األخطـــار األمنية 
والفكريـــة المتشـــددة التي تواجههـــا يرتبط 
بتحولهـــا إلى دولـــة مدنية معاصـــرة، وهذا 
المطلـــب هو مـــا يرجوه األقباط مـــن الرئيس 

خالل الفترة المقبلة“.
وأوضـــح أن ”ذلـــك يتطلـــب الفصـــل بين 
الديـــن والسياســـة“، ورأى أن  ”االرتكان على 
ما يمكن تســـميته الخصوصيـــة المصرية أو 
الخصوصية العربيـــة أو الدينية في التعامل 
مع األزمـــات لن يحقق مدنيـــة الدولة، وخطط 
مواجهة اإلرهاب المستقبلية ينبغي أن تضع 
هدف تأســـيس دولـــة مدنيـــة معاصرة نصب 
أعينها كإحدى أفضل الوسائل لتحقيق األمن 

الداخلي“.
وفـــي ما يخص كيفية التعامل مع الملفات 
اإلقليميـــة ونزاعات المنطقة، توقع عبدالمنعم 
ســـعيد أن ”تحمل الملفـــات الداخلية األولوية 
القصـــوى خـــالل الســـنوات المقبلـــة، بل إن 
الســـعي إلى إنجاحها ســـيحدد شكل التعامل 
اإلقليمـــي المصري مـــع العديد مـــن القضايا 
المشتعلة في الشـــرق األوسط حاليا“، مشيرا 
إلى أن ”هناك ثوابت ســـوف تستمر الحكومة 
المصريـــة في الســـير عليها، منهـــا العالقات 
الوثيقـــة مع دول الخليج واألردن والتنســـيق 
في ما بينها لمواجهة الدول الراعية لإلرهاب، 

وعلى رأسها قطر وتركيا“.
ولفت ســـعيد إلى أن األمر نفســـه ينطبق 
علـــى اليونـــان وقبـــرص، لتحقيـــق مصالح 
سياسية واقتصادية مشـــتركة، أبرزها تقييد 
التحـــركات التركية في المنطقة واالســـتمرار 
فـــي التنقيـــب عـــن الغـــاز، كما أن السياســـة 
المصرية ”الســـاداتية“ (نســـبة للرئيس أنور 
السادات) التي تعتمد على التفاوض في ملف 
ســـد النهضة لن تتغير، وأن األزمة انحصرت 
في مـــدة تخزين الميـــاه وعقـــب االنتهاء من 
ذلك لن تكون هناك مشـــكلة على حصة المياه 

المصرية.

} القاهــرة - الغيـــاب الكبيـــر لســـيناء فـــي 
جدول أعمال رؤســـاء مصر الســـابقين، يتغير 
في الواقـــع الراهن، حيث باتـــت هذه المنطقة 
قضية رئيسية في الخطاب االنتخابي للرئيس 
المصـــري الحالي عبدالفتاح السيســـي، الذي 
يطمح إلـــى أن تكون فترته الرئاســـية الثانية 
بدايـــة حقيقية لتنمية ســـيناء، وفرصة جديدة  
للتركيز علـــى خالصها مـــن اإلرهابيين الذين 
تجمعوا فيها ثم تحويلها إلى مركز لمشروعات 

اقتصادية.
وفي فتـــرات كثيرة مـــن التاريخ المصري، 
كانـــت ســـيناء محـــل اهتمـــام حـــكام البـــالد 
لخصوصيتهـــا الدينية والجغرافيـــة، لكن زاد 
االهتمام بهـــذه المنطقة خالل األعوام األخيرة 
بســـبب مـــا عانتـــه مـــن اعتـــداءات إرهابيـــة 
ولمساعي التنظيمات المتطرفة لتحويلها إلى 
”تورا بورا“ جديدة، ونقطة تمركز إستراتيجية 
ألهدافها، في الوقت الذي تتلقى فيه خســـارات 

ميدانية بمعاقلها بسوريا والعراق.
وقطـــع الجيش المصري، الذي يقود عملية 
عســـكرية شـــاملة منذ فبراير الماضي لتطهير 
سيناء، شوطا طويال في مهمته وأجهز تقريبا 
على نحو 80 بالمئة من القوة المسلحة التابعة 
للجماعات التكفيرية التي تكالبت على سيناء.

واســـتحوذ النجـــاح الجديد علـــى جانب 
كبيـــر من تفكير السيســـي خالل فتـــرة واليته 
األولـــى، ويأتي نتيجة إدخـــال تعديالت كبيرة 
علـــى الخطط الحكومية لمواجهـــة المتطرفين 
الذين اســـتفادوا على مدار سنوات ماضية من 
الفراغ السكاني النسبي، والجغرافيا الصعبة، 
والظروف االجتماعية القاســـية، وقد جرى سد 

غالبية الثغرات التي نفذ منها هؤالء.
وضاعفت الســـفن المصرية من ســـيطرتها 
علـــى المنافـــذ البحرية الممتدة فـــي البحرين 
المتوسط واألحمر وخليجي العقبة والسويس، 
وفرض الطيران المصري ســـيطرته على سماء 
البـــالد، أما القوات البرية فقد أنهت أســـطورة 

األنفاق الرابطة بين غزة ورفح شمال سيناء.
المضاعفة  العســـكرية  الجهـــود  وتزامنت 
فـــي المنطقة الشـــرقية مع جهـــود مماثلة في 
المنطقتين الغربيـــة والجنوبية: األولى كانت 
مصـــدرا لتهريب البشـــر والســـالح القادمين 
من ليبيا، والثانيـــة منفذا حيويا للقادمين من 

السودان. 
االنتباه لهذه الجيوب الخطيرة قلص كثيرا

من إمكانيات تواجد التنظيمات اإلرهابية 
في سيناء، فعندما كثفت القوات 
المصرية ضرباتها كانت معظم 

دوائر اإلمداد والتمويل قد تعطلت، 
والسبب أن الدول التي تقوم بهذا 
الدور التخريبي في المنطقة (مثل 
تركيا وقطر)  قد انكشف تورطها 

بعد أن تحولت 
التهم إلى 

أدلة ووقائع 
يصعب إنكارها، 

لذلك تخشى أن يفضي 
التمادي في الدعم إلى 

افتضاح أمرها أمام 
العالم أجمع.

العمليـــة  وتعـــد 
المحكمـــة التـــي يقوم 
بهـــا الجيش المصري 
التـــي  ســـيناء،  فـــي 

قليلة  أسابيع  قبل  انطلقت 
مـــن ماراتـــون االنتخابـــات 
هـــدف  بمثابـــة  المصريـــة، 
مـــن  لتحريرهـــا  تكتيكـــي 
قبضـــة اإلرهابييـــن الذيـــن 

تمركزوا فـــي منطقة صغيرة 
بشـــمال ســـيناء، أمـــا هدفها 

اإلســـتراتيجي فهو إعادة صياغـــة المنظومة 
التقليديـــة التـــي اعتمـــدت عليها واألســـباب 
الفكريـــة واأليديولوجيـــة التي تقـــف وراءها 
وقـــادت إلـــى تحولهـــا لوكـــر للمتطرفين بجر 
مواطنيـــن، أغلبهم متورطون في تجارة تهريب 
البشر والسلع والمخدرات، إلى فخ آخر ال يقل 
خطورة وهو التجنيد واالستقطاب نحو الفكر 

التكفيري.
ورغم أن كل ذلك لم يغب عن حسابات أجهزة 
األمن في مصر خالل السنوات الماضية، إال أن 
خطتها المباشـــرة للتعامل مع  قضية اإلرهاب 
كانت متذبذبة، إذ أنها كانت متوجسة من وقوع 
ضحايا بين المواطنيـــن، في الوقت الذي يرى 
قاطنو شـــمال ســـيناء أن حقوقهم االقتصادية 
واالجتماعيـــة مهضومة ويتـــم التعامل معهم 

كأنهم ”مواطنون درجة ثانية“.
وحاول السيســـي تبديد قلق سكان سيناء 
بشتى الطرق، إلدراكه أن التنظيمات اإلرهابية 
لعبـــت عليه لفترة ووظفته لصالحها، وحاولت 

الترويـــج له، على األقل لضمان عدم تعاون 
المواطنين مـــع أجهزة األمـــن، وهو ما 

أعاق كثيرا جهود الجيش المصري.
التي  اإلرهابيـــة  والهجمـــات 
أمام  التنظيمـــات  هاته  شـــنتها 
وشـــعبي  أمني  ارتبـــاك  حالـــة 
جعلهـــا تطمع في االســـتحواذ 
على بقعة كبيرة من سيناء، لكن 

السيسي وفريقه الحكومي تشبثا 
بتحقيق انتصار ومكاســـب ميدانية 

رغـــم حجم العوائـــق، وإنهاء واحدة من 
العقبـــات التاريخية التي حالت دون تســـخير 
إمكانيات هذه المنطقة التي تبلغ نحو 6 بالمئة 

من مساحة مصر.
وتجـــاوز التعامـــل الرســـمي مـــع الحالة 
المتوتـــرة في ســـيناء ملف اإلرهـــاب، وباتت 
هناك فرصة مناســـبة إلحداث تغيير نوعي في 
هـــذه المنطقة، من خالل إحـــداث طفرة تنموية 
واســـعة، تجذب إليها قطاعا كبيرا من السكان 
ورجـــال األعمال، وتجعل منهـــم خط دفاع أول 
عن ســـيناء. وتمهد هذه الخطوة إلستراتيجية 
السيسي في سيناء في حال فوزه بوالية ثانية.
ومعروف أن ســـيناء في العقيدة العسكرية 
الحـــكام  وكان  ”حـــرب“،  منطقـــة  المصريـــة 
الســـابقون يتقيدون بهذه العقيـــدة، وتجنبوا 
االستثمار وخطط اإلعمار فيها خوفا من ضياع 
المشـــروعات االقتصاديـــة عنـــد أي مواجهة 
عسكرية مع إسرائيل، واقتصر العمران 
علـــى الجـــزء الجنوبي منها ألســـباب 

سياحية.
لكـــن التطـــورات المتالحقة 
في التكنولوجيا أنهت 
أسطورة االعتماد على المساحات 
الشاسعة في الحروب، وبدأت 
مصر تلتفت إلى ضرورة 
الدفاع عن سيناء بكل 
الوسائل، وردع كل 
محاوالت العدوان 
عليها من خالل 
خلق شبكة مصالح 
إقليمية ودولية، 
وتهيئة األجواء 
لطفرة تنموية 
تنهي غضب 
المواطنين 
وتستجيب لمطالبهم 
بتحقيق تنمية عادلة بين 

جميع المناطق.
لذلك المطلوب خالل 
السنوات المقبلة 
أن تتحول سيناء من 
منطقة صحراوية إلى

منطقة حيوية على كل المستويات من الناحية 
الســـكانية واالقتصاديـــة واألمنيـــة، ولتكـــون 
بمثابة حائط صد رئيسي يجبر كل قوة معتدية 
على التفكير أكثر من مرة، ألنها ســـوف تصيب 
بذلك مصالح شـــركات متعددة الجنســـيات من 
جهـــة وترتكـــب انتهاكات واســـعة فـــي مجال 

حقوق اإلنسان من جهة ثانية.
الوصول إلـــى هذه النتيجـــة يتطلب القفز 
فوق تحديات كثيرة، أهمها البحث عن اآلليات 
الناجعة للتخلـــص من التنظيمـــات اإلرهابية 
وفلولها المختلفة. والمؤشرات الميدانية تلفت 
إلى أن الجيش المصري أصبح على مقربة من 

هذا الهدف خالل الفترة المقبلة.
ولم يكن القضـــاء على اإلرهاب عصيا على 
أجهزة األمن، فقد خاضت مواجهات سابقة في 
تسعينات القرن الماضي ودحرت عناصره، لكن 
ما كان عصيا فعال هو كيف تتمكن القاهرة من 
فرض ســـيطرتها األمنية على سيناء تماما في 
ظل القيود التي فرضتها اتفاقية الســـالم بين 

مصر وإسرائيل منذ 1979؟
االتفاقية قســـمت ســـيناء إلى ثالث 
مناطـــق (أ، ب، ج) كل منطقـــة لهـــا 
محـــددة  عســـكرية  خصوصيـــة 
لضمان أمـــن إســـرائيل. المهم 
أن سيناء أصبحت منطقة شبه 
خاليـــة من القوات العســـكرية. 
كيف تســـتطيع دولـــة بحوزتها 
طموحـــة  تنمويـــة  مشـــروعات 
قـــوات  تملـــك  ال  وهـــي  حمايتهـــا 

مسلحة كافية في سيناء؟
بالطبـــع ليـــس اإلرهـــاب ذريعـــة للتخلص 
مـــن هذه الفجوة، لكن التداعيـــات التي أفرزها 
كانت سببا رئيسيا للتعجيل في ضرورة العمل 

والتفكير في آليات لردم هذه الهوة.
التحرير األول لســـيناء عقـــب حرب أكتوبر 
1973، كانت خطواته معروفة واستلزمت عبور 
قناة الســـويس وتحطيم خـــط بارليف. نعم لم 
يكن االنتصار ســـاحقا، غير أنه حرك المياه في 
اتجاه البحث عن تســـوية سياسية، بموجبها 
عادت ســـيناء كاملة إلى مصـــر، بعد احتاللها 

لنحو ست سنوات.
 أمـــا التحريـــر الحالي، فإنه اســـتلزم دحر 
التنظيمات اإلرهابية، وخلق بيئة جديدة تجبر 
إسرائيل على التســـليم بسالسة لألمر الواقع، 
دون إثـــارة ضجيج حول القيود التي وضعتها 
اتفاقيـــة الســـالم المعروفة  بـ“كامـــب ديفيد“ 
بشأن الترتيبات العســـكرية المتفق عليها في 

سيناء بأقسامها المختلفة.
 وتعد مســـألة مكافحة اإلرهاب إحدى نقاط 
التالقي بين مصر وإسرائيل، وأدى هذا الملف 
إلى توســـيع نطاق التعاون األمني بينهما، ولم 
تثر إســـرائيل ملف اتفاقية السالم وملحقاتها 
العســـكرية، وهـــي تعلم، بما يقـــوم به الجيش 
المصـــري من تعزيزات أمنيـــة  بإدخال معدات 

ثقيلة لم يكن متفقا عليها من قبل.
وكان التجاهـــل أو غـــض الطرف من جانب 
إســـرائيل عما يجـــري من تغيرات فـــي البيئة 
العســـكرية لســـيناء، بغرض تعميق العالقات 
مع مصـــر التـــي أرادت دحض ســـيناريوهات 
تـــم ترويجها حـــول منح الفلســـطينيين جزءا 
مـــن شـــمال ســـيناء، في إطـــار صفقـــة لتبادل 
األراضي ترمي إلى وضـــع حل نهائي للقضية 
الفلسطينية. لكن التحرير الثاني لسيناء يقطع 
الطريق على هذا النوع من السيناريوهات، ألن 
خطط اإلعمار والتنمية والســـيطرة التامة على 
سيناء ســـوف تخمد أي تفكير يروج الستغالل 
الفراغ الحاصل فيها، وفي المقابل سوف يفتح 
الباب لحديث طويل عن مشـــروعات اقتصادية 
تشـــارك فيها أطراف إقليمية مختلفة، وهو ما 
سيغير من واقع ســـيناء لتكون منطقة للسالم 

بدال من فضاء ساخن للحرب.

أهالي سيناء ينتظرون الحياة بسالم

[ سيناء تتحول من منطقة {حرب} إلى محور تنمية وإعمار
دحر اإلرهاب بداية لتحول استراتيجي في سيناء

{حرية التعبير ســـتكون أحد الملفات التي من المتوقع أن تشـــهد مراجعة من قبل الرئيس الحالي في حال فوزه بفترة رئاسته الثانية، 
حيث يرحب باالختالف الذي يشارك في البناء وتصحيح المسارات التي تصب في النهاية للصالح العام}.

سكينة فؤاد
مستشارة الرئيس املصري السابق عدلي منصور
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80
باملئة تقريبا من القوة 

املسلحة التابعة 
للمتطرفني يجهز عليها 

الجيش املصري

مصطفى كامل السيد:
المرشح األوفر حظا لم 

يقدم برنامجا انتخابيا من 
األساس

فؤاد عالم:
الحكومة بحاجة لتفعيل دور 

مجلس مكافحة اإلرهاب 
لوضع الخطط العامة

للللقاقاددمدمينينين م مننن يحيحيويويوياا ذفذفذااا منمن لثللثانانييـيـــــةة

للهذه الجيوب الخطيرة قلص كثيرا
تت تواجد التنظيمات اإلرهابية 

ففععندما كثفت القوات 
رضرضرباتها كانت معظم 

دد والتمويل قد تعطلت، 
تقوم بهذا االدول التي
في المنطقة (مثل  ييبي
  قد انكشف تورطها

للت 

ررها،
أن يفضي 
الدعم إلى
ررههها أمام

.
العمليـــة
لتلتلتـــي يقوم
ششش المصري 
التـــي اااء، 

قليلة أسابيع   
وون االنتخابـــات 
هـــدف بمثابـــة 
مـــن  تتتحريرهـــا 
ههابييـــن الذيـــن 

منطقة صغيرة  يي
هدهدفهفهاا أأمـمـــــاا ـــيـيناناء،ء،

وووو ،، حـحـــــربربرب ممنطنطقـقـــــةة االمصريريريــــةـة
الســـابقون يتقيدون بهذه العقيـيــ
االستثمار وخطط اإلعمار فيها خخخ
المشـــروعات االقتصاديـــة عنــــ
عسكرية مع إسرائيل، واققق
ممم علـــى الجـــزء الجنوبي

سياحية.
لكـــن التطـــوررر
نكننن في الت
ع ععلل أسطورة االعتماد
الشاسعة في الحح
مصر تلتفتت
الدفاع عع
الوسس
احاا م
ععع
خلق
إققق
ووو

وتستججج
بتحقيق تننم
جميع اا
لذلك ا
السس
أن تتحح
صصصص ص ممنطنطقةقة

انتخاب الرئيس السيسي 
ليس شيكا على بياض ص09

آراء
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} في مثل هذه األيام قبل خمسة عشر عاما، 
كانت الدبابات األميركية في طريقها إلى بغداد 
انطالقا من اجلنوب العراقي. بلغت العاصمة 
العراقية في التاسع من نيسان – أبريل. سقط 
النظام الذي أقامه صّدام حسني في ذلك اليوم 

مع سقوط متثاله الذي هجم عليه وحّطمه 
مواطنون عاديون ال يعرفون ما الذي يخبئه 

لهم اليوم التالي. لم تعرف أميركا نفسها التي 
خاضت تلك احلرب املكلفة ما الذي كان يخبئ 

اليوم التالي لها وللمنطقة كّلها. ال يزال لغز 
حرب العراق لغزا مستمرا إلى يومنا هذا.
ما الذي جعل إدارة جورج بوش االبن 

تربط العراق بأحداث احلادي عشر من أيلول 
– سبتمبر ٢٠٠١ وتختلق كّل نوع من األكاذيب 

كي جتد لنفسها مبّررا خلطوة اجتياح 
العراق… من دون أن تكون أعّدت نفسها ملرحلة 

ما بعد االجتياح؟
كان ذلك اليوم، اليوم التالي إلسقاط 

نظام غير مأسوف عليه، يخبئ بداية النهاية 
للعراق الذي لم يعرف يوما أبيض منذ 

انقالب الرابع عشر من متوز – يوليو ١٩٥٨، 
منذ حصول مجزرة قصر الرحاب وحلول 

العسكر مكان النظام امللكي. كان النظام امللكي 
في ظّل األسرة الهاشمية الضمانة الوحيدة 
للمحافظة على وحدة العراق، فضال عن أنه 

كان يوفر فرصة لتطوير النظام تدريجيا بعيدا 
عن القمع والقهر والسحل وتخّلف العسكر 

والبعث، ثّم األحزاب املذهبية…
جاءت نهاية العراق على مراحل، وصوال 

إلى اليوم الذي استطاعت إيران حتقيق 
ما تصبو إليه بفضل األميركيني. حملت 

الدبابات األميركية إلى بغداد قادة امليليشيات 
التابعة ألحزاب مذهبية عراقية قاتلت إلى 

جانب اإليرانيني في حرب ١٩٨٠- ١٩٨٨. دخل 
العراقيون املوالون للنظام اإليراني، من 

منطلق مذهبي، بغداد على الدبابة األميركية. 
شيئا فشيئا حتّولوا إلى املنتصر الوحيد من 

احلرب األميركية على العراق. كان سقوط 
العراق في يد إيران مبثابة االنطالقة الثانية 

للمشروع التوّسعي اإليراني الذي بدأ مع 
إعالن قيام ”اجلمهورية اإلسالمية“ بعد 

سقوط الشاه في شباط – فبراير ١٩٧٩ أمام 
ثورة شعبية حقيقية، عرف آية الله اخلميني 
كيف يخطفها ويقيم نظاما في أساسه نظرية 

”والية الفقيه“. ما نشهده اليوم في العراق، 
هو نتيجة طبيعية حلرب خاضتها إدارة 

جورج بوش االبن، مبشاركة إيرانية، من دون 
أّي تقدير لعواقبها أو للنتائج التي ميكن أن 

تسفر عنها. كانت هذه النتائج على الصعيدين 
العراقي واإلقليمي. غير سقوط العراق في 
يد إيران التوازن اإلقليمي تغييرا جذريا. 

انهار ما كان يصفه الرئيس الفرنسي الراحل 
فرنسوا ميتران بـ”احلدود التاريخية“ التي 

يزيد عمرها على خمسمئة سنة بني حضارتني 
كبيرتني هما احلضارة العربية واحلضارة 

الفارسية.
بعد خمسة عشر عاما على سقوط العراق، 

هل ميكن القول إن أميركا تعّلمت شيئا من 
تلك التجربة؟ اجلواب بكّل بساطة أّن ليس 
ما يشير إلى أنها تعّلمت. اللهم إال إذا أقدم 

دونالد ترامب على خطوة تؤكد أن إدارته 
تختلف عن إدارتي جورج بوش االبن وباراك 
أوباما. سّلمت إدارة بوش االبن العراق إلى 

إيران، في حني تولت إدارة أوباما مباركة 
عملية التسليم هذه عن طريق خطوات عملية. 

بدأت هذه اخلطوات باالنسحاب العسكري 
األميركي من العراق وقبول أن يكون نوري 

املالكي رئيسا للوزراء لفترة جديدة بعد حلوله 
ثانيا في انتخابات العام ٢٠١٠ وراء قائمة 

الدكتور إياد عالوي.
قد يكون اجلواب األكثر دّقة أن إدارة 
ترامب ميكن أن تكون أقدمت نظريا على 

خطوة أولى في اجتاه التعّلم من التجربة 
العراقية بعد التموضع العسكري الذي قامت 
به في سوريا. مثل هذا التموضع العسكري 

في ”سوريا املفيدة“ ميكن أن يؤدي في 
املستقبل إلى قطع الطريق على قيام خط إمداد 
إيراني بني العراق، الذي يسيطر عليه ”احلشد 
الشعبي“ في العراق، واألراضي السورية التي 

تنتشر فيها، هي األخرى، ميليشيات إيرانية 
من جنسيات مختلفة بينها ميليشيات إيرانية 

وأخرى لبنانية مثل ”حزب الله“.
باستثناء السيطرة على ”سوريا املفيدة“، 

أي سوريا الواقعة شرق الفرات، والتصدي 
بعنف ألّي طرف يسعى إلى االقتراب من تلك 

املنطقة، تتفرج أميركا على مأساة الغوطة 
الشرقية. تشبه تلك املأساة مآسي أخرى في 
العراق ولبنان. في العراق، انتصر ”احلشد 
الشعبي“ على ”داعش“ في املوصل. أدخل 
نوري املالكي ”داعش“ إلى املوصل وتوّلت 
امليليشيات التابعة ألحزاب عراقية تتلّقى 
أوامرها من طهران تدمير مدينة عراقية 

كبيرة… فيما أميركا تتفّرج.
في العراق، هناك انتصار إيراني على 

العراقيني، عبر ”احلشد الشعبي“، باسم 
االنتصار على ”داعش“. وفي لبنان، هناك 

انتصار إيراني، عبر ”حزب الله“، على 

اللبنانيني، باسم االنتصار على إسرائيل. في 
سوريا، هناك انتصار إيراني، عبر سالح اجلو 

الروسي وميليشيات النظام، على الشعب 
السوري باسم التخلص من ”التكفيريني“.

كّل هذه االنتصارات التي حتققها إيران، 
مستخدمة أدواتها احملّلية، ما كانت لتتحقق 
على العراقيني والسوريني واللبنانيني، لوال 
سقوط العراق في مثل هذه األّيام من العام 

.٢٠٠٣
األكيد أن هناك تغييرات كبيرة جتري في 

واشنطن حيث دارت حرب أهلية داخل اإلدارة. 
انتهت هذه احلرب، ورّمبا لم تنته كّليا بعد، 

بخروج ركس تيلرسون من اخلارجية وحلول 
مايك بومبيو مكانه. كذلك، حل جون بولتون 

في موقع مستشار األمن القومي مكان اجلنرال 
هربرت مكماستر الذي اصطدم بجاريد كوشنر 

صهر ترامب.
ما يجمع بني بومبيو وبولتون هو العداء 

إليران وسياساتها ومشاريعها. وهذا ما 
تكشفه مواقف الرجلني في السنوات القليلة 

املاضية. هل يعني ذلك االنتقال من الكالم إلى 
الفعل؟ من السهل الكالم عن األخطاء التي 

ارتكبها بوش االبن وباراك أوباما. الصعب 
هو إصالح هذه األخطاء التي أدت إلى املآسي 
احلالية في العراق وسوريا ولبنان وحتى في 

اليمن.
كان مهّما أن يبدأ البيت األبيض، على 
هامش زيارة ولي العهد السعودي األمير 

محّمد بن سلمان، الربط بني احلوثيني في 
اليمن و”احلرس الثوري“ اإليراني. هذا تطّور 
مهّم يدفع إلى التساؤل هل بدأت تتشكل إدارة 
أميركية قادرة على استيعاب تعقيدات الشرق 

األوسط، خصوصا تلك الناجمة عن قرار 
جورج بوش االبن القاضي باحتالل العراق، 
ثم قرار أوباما القاضي باختزال كّل أزمات 

املنطقة بامللف النووي اإليراني؟
تكمن نقطة البداية في االقتناع بأّن 

املوضوع ليس موضوع تصريحات نارية ال 
ترجمة لها على أرض الواقع. يصعب الرهان 

على من يتفّرج على إبادة الشعب السوري في 
الغوطة الشرقية وتهجيره من أرضه. يصعب 
في الواقع فهم كيف تستطيع إدارة أميركية، 
تّدعي أنها تعرف متاما ما ارتكبته إيران منذ 
العام ١٩٧٩، الوقوف مكتوفة حيال ما يجري 

على األرض السورية. لعل أصعب ما في األمر 
أّن أميركا موجودة عسكريا في سوريا، كما 
أّنها موجودة في العراق. هل وجودها دليل 

على أّنها ترفض أن تكون أكثر من شاهد زور 
على إعادة تشكيل الشرق األوسط في ظّل 
امليليشيات املذهبية التابعة إليران بغطاء 

من سالح اجلّو الروسي… ومشاركة تركية، 
ورسائل إسرائيلية ليس معروفا بعد ما هو 

البعد الذي ستتخذه؟

أميركا والعراق.. السهل والصعب

{الصيـــن تحتاج لالنفتاح بشـــكل أكبر على العالم الخارجي وســـتفعل ذلك مـــن خالل مبادرتها 

الحزام والطريق. الصين تعي أن العولمة االقتصادية ال رجعة فيها}.

هان تشنغ
نائب رئيس الوزراء الصيني

{بعد انســـحابها العسكري عام 2011 خســـرت الواليات المتحدة قدرتها على فهم ما يجري في 

العراق. وعلى واشنطن أن تفهم ما تفعله الميليشيات في بغداد وعلى الحدود مع سوريا}.

مايكل نايتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة 
للدراسات والبحوث- دبي

} تواصل الصني سعيها إلعادة إحياء 
طريق احلرير القدمي بينها وبني بالد فارس. 

لكن الطموح الصيني محفوف بالعديد من 
املخاطر، ألن واقعا جديدا يفرض نفسه 

على اجلغرافيا، إذ لم يعد إليران املعاصرة 
بريق إمبراطوريتها القدمية، وال امتدادها 

وال هيمنتها الثقافية على محيطها في آسيا 
الوسطى. فإيران الراهنة، وطوال العقود 

املاضية، كانت أولوية نظامها الديني 
املتشدد بعيدة عن أي اتصال حضاري 

أو انفتاح اقتصادي على العالم، في ظل 
االنهماك باالستمرار في تصدير خرافاتها 

األيديولوجية، إضافة إلى وضع هدف وحيد 
لالتصال بالعالم من حولها، وهو السعي إلى 

جتنب العقوبات التي تقصم ظهر االقتصاد 
اإليراني وحترمه من الشروع في تطوير البنية 
التحتية أو بدء مشروعات ذات أفق مستقبلي.

وال ننس ضعف القدرة الشرائية التي 
حترم إيران حتى من التحول إلى سوق 

الستهالك منتجات اآلخرين. كما أن املغامرات 
اإليرانية في ما وراء حدودها تستنزف 

مواردها وجتعلها تتورط في دفع تكاليف 
باهظة ماديا وبشريا، في ظل جبهة داخلية 

منهارة ومعرضة لالشتعال عند أبسط اختالل 
اقتصادي داخلي.

وبالعودة إلى الطموح الصيني املنفتح 
على الشراكة مع إيران رغم ركود اقتصادها 
وسوء بنيتها التحية وفساد إدارتها. يبدو 

أن الصني تراهن على بقاء الوضع في طهران 
من حيث العالقة مع الغرب في مرحلة السالم 
البارد ألطول وقت ممكن، بحيث ميكن للشريك 

الصيني حتقيق بعض آماله االقتصادية، 
وهذا ما يفسر اندفاع الصني باتخاذ موقف 

داعم بقوة خليار احلل الدبلوماسي ألزمة 
برنامج طهران النووي التي أصبحت ملفا 

مفتوحا، رغم االتفاق الهش الذي وقعته إيران 
مع الغرب.

املوقف الصيني القريب من إيران 
ليس مجانيا وإمنا بهدف حتقيق مصالح 
اقتصادية. وفي املقدمات األولية للعالقة 

الصينية اإليرانية في املجال االقتصادي، 
كانت الصني الشريك األول إليران خالل 
سنوات العقوبات واحلظر التي حرمت 

الشركات الغربية من إبرام عقود مع اجلانب 
اإليراني، فكانت الساحة خالية للصني، 

باإلضافة إلى تبادالت جتارية وتسهيالت 
منحتها موانئ اإلمارات وأسهمت في توفير 

أساسيات ضرورية للسوق اإليراني. كذلك 
استمرت الصني بشراء النفط اإليراني خالل 

سنوات احلظر وحصلت على ما قيمته ٢٥ في 
املئة من معّدالت التجارة اإليرانية، ناهيك عن 

٥٠ في املئة من مبيعات النفط والغاز اإليراني. 
وجتاوز حجم التبادل التجاري بينهما مبلغ 

٥٠ مليار دوالر في عام ٢٠١٤.
في منتصف فبراير ٢٠١٦ احتفل الصينيون 

بوصول قطار البضائع األول من الصني إلى 
إيران، مغادرا من مدينة يويي في مقاطعة 
تشجيانغ شرق الصني مرورًا بكازاخستان 

وتركمانستان وصوال إلى إيران، وقطع مسافة 
١٠ آالف و٣٩٩ كيلومترا. ومثلت الرحلة أولى 

تباشير املبادرة الصينية إلحياء ”طريق 
احلرير“ القدمي الذي كان التجار يتنقلون عبره 

بني أوروبا وشرق آسيا. ويالحظ أن وتيرة 
الطموح الصيني في االستثمار مع اإليرانيني 

ارتفعت مع بدء تطبيق االتفاق النووي بني 
إيران والقوى الكبرى، وكانت الصني ضمن 

الئحة الدول الشريكة في االتفاق. ومع صعود 
الرئيس األميركي دونالد ترامب يتعرض 

االتفاق بانتظام لتهديدات متزايدة بنقضه، 
وخاصة مع توفر مبررات تتصل بتجاوزات 

إيرانية تنظر إليها اإلدارة األميركية بوصفها 
مخلة ببنود االتفاق النووي. ومع مغادرة 
وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرسون 

ملنصبه يزداد الضغط بشكل أعنف على 
طهران، ألن اخلارجية األميركية في عهده 

كانت غير متناغمة مع تصريحات ترامب ضد 
جتاوزات إيران لالتفاق النووي. مما يعني 

أن الطموح الصيني في جني مكاسب من 
الشراكة مع إيران يظل معلقا بسريان االتفاق 
الهش وبتوقف إيران عن تدخالتها في الشرق 

األوسط وعن العبث بأمن حلفاء بارزين 
للواليات املتحدة.

من السهل إذا إثبات أن الصني في 
تعويلها على االستثمار والتعاون االقتصادي 

مع إيران تقوم مبغامرة غير مضمونة، 
وأن محاذير ومخاطر الشراكة مع إيران 

أكثر بكثير من التوقعات اإليجابية احلاملة. 
كما أن من حق دول اخلليج، وفي مقدمتها 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، أن تقطف 

بدورها ثمار العالقات الراسخة بينها وبني 
العمالق الصيني. فاإلمارات حتديدا بثقلها 
االقتصادي ونشاطها االستثنائي من حيث 

متيز قطاع النقل اجلوي لديها وتفوقه عامليا 
مؤهلة للمنافسة، سواء باملراهنة على جودة 
اقتصادها أو على ملف العالقات اجليدة مع 

الصني، وكذلك باملراهنة على منطق اقتصادي 
قوي احلجة، يقوم على احتساب كلفة املخاطر 

في مبالغة الصني بالتعاطي االقتصادي مع 
إيران بانفتاح، بل إن هناك تساؤال مشروعا 
يتعلق بحجم األخطار التي من احملتمل أن 

تنشأ عن إحياء مشروع ”طريق احلرير“ 
اجلديد بني الصني وإيران، وما إذا كان 

يشكل خطرا، ولو مؤقتا، على حركة االقتصاد 
اإلماراتي، نظرا حليوية دور قطاع املوانئ 

والنقل اجلوي في العائدات املالية.
إجماال ميكن النظر إلى املشروعات 

االقتصادية العاملية التي من هذا النوع في 
موازاة البدائل القائمة بالفعل، واملقارنة 

من حيث الصعوبات التي حتد من فاعلية 
املشروعات املقترحة مقابل الفاعلية املتاحة 
واألداء العملي املمتاز للهياكل االقتصادية 

القائمة، ومن ضمنها جاذبية االقتصاد 
اإلماراتي، واخلليجي بشكل عام، على كافة 
املستويات االستهالكية واللوجستية، وما 

يرافق كل ما سبق من ظروف عامة إيجابية 
وفي مقدمتها األمن واالستقرار والبيئة 

القانونية املثالية لالستثمار.
في السياق ال ميكن التعويل على إحداث 

نقلة اقتصادية يكون طرفها اجلانب اإليراني، 
ألن البنية التحتية اإليرانية متهالكة، وليس 

من مصلحة الصني أن تتعاون مع إيران 
التي يحاصرها الفشل الداخلي والضغوط 

اخلارجية منذ تأسيس النظام احلالي.
نالحظ أن الصوت الذي يعمل بدأب 

إعالمي على جتميل مشروع ”طريق احلرير“ 
بني الصني وإيران هو الصوت اإليراني الذي 

ميثل اجلانب األضعف. ويبرر خلطوة نقل 
البضائع بالقطارات مقارنة بالصعوبات 

واإلمكانيات املتواضعة للجانب اإليراني في 

قطاع املوانئ البحرية وقطاع النقل اجلوي 
واملطارات. فاجلانب اإليراني ال ميكنه مجاراة 
إمكانيات اإلمارات في هذا القطاع، لذلك يتكرر 

احلديث من جهته عن مميزات النقل البري، 
واألصح أن النقل البري التقليدي كان في 

املاضي مالئما قبل أن يتطور النقل اجلوي 
والبحري. فأسطول اإلمارات للنقل اجلوي 

يتحرك في األجواء العاملية دون منافس، سواء 
لنقل الركاب أو البضائع في جميع القارات. 

وال ننسى أيضا أن النقل البري يخضع 
حملاذير أمنية وسياسية متشابكة، وخاصة 
عندما تكون خطوط النقل مترامية األطراف 

وذات مساحة شاسعة، كما هو احلال بالنسبة 
لسكة القطار بني الصني وإيران. فال بد من 

وضع اعتبارات للتحوالت اجليوسياسية التي 
ال ميكن التكهن بها أو جلمها، ألن هذا النوع 
من االستثمار يضطر إلى املراهنة على ثبات 

األوضاع األمنية والسياسية، في ظل عدم 
إمكانية التنبؤ مبستقبل جمهوريات آسيا 

الوسطى من الناحية األمنية، والطريق مير 
عبر كازاخستان وتركمانستان قبل أن يسلك 
األراضي اإليرانية، التي ال ميكن كذلك ضمان 
استقرار األمن فيها واستمرار والء شعوبها 

للنظام احلالي. وبالتالي فإن النقل البري 
أعلى كلفة وأكثر خطرا وقد يقع في املناكفات 

السياسية وصراع املصالح واالضطرابات 
األمنية، عكس النقل البحري والنقل اجلوي 
احملكومني بقوانني دولية وممرات متعارف 

عليها.
في النهاية نعلم أن الصني تدرك جيدا 

أن مصلحتها طويلة األجل تدفعها نحو 
تعزيز عالقاتها مع القوى االقتصادية األكثر 
تأثيرا في املنطقة العربية والشرق األوسط، 

وهي اإلمارات والسعودية ومصر. كما أن 
األوضاع الداخلية في إيران جتعلها مرشحة 

الضطرابات متوقعة وانقسامات طائفية 
وعرقية، في ظل هيمنة نظام أحادي بلغ مرحلة 

الشيخوخة. وشهد العالم شجاعة مجتمع 
الشباب في إيران وتدشينهم النتفاضات 
متكررة وقابلة لالنفجار من جديد. وهذا 
ما يجعلنا نقول إن إيران بلغة االقتصاد 

واالستثمار بيئة غير صاحلة لعقد الشراكات 
االقتصادية ذات األفق املستقبلي.

الصين ومغامرة الشراكة مع إيران.. المحاذير أكثر من التوقعات

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

من السهل الكالم عن األخطاء التي 

ارتكبها بوش االبن وباراك أوباما. 

الصعب هو إصالح هذه األخطاء التي 

أدت إلى المآسي الحالية في العراق 

وسوريا ولبنان وحتى في اليمن

الصين تراهن على بقاء الوضع في 

طهران من حيث العالقة مع الغرب 

في مرحلة السالم البارد ألطول وقت 

ممكن، بحيث يمكن للشريك الصيني 

تحقيق بعض آماله االقتصادية
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} جيد جدا أن تكون في مصر أجواء صاخبة 
وزخم كبير مصاحب لالنتخابات الرئاسية، 

لكن السيء أنها ليست أجواء حقيقية.
كان من املمكن إخراج االنتخابات بشكل 

يبرز تعددية واقعية قائمة على منافسة 
تعيد تشكيل املجتمع السياسي الراكد منذ 

٢٠١٣. األحزاب وجماعات الضغط والنشطاء 
عاجزون في مصر. هذا حقيقي. لكن الدولة 
لعبت تاريخيا الدور األكبر في تفريغ هذه 
الطبقة السياسية املصرية من أي عمق أو 

قدرة على تقدمي مشروع حقيقي.
سيكسب الرئيس عبدالفتاح السيسي 

أصواتا تؤهله لبدء الفترة الثانية من حكمه، 
لكنه سيخسر شعبيته التي ال تزال كبيرة، إذا 

ما استمر في انتهاج نفس السياسات. توسيع 
نطاق االنفتاح في البلد ال يكون عبر إغالقه. 
ثمة رجوع إلى اخلمسينات والستينات في 

نظرة طبقة احلكم في مصر إلى العالم، وإلى 
إدراك أبعاد دور مصر وما متثله.

إذا كانت االنتخابات التي جترى اليوم 
مجرد عقبة إجرائية يجب جتاوزها من أجل 

استكمال نفس املسار، فسيقود ذلك إلى غياب 
استقرار حتمي قد يقود إلى انفجار. ال أعرف 

متى قد يحدث االنفجار، لكني أدرك متاما كيف 
يحدث.

االنفجار هو نتاج ضغط زائد في مكان ال 
توجد فيه فتحات لتسريب البخار. يكاد هذا 

البخار يغطي املجال العام في مصر إلى درجة 
بدأت تشوش الرؤية، وعندما تغيب الرؤية 
الواضحة تصطدم مكونات املجتمع وتقع 

اخلسائر وتعود الفوضى.
في ٢٠١٣ كان الرئيس السيسي ”منقذا“ من 

سيناريو مماثل، لكنه لم يتمكن من االنتقال 
من سلوك ”املنقذ“ إلى تفكير الرئيس، متاما 

كما لم يتمكن معارضوه، الذين وصفهم بعدم 
القدرة على تقدمي مرشحني منافسني له، من 

التحول من نشطاء إلى سياسيني.
ال أحد يطالب بدميقراطية كاملة. تصور 

تطبيق ذلك اآلن في العالم العربي هو انسياب 
في السذاجة وموت ألي نضج. لكن أقل ما 

ميكن اليوم هو السماح للناس بتعلم ماهية 
الدميقراطية، وكيف يصبحون أحرارا.

مشروع السيسي سيغير وجه مصر متاما. 
اإلصالحات االقتصادية التي تبناها منذ 

صعوده إلى احلكم خلقت حركة سريعة بني 
طبقات املجتمع. ثمة ماليني يعانون فعال من 

هذه اإلصالحات، لكن ماليني غيرهم يصعدون 
سلم املجتمع بثبات.

حتمية هذه اإلصالحات ليست خيارا بل 
هي قدر. ليس ذنب السيسي أنه وجد نفسه 

أمام مقود السيارة وهي في طريقها إلى حافة 
اجلبل. ماذا كان ُينتظر منه؟ هل يتركها تنزلق 

بكل ركابها مثال أم يتشبث باملقود بكل ما 
ميلك من قوة لتغيير اجتاهه قدر املستطاع؟

هذا التغيير جاء مفاجئا ولم يكن 
تدريجيا، لذلك شعر املصريون بقسوته. لكن 

يبدو أنه لم تكن ثمة بدائل من املمكن أن تعيد 
وضع مئة مليون شخص مرة أخرى على 

الطريق الصحيح.
رجال احلكم في أي دولة هم إفراز 

للمجتمع واملؤسسات املمثلة للسلطة. في 
بلدان عدة في املنطقة، توقف هذان اجلناحان 

على إنتاج القادة الوطنيني القادرين على 
توحيد مكوناتها، فانزلقت سريعا إلى فخ 

االقتتال الداخلي.
في مصر ظلت املؤسسة العسكرية هي 

مصدر السلطة بال منازع. ليس نتاجا لوضع 
يدها عليها، لكنها مازالت تستمد اعترافا من 
املصريني يؤهلها للعب هذا الدور. السيسي 

مرآة هذه املؤسسة، وهي انعكاس له.
رصيد اجليش في العقل اجلمعي املصري 
جعل الناس تتغاضى عن األخطاء املصاحبة 

لذلك الصخب والفوضى اللذين يحددان 
شخصية التغيير احلاد كما يحدث اليوم. ال 

تكمن املشكلة في الطبيعة اإلجرائية للتغيير، 
بقدر ما تتمثل بوضوح في ثقافته.

مشروع السيسي، بكل عيوب االقتراض 
الضخم ومستوى اإلنفاق الهائل على مشاريع 

البنية التحتية وسحق طبقة الفقراء بفعل 
التضخم، لم يأخذ في احلسبان عقودا من 

غياب تثقيف مؤسسات الدولة وكبار املوظفني 
بأن مصر تعيش مرحلة انتقالية طويلة.

حشد الشارع من أجل املشاركة الكبيرة في 
االنتخابات بحث عن الشرعية. هذا أمر بديهي 

ومشروع. لكن املشكلة أن الشرعية بطبيعتها 
وسيلة مساعدة لتحقيق غاية أكبر.

املشاريع السياسية الطموحة ال تستكمل 
إال بتجديد الشرعية، لكن محاولة تخطيها قد 

تخلق نتائج عكسية.
إذا كانت الشرعية املطلوبة اليوم في 
مصر مقدمة لتغيير الدستور الحقا، عبر 

تعديل املادة التي حتدد مدة الرئاسة بفترتني، 
فسيكون السيسي قد فقد الشرط الذي بني 
عليه توافق املصريني حوله، وهو أن حكمه 

جزء من املرحلة االنتقالية التي مازالت مصر 
تعيشها منذ تولي حسني مبارك احلكم عام 

.١٩٨١
انتهاء ”تثبيت الدولة“، بحسب إعالن 
الرئيس السيسي في فيلم دعائي مؤخرا، 

هو بداية نهاية مهمته األساسية في احلكم. 
االنتقال إلى الفترة الرئاسية الثانية يجب أن 

يكون ممهدا بهذا الفهم أوال حتى يتم تأسيس 
العقد االجتماعي لهذه الفترة على قواعد 

صحيحة.
هذه القواعد يجب أن تتغير طاملا اللعبة 

تغيرت. منح مساحة مستقلة لوسائل اإلعالم 
أول مؤشرات التغيير.

مركزية وسائل اإلعالم في مصر 
استثنائية. هذه كيانات حولها الفراغ 

السياسي، منذ جتربة ”العاشرة مساء“ عام 
٢٠٠٥، إلى أحزاب سياسية. كل معلق سياسي 

أو مقدم برنامج ”توك شو“ صار لديه أتباع 
تفوق أعدادها أعرق الكيانات السياسية 

املعارضة.
يجب على القائمني على السلطة أن 

يدركوا أيضا أن احلياة السياسية ليست 
رفاهية. ال يجب أن يفاجأ الرئيس بأن الناس 

لم تعد تستطيع الكالم. في احلوار الشهير 
مع املخرجة ساندرا نشأت، بدا أن الرئيس 

السيسي لم يكن يعلم أن اخلوف من السجن 
صار ثقافة في الشارع. التعهد مبعاجلة 

ذلك يوحي بأن طبقات البيروقراطية األمنية 
العريقة صاحبة القرار في مصر تكافح لعزل 
الرئيس عن الناس. هذا املسار يفضي حتميا 

إلى قدر واحد، أكثر من يستطيع حتليله 
ووصف تبعاته هو حبيب العادلي!

نعم، الرئيس السيسي حقق في أربع 
سنوات إجنازات لم يستطع السادات وال 

مبارك الوصول إلى نصفها. سيفقد كل من 
يحاول انتزاع هذا احلق منه أي شيء من 

موضوعية أو نزاهة. االقتصاد بدأ يقف 
على قدميه، اجليش لم يكن أقوى من قبل، 
االحتياطي النقدي هو األعلى في التاريخ، 

وثمة تقدم في احلرب على التطرف، باإلضافة 

إلى سياسة خارجية متزنة، لكن يشوبها الفهم 
الدفاعي املتردد. لو لم نر منوذجا محسنا 

من احلكم، واستثمارا في التعليم والصحة 
واخلدمات العامة، وفي حرية الناس وقدرتهم 

على التعبير عن آرائهم بانضباط، سيزداد 
البخار وستنعدم الرؤية متاما.

انتخاب الرئيس السيسي ليس شيكا على بياض

{الشـــعب المصري دائما يســـبق النخب السياســـية بخطوات، وأؤكد أن أصواتنا في االنتخابات 

الرئاسية ستكون بمثابة رصاصة في صدر كل من يسعى إلسقاط الوطن}.
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} من املبّكر اإلجابة على السؤال املتعلق 
بنهاية الصراع السوري أو التكّهن مبآالته، 

على ضوء ما جرى مؤخرا، أوال في الغوطة، 
حيث باتت الفصائل املسلحة املتغطية 

باإلسالم، الواحد تلو اآلخر (فيلق الرحمن 
وأحرار الشام وجيش اإلسالم)، تذهب نحو 

التسوية وتسليم مناطقها وسالحها، لتخرج 
مبقاتليها إلى الشمال السوري، علما أن هذا 
األمر كان حدث سابقا في مناطق أخرى، في 
القصير والزبداني وداريا وحمص وحلب. 

وثانيا في عفرين حيث استطاعت تركيا، ومن 
معها، من فصائل سورية معارضة، السيطرة 
في تلك املنطقة، وإنهاء وضع تنظيم االحتاد 

الدميقراطي الكردي، ووضع خطوط نفوذ 
عسكرية وسياسية داخل األراضي السورية.

القصد أن هذه ليست نهاية للصراع 
السوري في البعد املتعلق بالصراع على 

سوريا، بقدر ما هي مبثابة إعالن عن دخول 
هذا الصراع، بشقه العسكري، في إطار 

التصارع الدولي واإلقليمي املباشر، بعد 
أن استمر طويال بالوكالة، أي عبر أطراف 

محليني فقط.
هذا االستنتاج يؤكد إدراك مسألتني، 
أوالهما أنه جرت بفعل تدخالت األطراف 

الدولية واإلقليمية، إيران وروسيا وتركيا 
والواليات املتحدة، إزاحة الوجه الداخلي 

للصراع السوري، وتغيير طبيعته من صراع 
شعب، أو أغلبية شعب، ضد النظام، من 
أجل حقوقه وتوقه إلى احلرية والكرامة 

واملواطنة والدميقراطية، وهو أمر اشتغلت 
عليه مختلف األطراف، مستغلة ضعف املبنى 

السياسي للسوريني، وضعف إمكانياتهم 
الذاتية، وتخلف كياناتهم السياسية، وارتهان 

معارضاتهم للدعم اخلارجي وبالتالي 
للتوظيفات اخلارجية. 

وثانيتهما أن الصراع على سوريا بات 
مكشوفا بني األطراف اخلارجية املذكورة، 

مع وجود قواعد عسكرية روسية وأميركية، 
ووجود قوات إيرانية وتركية، من دون أن 

يعني ذلك أن هذه القوى ستتقاتل عسكريا 
مع بعضها، وإمنا ذلك يعني أن هذه الدول 

هي التي باتت مقررة في شأن تقرير مستقبل 
سوريا، وضمن ذلـك مستقبل نظام بشار 

األسد، وتاليا مستقبل النظام السياسي في 
سوريا.

إضافة إلى كل ما تقدم، فإن ما حصل على 
املستوى الداخلي، يؤكد أن النظام السوري 
بات فاقدا للسيادة أيضا، بعد أن كان فاقدا 
للشرعية، وذلك بحكم وجود كل هذه الدول 

التي تسيطر على أجزاء كبير ة من األراضي 
السورية، مع مواردها، ومع وجود دولتني هما 
روسيا وإيران تسيطران على القرار السيادي 

السوري، أو على خيارات النظام وتاليا 
مصيره.

أما من جهة املعارضة فقد كشفت 
”التسويات“ اجلارية حاليا كما سابقتها، 

ليس فقط تخلف إدراكات املعارضة، وال سيما 
الفصائل العسكرية املتغطية بالدين، وإمنا 

مدى ارتهانها لألطراف اخلارجية، كما كشفت 
ضعف حساسيتها للمآسي التي عرضت 

شعبها لها، ال سيما في املناطق التي سيطرت 
عليها واعتبرتها مناطق محررة، في حني 

كانت مجرد مناطق محاصرة، ومبثابة حقل 
رماية لصواريخ النظام وبراميله املتفجرة 

طوال السنوات املاضية. 
إذ كثيرا ما سمعنا عن ”الساعة صفر“ 
إلسقاط النظام، وقبل أشهر كنا نسمع عن 

ملحمة حلب، أو عن الصمود األسطوري في 
الغوطة، وهي كلها تبينت عن ادعاءات ال 

تراعي موازين القوى املختلة لصالح النظام 
وحلفائه، وال تأخذ في اعتباراتها عذابات 

السوريني، واألثمان الباهظة التي يدفعونها 
بسبب سيطرة هذا النوع من الفصائل، 

وبسبب انتهاجها سياسة السيطرة على 
مناطق ورفعها الصراع املسلح إلى مستويات 

تفوق قدراتها وقدرات شعبها على التحمل.
ما حصل ال يعني نهاية الصراع السوري، 
بوجهيه الداخلي واخلارجي، ألسباب متعددة، 

أولها أن النظام بات ضعيفا وقد فقد كثيرا 
من مصادر القوة والسيادة والشرعية. 

وثانيا ألن الشعب السوري مازال يتطلع إلى 
تغيير أحواله السياسية، وأن ثمة أثمانا 

باهظة دفعت ومن الصعب تصور أن كل تلك 
التضحيات ستذهب هدرا. وثالثا ألن شكل 

الصراع الذي انتهى، أو قارب، والذي مثلته 
فصائل عسكرية تتغطى بالدين، هو الذي 

استهلك وانتهى، في حني أن املعارضة مازالت 
متلك رصيدا كبيرا في أوساط السوريني 

رغم ضعفها، ورغم ما حصل من خيبات في 
السنوات املاضية. ورابعا ألن القوى الدولية 

واإلقليمية مازالت على األرض السورية 
ومازال لديها ما تفعله بحسب أجنداتها. 
وخامسا ألن الواليات املتحدة التي باتت 

متواجدة مباشرة في سوريا لم حتسم أمرها 
بعد. وفي كل األحوال فإن السوريني هم الذين 

دفعوا ثمن كل هذه الصراعات.

هل الصراع السوري 

ييفي نهاياته

ماجد كيالي

ييفي

كاتب سياسي فلسطيني

لماذا تراجعت المعارضة السياسية في السودان

} السودان من أكثر الدول العربية حيوية 
ونشاطا من الناحية السياسية، وأزماته 

املختلفة وضعته دوما في بؤرة األحداث، 
وال ينضب معني أي كاتب يريد تناول شأن 

هذا البلد، بل أحيانا يحتار في االختيار بني 
قضاياه املتشعبة.

متابعة الشأن السوداني وتعدد الكتابات 
عنه، جعلت البعض يحسبني سودانيا، 

ومع انتقاداتي املتباينة لسياسات اخلرطوم 
اعتبرني النظام من املقربني للمعارضة، بينما 

وضعتني األخيرة في خانة مؤيدي الرئيس 
عمر حسن البشير.

أعرف أن اإلخوة في السودان بألوانهم 
وأطيافهم السياسية لديهم حساسية مفرطة 

لكل من يجرؤ على نكء جروحهم. وتتبنى 
قواه احلية نهجا صار عرفا دوليا، يقول 
”من ليس معنا فهو ضدنا“. بالطبع لست 

من املؤيدين لهذا العرف، ألنه مضاد لصفة 
املوضوعية التي يتحلى بها كثيرون ولو كره 

األصدقاء في السودان.
األحداث التي مير بها النظام السوداني، 

كادت تنسينا دور املعارضة ووضعها على 
اخلارطة السياسية، وهي التي لعبت دورا 

حيويا في تاريخ البالد.
الرئيس البشير أصبح قاسما مشتركا في 
الكثير من امللفات، منها اإلرهاب واجلماعات 

اإلسالمية املتشددة، وطبيعة العالقة مع تركيا 
وقطر، والعالقة املعقدة مع مصر، واملوقف 
من سد النهضة اإلثيوبي، واملماحكات مع 

إريتريا وجنوب السودان، وصوال إلى رغبته 
في إعادة هيكلة نظامه وسط حزمة كبيرة من 

املشكالت السياسية واالقتصادية.
في هذا اخلضم تاه االهتمام باملعارضة، 

ولم تعد مؤثرة إلى الدرجة التي تلفت 
االنتباه، إلى أن عقد مؤمتر حتالف ”نداء 

السودان“ في باريس، وأصدر بيانا مؤخرا 
ينطوي على لهجة حادة باجتاه النظام 

احلاكم، وقتها بدأ البعض ينتبه مرة أخرى 
إلى أن هناك معارضة سياسية في السودان.
قصة املعارضة طويلة ومتشابكة، منها 

فئة عريضة حتمل السالح، وأخرى ترفع راية 

احلوار، وثالثة تستخدم السالح والسياسة 
معا. هذه مكونات رئيسية تنضوي حتت 

حتالف ”نداء السودان“، الذي يتبنى النهج 
السياسي في معارضته، ما أثار حفيظة من 

يرفعون السالح.
املؤمتر الذي كان متوقعا أن يعيد شمل 
املعارضة، انخرطت بعض أحزابه وحركاته 
الرئيسية في تراشقات حول أحقية الصادق 

املهدي رئيس حزب األمة القومي في تولي 
رئاسة التحالف، وانشغل آخرون بضرورة 

إدخال العمل العسكري بالتوازي مع العمل 
السياسي.

النتيجة التي يخلص إليها املراقب 
الجتماعات املعارضة عموما، أنها تندرج 
حتت بند ”إبراء الذمة“. كما أن حوارات 

النظام معها ينطبق عليها الوصف ذاته. كل 
طرف لديه هدف يريد حتقيقه. لذلك لم تفلح 

”خارطة الطريق“ التي وضعتها اخلرطوم مع 
املعارضة منذ عامني في حتريك املياه الراكدة.
املعارضة التي لم تستطع طوال السنوات 
املاضية تنفيذ وعودها بإسقاط النظام احلاكم 

أو إجباره على الرضوخ ملطالبها حيال 
الدميقراطية واحلريات وحقوق اإلنسان 

وتعديل الدستور، لن تتمكن من الضغط عليه 
ألنها ال تزال متفرقة. كل طرف ميلك طروحات 

معلنة وأخرى خفية.
الوضع احلالي يبدو مريحا لها، ويحقق 

لبعض قواها معادلة جتنبها الصدام 
مباشرة مع اخلرطوم. معارضة تريد أن تقول 

إنها موجودة وفاعلة، من خالل املؤمترات 
واللقاءات احلزبية، وتوحي بأنها على مسافة 

قريبة من نبض الشارع السوداني وأزماته، 
بينما لم تفلح في حتريكه مرة واحدة طوال 

ثالثني عاما.
االنطباعات املؤثرة للمعارضة تالشت 
تقريبا، عندما دخل معظمها في حوارات 
جانبية مع اخلرطوم، وانقسمت األحزاب 

التاريخية، وتشرذمت احلركات املجتمعية. 
ما بقي حتى اآلن ال يتجاوز حدود أسماء 
لشخصيات تأبى أن تبتعد عنها األضواء.
النظام السوداني، جنح في النفاذ إلى 

غالبية أحزاب املعارضة، وسيطر على بعضها 
عبر تقدمي إغراءات سياسية ومادية، ويتعامل 
مع احلركات املسلحة باللني أحيانا والقسوة 
في معظم األحيان، ألن االنتفاضة اإلنسانية 

التي بدا عليها املجتمع الدولي مع أزمة 
دارفور قبل عشر سنوات، انتهت مع حتقيق 

أغراضها السياسية.
الرئيس البشير، أدمن املشي على احلبال 

الدقيقة. جتده قريبا من املعارضة عندما تكون 
هناك ضرورة، وبعيدا عنها إذا وجد أنها 

عارية من أي غطاء إقليمي أو دولي. ينحني 
للعواصف القادمة من دارفور أو كردفان 

وبحر الغزال، إذا وجد أن خسائره العسكرية 
تتعاظم، وتتكاتف عليه بعض القوى 

اخلارجية لتحقيق أهداف سياسية معينة.
انحناءات ومجابهات البشير ملعارضيه، 

تتوقف على حجم الضغوط الواقعة عليه، 
وال عالقة لها تقريبا بقوة خصومه. الطرفان 

يريدان اإلبقاء على معادلة الال سلم والال 
حرب، ألنها الوحيدة التي تضمن البقاء. 

املواجهة املفتوحة من الصعوبة حتمل 
تكاليفها. والنصر احلاسم مستحيل حدوثه، 

ألن توازن الضعف الراهن يحول دون 
الوصول إليه.

عندما اشتعلت املظاهرات في الشارع 
السوداني خالل األشهر املاضية، ألسباب 
اقتصادية، حاولت املعارضة القفز عليها، 

وتوجيهها إلى ناحية سياسية، لكنها فشلت، 
ألن املعارضة نفسها أصبحت غائبة عن 

الشارع، ومنهمكة في حسابات ضيقة.
لم يعد النظام السوداني يخشى 

املعارضني من خارجه، ويعلم أن هذا الفريق 
فقد مصداقيته، وأخفق في أوج قوته 

السياسية والعسكرية في هز أركان النظام 
الذي ترك، متعمدا، هامشا للحركة أمامهم، 

لينال منهم عندما يتجاوزون اخلطوط 
احلمراء، ولم يعدم أدوات العصف املادي 

واملعنوي.
اخلوف الكبير يأتي من معارضني 

داخل النظام احلاكم. يعرفون دهاليز احلكم 
وخفاياه. ميلكون معلومات عن نقاط القوة 

والضعف. مستنفرون ألن لديهم هواجس من 
الغدر بهم في أي حلظة. وبدأ الرئيس البشير 

عملية تغيير واسعة، طالت الكثير منهم 
في املؤسسات: احلزبية (املؤمتر الوطني) 

والعسكرية والشرطية والتنفيذية.
السياسة التي يجري اتباعها تقوم على 

التخلص من معارضي استمرار البشير لفترة 
رئاسية جديدة، واحلد من نفوذ القيادات 

الداعمة للمزيد من متدد احلركة اإلسالمية، 
ومتكن النظام من تسجيل مجموعة من النقاط 

في مرمى هؤالء.
مسألة حسم اجلولة النهائية سوف تظل 

غير معلنة، ليس ألن البشير ال يستطيع 
التخلص منهم متاما، لكنه يريد بقاء عدد من 

هؤالء على ميينه لطمأنة اجلناح املتمسك 
بثوابت احلركة اإلسالمية، وهو جناح عريض 

وتقوم عليه مفاصل في النظام احلاكم. 
وهؤالء ميكن استخدامهم كرأس حربة في 

املزيد من التقارب مع تركيا وقطر، وكفزاعة 
للحد من االندفاع نحو مصر والسعودية.

تراجع املعارضة يبدو جزءا من تراجع 
عام أصاب قوى معارضة كثيرة في املنطقة 

العربية، عقب تعدد إخفاقاتها، وتزايد 
القبضة احلديدية لدى األنظمة التي لم تعد 
على قناعة بفكرة وجود معارضة، ولو على 

سبيل الديكور السياسي.
الضربة القوية جاءت لهؤالء من عدم 
اكتراث القوى الدولية بهم، وقلة التفاعل 

مع ما يتعرضون له من محن. وانتهى زمن 
كان اعتقال معارض في السودان تنتفض له 
منظمات املجتمع املدني في العالم، وال تهدأ 

إال بعد اإلفراج عنه.
النظام السوداني جنح في تعرية قوى 
كثيرة في املعارضة، وعرف قواعد اللعبة 

الدولية واستفاد من التغيرات التي طرأت 
عليها، ولم يعبأ بصراخ الداخل، وبعد تزايد 

مصالح دول كثيرة مع اخلرطوم من الطبيعي 
أن تتأثر املعارضة السياسية في السودان.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أحمد أبودوح
كاتب مصري
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في 2013 كان الرئيس السيسي 

{منقذا} لكنه لم يتمكن من االنتقال 

من سلوك {المنقذ} إلى تفكير 

الرئيس، كما لم يتمكن معارضوه من 

التحول من نشطاء إلى سياسيين

النظام السوداني نجح في تعرية 

قوى كثيرة في المعارضة، وعرف 

قواعد اللعبة الدولية واستفاد من 

التغيرات التي طرأت عليها، وبعد 

تزايد مصالح دول كثيرة مع الخرطوم 

من الطبيعي أن تتأثر المعارضة 

السياسية في السودان



اقتصاد
{اإلعفـــاء األميركـــي المؤقت للصـــادرات األوروبية من الحديـــد واأللمنيوم يعطـــي انطباعا بأن 

الرئيس األميركي لديه رغبة بالتفاوض مع االتحاد األوروبي}.

شارل ميشال
رئيس الوزراء البلجيكي

{أنـــا ســـعيدة باالســـتثناء المؤقت للصـــادرات األوروبيـــة من الفـــوالذ واأللمنيوم من الرســـوم 

األميركية حتى مايو المقبل. سنرى كيف يمكننا الحصول على إعفاء دائم}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

} بريث (أســرتاليا) – شـــكل تدشـــني شـــركة 
كوانتـــاس أول خـــط جوي مباشـــر يربط بني 
مدينة بيرث األســـترالية ولنـــدن حتوال مهما 
في قطـــاع النقـــل اجلـــوي باعتبارهـــا أطول 
رحلـــة في تاريخ الطيـــران التجاري وقد تقلب 
اســـتراتيجيات الناقالت العاملية في املستقبل 

القريب.
ويعتقد محللون أن مثل هذه الرحالت التي 
باتت ممكنة بســـبب تقدم تكنولوجيا الطيران 
ودخـــول جيل جديد من الطائرات املصنعة من 
مـــواد خفيفة غير معدنية، قد متثل حتديا غير 
ذا تأثير كبير للناقالت التي تعتمد التوقف في 

دول اخلليج منذ سنوات.
وقالـــوا إن الكثير من الطائـــرات احلديثة 
تســـتطيع الوصول من غرب أوروبا إلى الهند 
والشـــرق األقصى برحالت مباشرة، ولكن هذا 
لم مينع استمرار احتالل محطات التوقف مثل 
دبـــي وأبوظبي والدوحة ومســـقط والبحرين 
موقعا مهما في خارطة النقل اجلوي العاملي.

وتعـــد طيـــران اإلمارات وطيـــران االحتاد 
اإلماراتيتـــان واخلطوط اجلويـــة القطرية من 
أفضـــل وأجنح الناقـــالت العامليـــة، وهي في 

منافسة شرسة مع الشركات العاملية األخرى.
ووصف الرئيـــس التنفيذي للشـــركة آالن 
جويس الرحلة بأنها ”يوم تاريخي للطيران“. 
واعتبر اخلط اجلوي اجلديد يقلب املوازين“، 
لكـــن بعض احملللـــني رجحوا خفـــوت بريقها 
سريعا بسبب زمن الرحلة املرهق للمسافرين.

وقـــال جويس عنـــد انطـــالق الرحلة ”من 
اليـــوم ســـتكون هنـــاك رحلـــة مباشـــرة بني 
أستراليا وأوروبا ليس لها سابقة في الطيران 

املباشر. نحن مسرورون للغاية“.
واســـتغرقت الرحلة التـــي قادتها الكابنت 
ليزا نورمان عبر اخلط الذي أطلق عليه اســـم 

”طريـــق الكنغر“ 17 ســـاعة، لتكـــون أول رحلة 
لطائـــرة بوينـــغ درميالينر في العالـــم بعد أن 

قطعت 14.5 ألف كيلومتر دون توقف.
وسبق أن سيرت الشركة رحلة مباشرة بني 
ســـيدني ومدينة داالس األميركية حيث قطعت 
13.8 ألـــف كيلومتـــر دون توقف، لكـــن الرحلة 
التـــي ســـيرتها أمس هـــي ثالث أطـــول رحلة 

لطائرة ركاب في تاريخ الطيران.
وكانت طيران اإلمـــارات قد دخلت التاريخ 
في عام 2016 عندما قامت بأول رحلة مباشـــرة 
بني دبي ومدينة أوكالند النيوزيلندية وقطعت 

حينها 14.2 ألف كيلومتر.
لكـــن رحلـــة الشـــركة األســـترالية، تعتبر 
ثاني أطول رحلة طيـــران في العالم بعد رحلة 
اخلطوط اجلوية القطرية التي قامت بها العام 
املاضـــي من الدوحة إلى أوكالند، حيث قطعت 

مسافة 14.53 ألف كيلومتر دون توقف.
وتتضمن قائمة أطول الرحالت املباشـــرة 
األميركيـــة  اخلطـــوط  رحلـــة  العالـــم  حـــول 
”يونايتـــد“ والتي قطعـــت 14 ألف كيلومتر بني 

لوس أجنلس وسنغافورة.
الســـياحي  القطـــاع  مســـؤولو  ويأمـــل 
األســـترالي في أن يســـهم تقصير مدة الرحلة 
في جعل الساحل الغربي األسترالي أكثر جذبا 
للزوار احملليني واألجانب، حيث نسبة السكان 

أقل مقارنة مع مناطق أسترالية أخرى.
وقال وزير الســـياحة ســـتيفن سيوبو إن 
”حوالـــي 730 ألف ســـائح بريطانـــي يزورون 
أستراليا سنويا وأن اخلدمة اجلديدة قد تعزز 
االهتمـــام بأســـتراليا الغربية التـــي غالبا ما 
يتجاهلها الزائرون لصالح الساحل الشرقي“.
وأوضـــح كيوبو فـــي بيـــان أن ”بريطانيا 
ثالث أكبر مصـــدر للزائرين األجانب القادمني 

إلى أســـتراليا حيـــث جاء أكثر مـــن 660 ألف 
شـــخص من هناك إلى أستراليا العام املاضي 

وأنفقوا 3.7 مليار دوالر“.
ويندرج افتتاح اخلط اجلوي اجلديد ضمن 
خطط طموحة كشـــفت عنهـــا كوانتاس خالل 
العامني املاضيني، وتهدف إلى إضافة رحالت 

طويلة إلى جداول رحالتها حول العالم.
وسيشـــمل ذلك مســـتقبال رحالت مباشرة 
من شرق أستراليا إلى أوروبا في مسار ُأطلق 

عليه اسم ”مشروع شروق الشمس“.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاس 
خـــالل العـــام املاضي أن رحالت كتلك تشـــكل 
”احلـــدود القصـــوى للطيـــران الدولـــي وأنها 
احلل ملشـــكلة املســـافة وهي ثورة للسفر جوا 

في أستراليا“.

وســـبق للشـــركة األســـترالية، التـــي تعد 
ثاني أقدم شـــركة للطيران في العالم، أن قامت 
بتشـــغيل ”طريق الكنغر“ بني ســـيدني ولندن 
عـــام 1947 فـــي رحلة اســـتغرقت أربعـــة أيام 
وتوقفت خاللها الطائرة في تسع محطات قبل 

بلوغها وجهتها.
ويرى خبراء قطاع النقل اجلوي أن تعزيز 
وســـائل الراحـــة على هـــذه الرحلـــة الطويلة 
ميثل هاجســـا للشـــركة األســـترالية حيث من 
املفترض أن يســـتمتع الركاب بتحسني جودة 
الهـــواء ومقصورة أكثر عزال للضجيج وتقليل 

االضطرابات اجلوية.
وحمل بعـــض الركاب خالل الرحلة أجهزة 
رصد خاصة تتيح للباحثني في جامعة سيدني 
جمع البيانات حول أمناط نومهم وأنشطتهم، 

وحالتهـــم الذهنية، وأمنـــاط تناولهم الطعام 
والشـــراب قبـــل الرحلـــة وأثناءهـــا وبعدها، 
بحســـب ما أفـــادت صحيفـــة ديلـــي تلغراف 

األسترالية.
والرحلة املباشرة لكوانتاس بني أستراليا 
وأوروبـــا ليســـت األولـــى مـــن نوعهـــا، فقد 
سيرت رحلة مباشـــرة في عام 2015 بني بيرث 
وإســـطنبول لنقل أســـتراليني إلـــى غاليبولي 
إلحياء الذكرى املئوية األولى ملعركة غاليبولي 
التي شاركت فيها قوات أسترالية ونيوزيلندية 

إبان احلرب العاملية األولى.
كما قامـــت الناقلـــة األســـترالية العمالقة 
بتســـيير رحلة ركاب مباشـــرة مـــن لندن إلى 
مدينة ســـيدني في عام 1989 بواســـطة طائرة 

بوينغ 747.

فتح تدشــــــني شركة كوانتاس لرحلة مباشرة أفقا جديدا في سوق الرحالت الطويلة، لكن 
محللني يعتقدون أن يكون تأثيرها محدودا على سوق الرحالت الطويلة ومحطات التوقف 
الرئيسية وخاصة في دول اخلليج ألنها ستكون مرهقة للمسافرين، بينما يرى آخرون أن 
الرحالت الطويلة ستشــــــعل املنافسة بني شركات الطيران وخاصة في أسواق أخرى بني 

آسيا وأوروبا وبلدان الشرق األوسط واألميركتني.

رحلة مباشرة بين أستراليا وبريطانيا تفتح أفقا جديدا للنقل الجوي

[ استبعاد تأثير رحلة كوانتاس على محطات التوقف الخليجية  [ ترجيح تسجيل إقبال محدود من المسافرين على الرحالت الطويلة جدا

رحلة ذات بعد رمزي

حممد محاد

} القاهــرة - بـــدأت القاهـــرة فـــي جني ثمار 
التقارب السياسي مع كل من اليونان وقبرص، 
وعززت مصاحلهـــا االقتصادية من أجل إنقاذ 
اقتصادها املتعثر، مبا يتجاوز حدود اتفاقيات 

التنقيب عن الغاز في شرق البحر املتوسط.
وأعلنت رانيا املشـــاط وزيرة السياحة عن 
بني  مشروع مشترك للسياحة البحرية ”كروز“ 

موانئ مصـــر واليونان وقبـــرص، في خطوة 
إلنعاش قطاع السياحة املتعثر.

وقالت املشـــاط لـ”العرب“، إن ”هناك دعما 
سياســـيا من جانب رؤساء الدول الثالث لهذا 
املشـــروع، ويتم تشكيل جلنة لدراسة مسارات 

رحالت ”كروز“ بني موانئ تلك الدول“. 
ورحـــالت ”كـــروز“ عبارة عن ســـفن كبيرة 
جتـــوب موانئ عدد من الدول التي يتم االتفاق 
عليها وفـــق برنامج كل رحلـــة، وعند وصول 

مينـــاء كل دولـــة ميكن للســـائح الذهـــاب إلى 
املزارات السياحية التي يرغب في زيارتها.

ورغـــم تنـــوع املقصـــد الســـياحي، لكـــن 
القاهرة تركز على السياحة الشاطئية، وتهمل 
الســـياحة الثقافية والدينية والعالجية، األمر 
الذي يعرض القطاع ملخاطر جديدة إذا تأثرت 

السياحة الشاطئية بأي حوادث عارضة.
وتســـتحوذ الســـياحة الشـــاطئية عامليـــا 
على نحـــو 85 باملئة من حجم األنواع املختلفة 
للسياحة، وفشلت القاهرة في تنويع مقاصدها 
السياحية رغم أنها متتلك نسبة كبيرة من آثار 
العالم في مدينة األقصر فقط في جنوب البالد.

وقـــال اخلبير الســـياحي رميـــون جنيب، 
إن ”ســـياحة املوانئ من أهم أنواع الســـياحة 

على مســـتوى العالم، وتتميـــز بارتفاع إنفاق 
الســـائحني، وتعتمـــد على التســـوق بشـــكل 
كبير، خالل زيارة السائحني للمزارات األثرية 

والسياحية في كل دولة“.
وتتـــراوح مـــدة رحلـــة ســـياحة ”كـــروز“ 
فـــي األغلب بـــني ثالثة إلـــى أربعة أســـابيع، 
ويستحوذ البحر املتوســـط على النوع األكبر 
من الرحالت، بأســـعار تتراوح بني 3 آالف و10 
آالف دوالر، حسب برنامج ورفاهية كل باخرة.
وأوضـــح جنيـــب لـ”العـــرب“، أن األثرياء 
يفضلون هذا النوع من الســـياحة، كما أن عدد 
الســـياح في املركب الواحد يتـــراوح بني ألف 

إلى ثالثة آالف سائح.
وأكـــد أن الـــدورة املالية لســـياحة ”كروز“ 
ســـريعة، ويتعامـــل الســـائح مـــع املواطن أو 
احملالت واملطاعم مباشـــرة، فهـــو ال يلجأ إلى 
الفنـــادق، بل يكون ســـريع االنفاق في رحالته 

ومن خالل عمليات التسويق.
ويعـــد املردود االقتصادي لهـــذا النوع من 
السياحة سريعا ومباشـــرا، على عكس أنواع 
رحـــالت الســـياحة األخـــرى التـــي ُتنظم من 
خالل شركات الســـياحة، وتعمل على تنشيط 

األسواق بصورة غير مباشرة.
وال ينشـــط هذا النوع من السياحة إال في 
الدول التي تشهد اســـتقرارا أمنيا، فضال عن 
أنهـــا جاذبة لشـــرائح كبيرة من الســـائحني، 

ولديها من املقومات ما يجذب إليها السائح.
وأكد فؤاد ثابت، رئيس جمعية مستثمري 
بورســـعيد لـ”العرب“، أن ســـياحة املوانئ في 
بورســـعيد، متوقفة منذ عقدين، بســـبب إلغاء 
منطقة انتظار املراكب والتي تستخدمها هيئة 
قناة السويس في تنظيم عبور ومرور السفن.

وبلـــغ عدد الســـائحني ملصر خـــالل العام 
املاضـــي نحو 8.3 مليون ســـائح مقارنة بنحو 
5.4 مليـــون قبل عام، مقابل نحـــو 14.7 مليون 

سائح في 2010 وهو األعلى في تاريخ البالد.

وأشـــار ثابـــت إلـــى أن بعـــض املراكـــب 
األوروبيـــة الشـــهيرة مثل ”كريســـتينا“ تنظم 
رحالت لبورسعيد كل شهرين، وغالبا ما تكون 
قادمة من بيروت أو تركيا، ويتجول الســـياح 
فـــي املدينة، ومنهم من يســـافر إلـــى القاهرة 
لزيـــارة بعض املعالم األثرية، إذا كانت الرحلة 

مستمرة ملدة يوم أو يومني.
الشـــركات  أصحـــاب  لتوقعـــات  ووفقـــا 
تعزز من نشاط باقي  الســـياحية، فإن ”كروز“ 
أنواع الســـياحة مبصر، ويعـــد اإلعالن عامليا 
عـــن دخول مصر هـــذا املجال اجلديد رســـالة 
طمأنة الســـتقرار البالد على كافـــة األصعدة، 

وحتديدا في اجلانب األمني.
وطالـــب وجـــدي الكرداني، نائـــب رئيس 
احتاد الغرف السياحية سابقا، بسرعة تفعيل 
ســـياحة املوانئ في مصر مـــرة أخرى، بهدف 

تنويع املقاصد أمام حركة السياحة العاملية.
ولفـــت لـ”العرب“، إلى أن هنـــاك عددا من 
الدول يشار إليها بالبنان في سياحة ”كروز“، 
أهمها فرنســـا وإيطاليا وأسبانيا في أوروبا، 
واملغرب ولبنـــان في املنطقـــة العربية، وكلها 

لديها موانئ جيدة للغاية.
وكشـــفت دراســـات أعدها احتـــاد الغرف 
الســـياحة املصريـــة، أن معدل إنفاق ســـائح 
”كـــروز“ يزيد علـــى إنفاق الســـائح في برامج 
الســـياحة الشـــاطئية أو الثقافية بنحو أربعة 

مرات.
وحتتاج احلكومـــة إلى دراســـة التجارب 
العاملية في هذا النوع من الســـياحة اجلديدة، 
ألن جتربة القاهرة في ســـياحة ”كروز“ تتمثل 
في نقل السياح بني مدينة األقصر إلى أسوان 

في جنوب البالد من خالل نهر النيل فقط.
وأكد الكرداني أن العائق الذي يهدد تفعيل 
ســـياحة املوانئ في مصر، هو تدخل اجلهات 
املســـؤولة عن املوانئ، مثل هيئـــة املوانئ أو 

وزارة النقل، من خالل حتديد رسوم باهظة.

ــــــني مصر وقبرص  وصــــــف اقتصاديون مشــــــروع الرحالت الســــــياحية البحرية ”كروز” ب
واليونان بأنه قبلة حياة جديدة لقطاع الســــــياحة املصرية املتدهور، والذي تعمقت جراحه 
خالل العامني املاضيني منذ ســــــقوط طائرة روســــــية فوق ســــــيناء قبل أن تبذل السلطات 

جهودا إلقناع موسكو باستئناف رحالتها للبالد مرة أخرى.

رحالت {كروز} سالح القاهرة إلنقاذ قطاع السياحة
[ تدشين أول خط بحري بين موانئ مصر وقبرص واليونان  [ الحكومة تضع انتعاش القطاع في سلة السياحة الشاطئية

ترحيب استثنائي بالنافذة السياحية الجديدة

رانيا المشاط:

تم تشكيل لجنة لدراسة 

مسارات رحالت {كروز} بين 

موانئ الدول الثالث

وجدي الكرداني:

هناك حاجة ملحة لتنويع 

المقصد المصري أمام 

حركة السياحة العالمية
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ستيفن سيوبو:

الخدمة الجديدة ستعزز 

االهتمام بأستراليا الغربية 

التي يتجاهلها السياح

آالن جويس:

الخط الجوي الجديد الذي 

يربط بين بيرث ولندن مسار 

يقلب الموازين



اقتصاد

التصنيف االئتماني مفتاح

املستقبل االقتصادي للعراق

} يكاد يخفى عن أنظار معظم املسؤولني 
العراقيني واألوساط االقتصادية أن نقطة 
الشروع الكبرى في بناء مستقبل العراق 

االقتصادي تكمن في إعادة النظر في 
التصنيف االئتماني للبالد، والتي ميكن أن 
حتدث تغييرا جذريا في إقبال املستثمرين 

األجانب.
وكان العراق قد حصل على أول تصنيف 
ائتماني في تاريخ البالد من وكالة ستاندرد 

أند بورز في عام 2015 وجاء التصنيف 
بدرجة ”بي“.

ورغم أن ذلك التصنيف ال يليق بثروات 
العراق وإمكاناته االقتصادية لكنه نقلة 

نوعية كبيرة ألنه جاء في فترة كان فيها 
ثلث مساحته في قبضة تنظيم داعش، 

إضافة إلى أن أسعار النفط كانت في أدنى 
مستوياتها.

كما أنه جاء في ظل ميزانية دولة 
خاوية وحاجات استثنائية لإلنفاق إلدامة 
زخم املعركة التي لم يكن أحد يستطيع أن 

يتنبأ بنتائجها في ذلك احلني. ومع كل تلك 
الظروف احلرجة فقد حصل العراق على ذلك 

التصنيف القريب من تصنيف الكثير من 
البلدان املستقرة.

عادة حتصل الدول أو الشركات الكبيرة 
على التصنيف االئتماني من إحدى الوكاالت 

األميركية الثالث املعتمدة عامليا والتي 
تقيس اجلدارة االئتمانية بشكل رئيسي 

استنادا إلى قدرة املصّدر على الوفاء 
بتسديد فوائد الدين واألقساط املترتبة عليه.

ويتدرج سلم التصنيف املكون من 8 
تصنيفات تتوزع على 21 درجة أعالها ”أي.

أي.أي“ وهي درجة األمان القصوى وأدناها 
”دي“ وهي املتعثرة. وتؤثر تلك التصنيفات 
بدرجة كبيرة على إقبال الدول والشركات 

واملصارف املقرضة وجميع املستثمرين 
األجانب وحتى احملليني.

وتعتبر درجة التصنيف من أهم معايير 
حتديد نسبة الفائدة على االقتراض، فكلما 

ارتفع التصنيف االئتماني كلما انخفضت 
نسبة الفائدة على االقتراض (الديون 

والسندات).
ويشير التصنيف االئتماني أيضًا إلى 

درجة املخاطرة وقدرة البلد على اجتياز 
الظروف الطارئة وهو ما قد يعطي املقرضني 

درجة من الطمأنينة. وكلما زادت هذه 
الطمأنينة كلما انخفضت نسبة الفائدة 

والعكس صحيح.
ومبا أن العراق قد حصل على تصنيف 

”بي“ حني كان في وضع سياسي وأمني 
خطير وفي ظل ميزانية خاوية وأسعار 

النفط في أدنى مستوياتها، فإنه من املتوقع 
لو طلبنا إعادة النظر اآلن بتصنيف العراق 

االئتماني حلصلنا على تصنيف أعلى 
بدرجتني أو أكثر.

ومن املؤكد أن ذلك سوف يشجع رؤوس 
األموال على االستثمار في العراق دون 

ِمّنة من أحد أو حاجة إلى احلصول على 
ضمانات سيادية، بل قد تتنافس الكثير من 
الشركات على الفرصة االستثمارية الواحدة.

بالتأكيد سوف يبقى موضوع الفساد 
اإلداري عائقا كبيرا أمام إقبال املستثمرين 

احلقيقيني سواء العراقيون أو األجانب 
ولكن ارتفاع التصنيف االئتماني سوف 

يكون له دور في دفع الكثير من الشركات 
لكسب سبق الدخول املبكر وحتمل جزء من 

املجازفة.
وتزداد أهمية إعادة التصنيف ألنها 
سوف تتزامن مع تشكيل اللجنة العليا 

لإلعمار واالستثمار التي تعمل اآلن بجد 
على تذليل العقبات أمام املستثمرين الكبار 

وحمايتهم من البيروقراطية والفساد 
اإلداري قدر اإلمكان.

وفي وقت نأمل فيه أال تتحول تلك 
اللجنة (رغم ثقتنا بنزاهتها) إلى باب جديد 

للتكسب وأّال تكون أبوابها مفتوحة فقط 
ملن يستطيع أن يصل إليها بيسر من خالل 

عالقاته.
لذلك فإننا نتمنى أن ُتفتح نافذة شفافة 

لهذه اللجنة يستطيع أن يطرقها كل مستثمر 
جاد ميكن أن يضع لبنة من أجل بناء 

العراق.

محمد شاكر الدليمي
أمين عام اتحاد رجال 
األعمال العراقيين

{يبدو لي أنه إما روسيا وإما الصين سوف تكون شريكة في بناء قدرة نووية مدنية في المملكة 

العربية السعودية إذا أحجمت الواليات المتحدة عن إبرام الصفقة}.

ريك بيري
وزير الطاقة األميركي

{إذا لم تكن الواليات المتحدة معنا في بناء برنامج الطاقة النووية السلمية فإنها ستفقد فرصة 

التأثير على البرنامج بطريقة إيجابية}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

أوبر تواصل تقليص نشاطها بالخروج من جنوب شرق آسيا
} ســنغافورة - كشـــف مصدر مطلع أمس أن 
شـــركة أوبر تكنولوجيـــز األميركية لتطبيقات 
حجز سيارات األجرة اتفقت على بيع أنشطتها 
في جنوب شرق آسيا إلى منافستها األكبر في 
املنطقة شـــركة غراب وذلك في ثاني انسحاب 

للشركة األميركية من قارة آسيا.
وقال املصدر، الذي طلب عدم الكشـــف عن 
هويتـــه ألن االتفـــاق غيـــر معلن بعـــد، لوكالة 
رويترز إنه ”مبوجب الصفقة حتصل أوبر على 
ما يصل إلى 30 باملئة في الكيان اجلديد“. وفي 
وقت ســـابق من العام اجلاري أذكى استثمار 

مبليارات الدوالرات في أوبر من ســـوفت بنك 
اليابانية، وهي أحد املســـتثمرين الرئيســـيني 
فـــي غـــراب، توقعات بـــأن تدمج شـــركة أوبر 

أنشطتها في جنوب شرق آسيا مع غراب.
وتوقـــع املصـــدر أن تعلن الشـــركتان عن 
الصفقة اليوم االثنـــني، فيما لم تعلق أوبر أو 

غراب عن ذلك.
وتواجـــه أوبر عقبـــات كثيرة فـــي طريق 
توسعها في أنحاء العالم بسبب املنافسة بني 
شـــركات محلية وكذلك بســـبب أمور تنظيمية 
أخـــرى في البلـــدان التي تعمـــل فيها وهو ما 

حصل معها في مصر قبل فترة.
وكان القضـــاء املصـــري قد صدم الشـــركة 
األميركية مؤخـــرا بحظر نشـــاطها في البالد 
بعدمـــا حصلت علـــى تطمينات حـــول تقنني 

أوضاعها في السوق.
وقـــررت الشـــركة الشـــهر املاضـــي وقف 
نشـــاطها في املغـــرب بعد 3 أعـــوام من العمل 

بشـــكل غير قانوني، ملقية اللـــوم على قواعد 
النقل الصارمة هناك، رغم أن عدد مستخدميها 

بلغ 19 ألفا، فضال عن أكثر من 300 سائق.
ورغم املصاعب التي أثرت على توسعها، إال 
أن أوبر تعمل على إقامة عالقات استراتيجية 
أوسع مع شركات السيارات العاملية في قطاع 

السيارات الذكية.
وكشـــفت مصادر في قطـــاع التكنولوجيا 
األسبوع املاضي أن مسؤولني في أوبر دخلوا 
في مفاوضات مع عمالق صناعة الســـيارات، 
شـــركة تويوتـــا، حـــول صفقة بشـــأن تثبيت 
القيادة الذاتية في شـــاحنات صغيرة تنتجها 

الشركة اليابانية.
وتســـعى شـــركة أوبـــر، التـــي تتخـــذ من 
مدينة سان فرانسيســـكو األميركية مقرا لها، 
إلى تثبيـــت نظامها للقيادة بدون ســـائق في 
ســـيارات تويوتا ”امليني فـــان“، وفقا ملا ذكره 

موقع ”نيكي آشيان ريفيو“.

غراب تكمل إخراج أوبر من أسواق الشرق األقصى

شركة أوبر ستبيع أنشطتها 

إلى منافستها األكبر في 

المنطقة شركة غراب، التي 

يستثمر فيها سوفت بنك
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} تونــس - صّعـــد االحتاد العام التونســـي 
للشـــغل، أكبـــر نقابـــة عمالية فـــي البالد، من 
لهجتـــه التـــي تهـــدد مســـتقبل اإلصالحـــات 
االقتصادية التي تعمل احلكومة على تنفيذها، 
وال سيما تلك املتعلقة ببيع الشركات املتعثرة 

اململوكة للدولة.
ويبدي املســـؤولون في النقابات وشريحة 
واســـعة من اخلبراء في تونس قلقهم الشديد 
من خطط اإلصالح القاســـية ال ســـيما في ما 
يتعلق بخصخصة الشـــركات احلكومية التي 

باتت تشكل عبئا كبيرا على الدولة.
ويفجـــر جلـــوء احلكومة إلـــى اخلطوات 
السهلة إلنعاش االقتصاد غضب االحتاد الذي 
أظهر حتديا شديدا خلططها هذه املرة وأبدى 
اســـتعداده ملواجهـــة أي خطـــوة من شـــأنها 
خصخصة شـــركات القطاع العام التي اعتبر 

أنها خط أحمر.
ويـــرى العديـــد مـــن احملللـــني أن التوتر 
املتصاعـــد بني الطرفـــني في الفتـــرة األخيرة 
ينـــذر بانفجـــار اجتماعـــي قد يعمـــق األزمة 
االقتصادية التي تشـــهدها البالد منذ أكثر من 

سبع سنوات.
وقـــال نورالديـــن الطبوبي األمـــني العام 
لالحتاد صاحـــب التأثير القـــوي بني العمال 
خـــالل جتمع فـــي مدينة سوســـة الســـاحلية 
الســـبت املاضي إنه ”ال شيء للبيع في تونس 

واملؤسسات العمومية خط أحمر“.
االقتصـــادي  للشـــأن  متابعـــون  واعتبـــر 
التونســـي كالم الطبوبي أقوى رد من النقابة 

حتـــى اآلن على رئيس احلكومة يوســـف 
الشـــاهد، الذي أكـــد في جلســـة أمام 

البرملان األســـبوع املاضي، أن بيع 
بعض شـــركات القطـــاع العام 

أحد احللول لتمويل العجز 
في موازنة 2018.

وتهـــدف احلكومة من 
خفض  إلى  اإلصالحات  وراء 

العجـــز املالي مـــن 6 باملئة حاليا 
إلى نحو 4.9 باملئة العام املقبل ليصل 

إلى 3 باملئة بحلول 2020، مع التحكم في حجم 
اإلنفاق املنفلت واملوجه لبند الرواتب.

وتهيمن الدولـــة على كافة القطاعات حيث 
يبلـــغ عدد الشـــركات اململوكة لها 216 شـــركة 
في 21 قطاعا، أغلبهـــا تعمل في مجال الطاقة 
والصناعـــة والصحة واخلدمـــات، وهذا األمر 
ســـبب لها مشـــكلة كبيرة أدت إلى عجزها عن 

توفير األموال إلدارتها.
وكشـــفت احلكومة فـــي نوفمبـــر املاضي 
عـــن تفاصيل برنامج خلصخصة مؤسســـات 
القطاع العام التي اقتربت من اإلفالس وباتت 
عبئـــا ثقيال على الدولة من ناحية متويلها في 
ظل العجز الكبير الذي تعاني منه البالد للعام 

السابع على التوالي.
وقال توفيق الراجحي، الوزير املكلف لدى 
رئيس احلكومـــة باإلصالحات الكبرى، حينها 
إن الدولـــة ”تخطط للتفويت في 15 مؤسســـة 

ومنشأة بحلول عام 2020“ كمرحلة أولى.
لكن األرقام التي ســـاقها الراجحي في ذلك 
الوقت حول اخلســـائر املالية للشركات والتي 
يقول إنها بلغـــت قرابة 5 مليارات دوالر نظرا 
لتعطل النمو والنشـــاط االقتصادي، تتعارض 
مع الرقم الذي ســـاقه الشاهد اجلمعة املاضي 

بأن خسائرها بلغت 2.72 مليار دوالر.
ورغـــم اســـتبعاد الشـــاهد بيع الشـــركات 
العاملـــة في قطاعـــات حيوية مثـــل الكهرباء 
والغـــاز وتوزيع املياه، لكـــن النقابة العمالية 
ترفض كل مظاهر استعراض القوة من رئيس 

احلكومة.
وقال األمـــني العـــام لالحتـــاد إن ”رئيس 
احلكومة يســـتعرض عضالته، وقد حتدث عن 

برنامجه للصناديق االجتماعية واملؤسســـات 
العمومية.. نقدر حماســـة الشـــباب فيك، لكن 

أنت اخترت املعركة ونحن لها“.
وكان االحتـــاد قد حذر احلكومة األســـبوع 
اخلطـــوط  خصخصـــة  مغبـــة  مـــن  املاضـــي 
التونســـية التـــي تعانـــي مـــن أزمـــة، رغم أن 

السلطات نفت وجود خطوة من هذا النوع.
االقتصـــادي  الركـــود  ويســـبب 
قلقـــا للتونســـيني فـــي ظـــل دعوات 
املقرضني الدوليني لتسريع نسق 
اإلصالحـــات في املؤسســـات 
احلكومية والشركات العامة 
االجتماعيـــة  والصناديـــق 

ومنظومة الدعم.
ولدى االحتـــاد حتفظات أخرى 
حول حزمـــة اإلصالحات، ومـــن بينها 

مسألة االقتطاعات املعلنة في األجور لتخفيف 
األعبـــاء الثقيلة على الصناديـــق االجتماعية، 
فضال عـــن اقتطاعات علـــى مداخيل املوظفني 
بعنوان مســـاهمات اســـتثنائية لدعـــم موارد 

الدولة املالية.
وانعكـــس تباطـــؤ النمو االقتصـــادي في 
البـــالد خالل الســـنوات الســـبع األخيرة على 
وضعيات تلك الصناديـــق بعد أن باتت ترزح 
حتـــت وطأة عجز مالـــي كبير، إلـــى درجة أن 

األوساط االقتصادية تتحدث عن إفالسها.
وتريـــد الســـلطات توظيـــف املســـاهمات 
اجلديدة على أساس سد العجز في الصناديق 
التي تشـــكو عجزا ماليا فاق 791 مليون دوالر، 

وفق بيانات رسمية.
ويتوقـــع أن ينظم االحتاد جتمعات عمالية 
كبرى فـــي مختلف أنحاء البالد ســـتصل إلى 

ذروتها بتجمـــع ضخم فـــي العاصمة بعد أن 
أكـــد الطبوبـــي قائال ”ســـنعمل ليـــل نهار من 
أجل التصدي لهذا املشروع اخلطير جدا على 

التونسيني“.
ووصل معدل التضخم الشهر املاضي إلى 
أعلى معدل لـــه منذ قرابة ثالثـــة عقود عندما 
سجل 7.1 باملئة، بينما تراجع احتياطي النقد 
األجنبي إلى ما دون حاجز اخلمســـة مليارات 

دوالر للمرة األولى منذ 2010.
وتأمل احلكومة فـــي أن تدفع اإلصالحات 
االقتصاديـــة في كافة االجتاهـــات إلى حتقيق 
نسبة منو في حدود 3 باملئة هذا العام، مقابل 
1.9 باملئة العام املاضـــي، وكبح انفالت الدين 
العام القابع عند حوالـــي 70 باملئة من الناجت 
احمللـــي اإلجمالـــي، والـــذي يعتبر مـــن أعلى 

املستويات حول العالم.

دخلت احلكومة التونسية في معركة فاصلة في طريق خصخصة الشركات اململوكة للدولة 
بعد أن ســــــئمت العصي التي تضعها النقابات في عجالت برامجها، حيث يقول محللون 
إنها تعطي صورة ســــــلبية عن مناخ االســــــتثمار الذي تراهن عليه السلطات لالبتعاد عن 

دوامة األزمات التي تكبل إنعاش االقتصاد املنهك.

نقابات تونس تخوض معركة فاصلة ضد بيع الشركات الحكومية
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[ الطبيعة تلهم باحثين أميركيين سبل حفظ أجساد الجنود  [ تجارب ال تنتهي من البحث عن سر البقاء على قيد الحياة

} واشــنطن –  يســـعى باحثون أميركيون إلى 
تطوير تقنيات جديدة تهدف إلى كســـب المزيد 
من الوقت اإلضافي الالزم للجنود الجرحى بين 
لحظة اإلصابة والعالج الطبـــي األول، فعندما 
يصاب الجنود في ساحة المعركة، يصبح عامل 
الوقـــت هو األســـاس الذي تعتمـــد عليه حياة 
هؤالء الجنود، حيث أن المدة التي يســـتغرقها 
وصول اإلمدادات الطبية لجنود المعركة غالبا 
ما تكون العامل الوحيد األكثر أهمية في تحديد 

ما إذا كانوا سيعيشون أو يموتون.
ويبحث العلماء في الوقت الراهن عن طرق 
جديدة لكســـب بعـــض الوقـــت اإلضافي إلنقاذ 
المصابيـــن في ســـاحة المعركة، بـــدل ضمان 
حصولهـــم علـــى رعاية طبية بشـــكل أســـرع، 
فعوضا عـــن ذلك، يريـــد العلماء إبطـــاء عامل 

الوقت بشكل أساسي.
وقـــد أخـــذ العلمـــاء المخلوقـــات الدقيقة 
أو ”التارديغرادا“  المعروفة باسم ”دببة الماء“ 

كمثال على ذلك.

تبطئة الحياة

يهـــدف البرنامـــج الجديـــد الـــذي تعتمده 
وكالة مشـــاريع البحوث المتطـــورة الدفاعية، 
(داربا)، الوكالة المســـؤولة عن تطوير تقنيات 
جديدة لالســـتخدام العســـكري األميركي، إلى 
تطويـــر طـــرق وتقنيات تبطئ فعليـــا من ردود 
الفعل الكيميائية الحيوية للجســـم، وتبطئ أو 
تعلق من حالة الجســـم لحين وصول اإلمدادات 

الطبية المتاحة.
 ويأمـــل الباحثـــون فـــي إبطـــاء العمليات 
البيوكيميائية في الخاليا الحية، إلطالة الفترة 
الزمنيـــة الالزمة لبقاء النظام بحالة جيدة، قبل 

االنهيـــار. وتقوم فكرة برنامج داربا المســـمى 
”بيوستاســـيس“ علـــى ”تبطئة الحيـــاة إلنقاذ 

الحياة“.
يبدو هذا الكالم أشـــبه بالخيال العلمي، 
ولكـــن هناك الكثير من الكائنـــات الحية على 
وجـــه األرض تتبـــع اســـتراتيجيات مماثلة 
للبقاء علـــى قيد الحياة فـــي البيئات القاتلة 
التـــي تعيش بها، فعلى ســـبيل المثال، يمكن 
للكائنـــات المجهرية المعروفة باســـم ”دببة 
الماء“ أن تنجو من عوامل بيئية مثل التجمد 
والجفاف واإلشـــعاع الشديد. وهي تفعل ذلك 
من خالل الدخول فـــي حالة الأيضية يدخلها 
الكائن الحي استجابة لظروف بيئية صعبة، 
وفي هـــذه الحالـــة تتوقف جميـــع العمليات 
األيضيـــة القابلة للقيـــاس، وبالتالي يتوقف 
التكاثـــر والتطور واإلصـــالح. وعندما تعود 
الظـــروف إلى طبيعتهـــا، فـــإن الكائن الحي 
يعود من جديد إلى حالته األيضية كما كانت 

قبل حالة الحيوية الخفية.
وقـــال تريســـتان مكلـــور- بيجلـــي مدير 
برنامـــج بيوستاســـيس فـــي تصريـــح لـــه 
للبرنامـــج.  إلهـــام  مصـــدر  ”الطبيعـــة  إن 
فعلـــى المســـتوى الجزيئي، تعتبـــر الحياة 
مجموعة من التفاعـــالت الكيميائية الحيوية 

المستمرة“.
وفـــي الكثيـــر مـــن األحيان تحـــدث هذه 
التفاعـــالت فقـــط بمســـاعدة البروتينات أو 
”اآلالت الجزيئية“ التي تســـمى ”المحفزات“، 
والتـــي بدورهـــا تســـرع معـــدل التفاعـــالت 

الكيميائية.
وأوضح ”هدفنـــا مع بيوستاســـيس هو 
الســـيطرة على تلـــك اآلالت الجزيئية وإبطاء 
حركتهـــا بنفـــس المعـــدل، حتـــى نتمكن من 

إبطاء النظام بأكمله بأمان، وتجنب العواقب 
الســـلبية التـــي مـــن الممكن أن تحـــدث في 
حـــال عـــدم القدرة علـــى التدخل فـــي الوقت 
المناســـب“، ولكن حفظ أجســـاد الجنود في 
ســـاحة المعركة لحين وصول اإلمداد الطبي 

ال يزال بعيد المنال.
وقال بيان داربا إن العلماء يعتزمون أوال 
دراســـة الطـــرق المختلفة إلبطـــاء العمليات 
الحيوية في الخاليا واألنســـجة، حتى يشمل 

باقي األعضاء.
ويعتبـــر المشـــروع ناجحا إذا اســـتطاع 
إبطـــاء جميع الوظائـــف البيولوجية القابلة 
للقيـــاس داخل النظام، والذي لن يضر بدوره 

العمليـــات الخلويـــة عندمـــا يعود 
النظام ليعمل بســـرعته الطبيعية 

مرة أخرى.
الفكرة  أن  البيـــان  وأضاف 
ال تـــزال في المراحـــل األولى 
في الوقـــت الراهن، وتخطط 
على  بحوث  إلجـــراء  داربا 
مـــدى 5 ســـنوات. وفـــي 
يمكن  المطـــاف  نهايـــة 

استخدام تقنيات 
مماثلـــة لتمديد العمر 

الدم  لمنتجات  االفتراضي 
والكواشف البيولوجية واألدوية.

وال يبدو أن العلم ســـيتدخل فقط لكسب 
الوقـــت مـــن أجل إنقـــاذ الجنود، فقـــد تمكن 
باحثـــون من خفـــض الشـــعور بالجوع لدى 
المرضى الذين يعانون من الســـمنة المفرطة 
عن طريق حجب اإلشـــارة المرســـلة من قبل 

عصب الشعور بالجوع.
وقـــام الباحثـــون مـــن جامعـــة إيموري 
األميركيـــة بتطويـــر عـــالج تجريبـــي جديد 
يتضمن تجميد عصب ينقل إشـــارات الجوع 

إلى الجسم.
كما يعتقد أن تقنية التجميد هذه يمكن أن 
تســـاهم أيضا في إحياء الموتى، إذ اكتشف 
عالم أميركي تقنية جديدة ُتحيي الموتى من 

قبورهـــم يوما ما وتعيدهم لمرحلة الشـــباب 
والحيويـــة، وذلك عن طريـــق تجميد الخاليا 
الجذعية للمتوفي وحفظها بواسطة التبريد 

الفائق.

إكسير الحياة

ظهرت في الســـنوات األخيرة عدة تقارير 
تتحدث عن تقنية تجميد الموتى، وما أعلنت 
عنـــه داربـــا مؤخرا أعـــاد الحديـــث عن هذا 

البرنامج إلى الساحة مجددا.
ووفقـــا لصحيفة ديلي ميـــل البريطانية، 
يعتقـــد العالم دينيس كوالســـكي مدير معهد 
حفـــظ الخاليا الحية بالتبريد في ميتشـــغان 
األميركيـــة، أن إحيـــاء أول حالـــة بشـــرية 
مجمدة بواسطة الخاليا الجذعية 
المبـــردة ســـيكون فـــي 
 100 إلـــى   50 غضـــون 

سنة تقريبا.
وفســـر كوالسكي (49 
عامـــا) أن عمله هو امتداد 
الجذعية،  الخاليـــا  ألبحاث 
حيـــث يمكـــن حقـــن الخاليا 
الجذعية للمريـــض قبل موته، 
لتتجمـــد بتقنية حفـــظ التبريد، 
لتســـاعد فـــي إصـــالح الخاليـــا 
التالفـــة في الجســـم وإحيائه مرة 

أخرى.
وأشـــار إلـــى أنـــه يحـــاول أيضـــا حفظ 
الحمض النووي دي أن إيه للجسم، مؤكدا أن 
الكثير من األشياء التي كانت في السابق غير 
ممكنة، ســـتكون قريبا جدا محتملة الحدوث، 

وذلك بفضل تقنية الحفظ بالتبريد.
ويقـــدم المعهد وهو منظمـــة غير ربحية، 
دوالر  ألـــف  بــــ28  الجثـــث  تجميـــد  خدمـــة 
للشـــخص الواحد، ونحو 2000 شخص حتى 
اآلن سجلوا أسماءهم، وأكثر من 100 حيوان 
أليـــف، من قبل أصحابهم، إضافة إلى تجميد 

نحو 160 شخصا في المختبر بالفعل.

وال تعد هذه التقنيـــة جديدة على الخيال 
العلمـــي الذي وضـــع تصوراتـــه حولها عبر 
بعـــض األفالم مـــن بينهـــا الفيلـــم األميركي 

”ديموليشن مان“ الذي صدر في عام 1993.
وتكشـــف أحـــداث الفيلم عـــن إحياء أول 
حالـــة بشـــرية مجمـــدة، حيث تمـــت معاقبة 
الشرطي جون سبارتان (سيلفستر ستالون) 
بتجميـــده لمـــدة 79 ســـنة بتهمـــة القتل غير 
العمد، ثم يوقظ من ســـباته مبكـــرا في العام 
2032 ليطارد المجرم إرهابيا مختال عقليا من 
الســـجن أثناء جلسة اســـتماع إلطالق سراح 
مشـــروط، شـــرطية واحـــدة فقط هـــي لينينا 
هاكســـلي تســـتطيع أن توقف مجرمـــا ثائرا 
من التســـبب فـــي فوضى عارمة فـــي عالمها 
المسالم، بأن ُتحّرر الرجل الوحيد القادر على 
التصدي لفينيكس، الشـــرطي جون سبارتان، 
إنهما اآلن رجالن من زمن آخر يشـــتبكان في 

معارك مستمرة.
يحاول العلماء باســـتمرار إيجاد الســـبل 
العلميـــة والتقنيـــة الكفيلـــة بالتحايـــل على 
الموت وتحقيق بعث من نوع مختلف، وهذه 
الفكرة ليست مستحدثة فقد سعى المصريون 
القدامـــى إلـــى تحنيـــط أجســـامهم على أمل 

الخلود.
واستثمرت بعض الشركات هذا المفهوم 
وعملـــت علـــى االســـتفادة منه، وفـــي الوقت 
الراهن عـــاد علم التجميد إلى دائرة األضواء 
بدخـــول شـــركتين كبيرتين في ذلـــك المجال 

إحداهما شركة روسية واألخرى أميركية.
وتقـــدم األولى خدمـــات تجميـــد الموتى 
الذين توفوا بســـبب عجز الطب عن شفائهم، 
آملين أن يتطور العلم مســـتقبال إليجاد عالج 
مناســـب لهم، أما الثانية فهي تخزن األجساد 

في أسطوانة واحدة لكل جسد.
وبحســـب موقـــع بزنـــس إنســـايدر، فإن 
الشـــركة األميركية تنطلق من افتراض مفاده 
أن الطـــب يحـــرز تقدما كل يـــوم، وأن أولئك 
الذين يموتون اليوم ربما يمكن إحياؤهم في 

المستقبل.

العلماء يعتزمون أوال 
دراسة الطرق المختلفة 
إلبطاء العمليات الحيوية 
في الخاليا واألنسجة، حتى 

يشمل باقي األعضاء

استرجاع الحياة التخفيض من عدد الضحايا

نجاح وكالة داربا المســــــؤولة عن تطوير تقنيات جديدة لالســــــتخدام العسكري األميركي 
في ابتكار تكنولوجيا تجميد أجســــــاد الجنود في ســــــاحة القتال إلى حين تلقيهم العالج 
المناسب، أعاد إلى األذهان تقنية تجميد الموتى التي عرفت رواجا في السنوات األخيرة 

بين عدة شركات تبيع للبشر األمل في حياة أبدية وتعدهم بإحيائهم بعد الموت.

يبحـــث العلمـــاء في الوقـــت الراهن عن طـــرق جديدة لكســـب بعض الوقت اإلضافـــي إلنقاذ المصابين في ســـاحة 
المعركة، بدل ضمان حصولهم على رعاية طبية بشـــكل أســـرع، فعوضا عن ذلك، يريد العلماء إبطاء عامل الوقت 

بشكل أساسي.

} أعلنـــت وســـائل إعالميـــة محليـــة العام 
الماضي عن نجاح أول عملية لحفظ الجسم 

البشري بالتبريد في الصين.
وأوضحـــت أنه تم تنفيذها من ِقبل خبير 
التبريـــد آرون دريك، الذي نجـــح في إجراء 
عملية تجميد لجسم امرأة صينية في مدينة 

جينان عاصمة مقاطعة شاندونغ.
وصرحـــت ليو جينغ خبيرة في هندســـة 
علـــوم التبريـــد وباحثـــة فـــي األكاديميـــة 
الصينيـــة للعلوم، لموقع صينـــي بأن حفظ 
الجسم البشري بالتبريد هو الهدف النهائي 
لهذا العلـــم، لكنه حتى اآلن مجـــرد محاولة 

فقط، وأنهم مسؤولون عن التجميد فقط.

أول إنسان مجمدإمساك الجنين قبل الوالدةال وجود للموتنجاح أول تجربة

} قدم بروفيســـور أميركي استنتاجا مخيفا 
في دراســـة نشرها عن الموت تشكك في كل ما 

نعيشه وما ال نعيشه.
وذكر البروفيسور في جامعة ويك فورسك 
األميركيـــة روبرت النتس فـــي مقال علمي، أن 
المـــوت غير موجود واإلنســـان ينتقل بعد ما 

يسميه بالموت إلى عالم آخر.
وتوصـــل النتـــس إلـــى هـــذا االســـتنتاج 
انطالقا من نظريـــة ”المركزية الحيوية“ التي 
تقـــول إن المـــوت ما هـــو إال مجـــرد وهم من 
وعينا. وفي هذا الســـياق، فإن الحياة وكل ما 
يحيط باإلنســـان هي وهم أيضـــا، ألن كل ذلك 

ناجم عن عمل الوعي.

} طورت شركة روســـية وسيلة فريدة تسمح 
للوالدين بحمـــل رضيعهما بيـــن يديهما قبل 
خروجه للحياة من خالل نموذج ثالثي األبعاد 

يطابق صورة الجنين في جهاز السونار.
وتسعى الشـــركة من خالل ذلك إلى إعطاء 
الوالديـــن نظرة مبكرة عن شـــكل جنينهما أو 
االســـتفادة من هـــذا النمـــوذج لمعرفة وجود 

عالمات عن تشوهات خلقية أو جسدية.
ووفقـــا لصحيفة دايلي ميـــل البريطانية، 
فـــإن باحثيـــن برازيليين طـــوروا عـــام 2016 
تكنولوجيـــا التصوير ثالثية األبعاد تســـمح 

لآلباء برؤية صور أطفالهم بدقة.

} قرر جيمس بيدفورد أستاذ علم نفس بعد 
صراع طويل مع مرض الســـرطان أن يحفظ 
جســـده بتقنية التبريد، ليصبـــح بذلك أول 

إنسان في العالم مجمد في ثالجة.
وبحسب موقع كومسومولسكايا برافدا 
الروسي، خضع بيدفورد لعملية بيدفورد من 
نـــوع آخر، حيث تبلغ درجـــة الحرارة داخل 
الثالجة، بفضـــل النيتروجين الســـائل 196 

درجة مئوية تحت الصفر.
وكان عمـــر بيدفـــورد وقـــت تجميده 73 
عاما، وذلك في شـــهر يناير عـــام 1967، وتم 
حفظ جسده في كاليفورنيا مجانا بعد موته 

الطبيعي ببضع ساعات.

ما قبل التجميد
} كشـــف العلماء أنه حتى بعد الموت، يستمر 
الدماغ البشـــري في العمل لمدة 5 دقائق، وهذا 
يعني أن هناك احتمـــاال بإمكانية عودة الميت 

إلى الحياة.
وتبـــدأ الخاليا فـــي الموت عندمـــا يتوقف 
تدفـــق الدم إليها، وفي أعقـــاب ذلك، تعتمد تلك 
الخاليا على إمدادات الطاقة االحتياطية، وهذا 
هو السبب في اعتقاد العلماء بأن الدماغ يمكنه 
العمل لفترة طويلة نسبيا بعد توقف القلب عن 
النبض، آملين فـــي زرع أقطاب كهربائية داخل 
أدمغـــة المرضى من أجل الكشـــف عـــن آليات 

وتوقيت ما يجري بدقة أثناء عملية الموت.

التكنولوجيا تتفوق على الدوام 



حكيم مرزوقي

} رشـــيد (54 عاما)، والذي كنا قد تعرفنا إليه 
في دمشـــق منـــذ ما يزيد عن عشـــر ســـنوات، 
التقينـــا به، وبالمصادفة، في أحد أحياء مدينة 
إســـطنبول التـــي يمتلك فيهـــا مكتبـــا عقاريا 
لبيع وشراء واســـتئجار الشقق، ويتعامل معه 
السوريون الالجئون كل يوم بالعشرات. رشيد 
مازال منـــذ عهدنا به في دمشـــق، غير متزوج، 
يعزف علـــى آلة العود، ومحـــب لفن الخط وقد 
زين مكتبه بلوحات من رســـمه. الخط الذي فتن 
به رشـــيد منذ صغره وأتقنـــه وبرع فيه وتمكن 
منه أكثر في ســـجن صيدنايا الشـــهير (30 كلم 
شـــمال دمشـــق)، أين قضى 6 ســـنوات بتهمة 
االنتمـــاء إلى تنظيم حـــزب العمل الشـــيوعي 

المحظور.
بعد اإلفراج عنه في منتصف التســـعينات، 
عاش رشـــيد مع والدته المسنة في بيتهم بحي 
الروضة الدمشـــقي مدة عـــام ونصف، قضاها 
مدمنا على الكحول، حـــاد المزاج، نزق الطبع، 
يشتم الكثير من رفاق السجن الذين بدأ النظام 
باإلفـــراج عنهـــم علـــى شـــكل دفعـــات، وبدأوا 
بدورهـــم يتراشـــقون االتهامات في مـــا بينهم 

بالوشاية لصالح أجهزة المخابرات.

وسط هذه األجواء التي يخّيم عليها اليأس 
والشـــعور باإلحباط، بدأ رشيد يتجه وبصورة 
غريبـــة نحو تلـــك الكتـــب الصفـــراء المتعلقة 
بالســـحر والشعوذة واالســـتدالل على الكنوز. 
ويســـتدرج زبائـــن الحانة لقـــراءة أكفهم حتى 
صار يمتهن هذه الهواية مقابل كأس أو كأسين 
من المشـــروبات الرخيصة في حانة ”جوزيف“ 
الشـــعبية الشـــهيرة والتي تعج بالمهّمشـــين 
واللصـــوص والمخبرين والمثقفيـــن على حد 

سواء.
ولوحظ أيضا عن رشـــيد (شيوعي األمس) 
هوسه بقراءة التراث الصوفي بعد أن استبدل 
الكحـــول بالحشـــيش وكذلـــك اســـتبدل حانة 
”جوزيـــف“ بـ“مقـــام األربعين“ المعـــروف عند 
جبل قاســـيون في دمشـــق، أيـــن يقضي معظم 
وقته. وبعد أن توفيت أمه، اضطر إلى تســـليم 
البيت ذي اإليجار القديم إلى مالكيه األصليين 
مقابـــل مبلغ مّكنه من العيش مـــع ابن عمه في 
حلب، مســـقط رأس والده، حيث اســـتمر رشيد 
في مزاولـــة بعض األعمـــال اليدويـــة بصورة 

متقطعـــة من خـــط وديكـــور ونســـخ للوحات 
استشراقية ذات صفة تجارية.

اليـــوم ال يخفـــي رشـــيد انتمـــاءه للتنظيم 
الســـوري لإلخوان المســـلمين بل ويعتز بذلك 
واصفـــا حالته بأنها ”والدة جديـــدة“. ويلتقي 
بعناصـــر من القيـــادات اإلخوانية فـــي مكتبه 
العقاري بإسطنبول التي لجأ إليها مع ابن عمه 

منذ بداية اندالع األحداث سنة2011.
يرتشـــف رشـــيد الشـــاي ويتبادل ذكريات 
الســـجن مـــع عناصـــر مـــن تنظيـــم اإلخـــوان 
الذين كان يتقاســـم معهم تلـــك األعوام الدامية 
ومعاداتهـــم للنظام الســـوري رغـــم االختالف 

األيديولوجي الحاد.
يتناقش المجتمعون مع رشـــيد في المكتب 
الـــذي تتصدره صـــورة الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان، فـــي المســـتجدات الراهنـــة 
والتطورات اإلقليمية فيلمح أحدهم في ممازحة 
اســـتفزازية يتعـــرض فيها إلى ماضي رشـــيد 
الشـــيوعي المتطرف وذلك بسخريته من ”بيان 
حزب العمل الشـــيوعي السوري األخير، والذي 
ينّدد فيه بالتدخل التركي في عفرين، والمجازر 
فيشاركهم رشيد  التي ارتكبت في حق األكراد“ 
الســـخرية من الحزب وقياداتـــه معلقا بأن تلك 
السنوات التي قضاها في سجن صيدنايا كانت 
”اقتطاعا مجانيا من ســـنوات شـــبابه“، شاكرا 
الله بأنه سوف يقضي باقي سنوات عمره وهو 
على ”الجادة الصحيحة والصراط المستقيم“.

الحقيقة أن رشـــيد لم يفقـــد الكثير من روح 
النكتة التي عرف بها رغم جديته الطاغية، فهو 
يمضـــي في تذّكـــر تلك األيام الخوالي بســـجن 
صيدنايـــا مـــع نـــزالء آخرين من اإلســـالميين 
وغيرهم ممن اســـتقر بهم المقام في إسطنبول 
كالجئيـــن أو متهيئيـــن للعبـــور إلـــى أوروبا. 
ويتحدث الجميع عن هذا الســـجن بالكثير من 

الرهبة التي تصل حد الغرابة المفزعة.
ويعد سجن صيدنايا من أكبر سجون البالد 
وأفظعها وأســـوئها ســـمعة. ُعرف منذ تشييده 
عام 1987 بأنه ســـجن عسكري يضم اآلالف من 
الجنود والضباط المتهمين بمخالفة القوانين 
العســـكرية، لكنه في الواقع كان معتقال للمئات 
من السياســـيين الســـوريين والعرب أغلبيتهم 

الساحقة من اإلسالميين.
نظـــرة ســـريعة ومتفّحصـــة علـــى مكتـــب 
السمســـرة العقارية الذي يديره رشيد في أحد 
أحياء إسطنبول المكتظة، من شأنها أن تكشف 
ربمـــا حلقات كانت ضائعة في ســـيرة إخواني 
اليوم ماركسي األمس، ذي السلوك المضطرب 
أحيانـــا، وتضـــيء جوانب ما يمكن تســـميته 
بـ“السمســـرة السياســـية“، كمـــا وصفـــه أحد 

األصدقاء المشتركين.
باإلضافة إلى باب خلفي يفضي إلى ممرات 
داخلية، ومكتب ســـكرتيرة محّجبة تتولى الرد 

على المكالمات وتكلف شـــابا بمرافقة الزبائن، 
فـــإن أبرز ما يمكن أن تقع عليه العين في مكتب 
رشـــيد، هو ورقة تحت بلور الطاولة الخشبية 
األنيقـــة، كان قد كتب عليها وبخط ذهبي وقور، 
مقولة ليوسف القرضاوي قالها سنة 2014 وهو 
يبـــارك أردوغان، خليفة للمســـلمين في العالم، 
وجـــاء نصها على النحو التالـــي ”الرجل الذي 
صنع تركيا هذه هو رجـــب طيب أردوغان، إنه 
الزعيـــم الذي يعـــرف إلهه الذي يعرف نفســـه، 
الـــذي يعرف شـــعبه يعرف األمـــة، الذي يعرف 
العالـــم.. عليكـــم واجـــب تقديم الدعـــم له وأن 
تقولوا له بكل فخر واعتزاز: امض قدما.. أتنّبأ 
بأنه ســـوف ينجـــح، بعون اللـــه، ألّن الله معه، 
وكذلك المالك جبرائيل، وألنه أمير المؤمنين“.

طلب منا رشيد إبداء الرأي في المقولة التي 
خطهـــا بأنامل يده، اكتفـــى صديقي بالصمت، 
أما أنا فأجبته بأن ”خطه الديواني في تحســـن 
مستمر“، ابتسم رشيد ثم عقب بجدية قائال إن 
إســـطنبول تبقى العاصمة األبديـــة لفن الخط 

والفن الصوفي في العالم دون منازع.
الصديـــق الـــذي رافقنـــي لزيـــارة رشـــيد 
فـــي مكتبـــه بإســـطنبول، مهتـــم بالدراســـات 
الســـيكولوجية والسوســـيولوجية التي عادة 
ما تتابع ســـير هـــؤالء األشـــخاص المتقلبين 
والمنتقلين بيـــن األفكار واأليديولوجيات التي 
تنتهـــج الحـــدة والتعصب، وتقـــف على طرف 
نقيضهـــا بعضها البعـــض، ســـألني إن كانت 
لرشيد أزمة أســـرية حادة ذات بعد أخالقي قد 
تعـــرض لها بيـــن الطفولة والمراهقـــة. قلت له 

إن رشـــيد قد أخبرني يوما في دمشق بأّن أباه 
ذا األصـــول التركية، قد أودعـــه كّتابا لتحفيظ 
القرآن في عطلة الصيف، وأن المعّلم قد تحرش 
بـــه جنســـيا وتكررت معـــه الحالـــة أيضا عند 
دكان الخياط في الحي الذي يســـكنه، وأن األمر 
شـــكل له عقدة بـــدأت تتنامى وتكبـــر بالتزامن 
مع ما يشاع عن ســـيرة والدته بعد وفاة والده 
المتقاعد من ســـلك الشرطة، والذي كان يكبرها 

بفارق عمري شاسع.
أذكـــر أن رشـــيد قد قال لـــي إن هذه القصة 
ال يعلمها إال أنت و“ســـلوى“. سلوى هنا هي ـ 
وحسب ما علمت منه فيما بعدـ  الفتاة الوحيدة 
التـــي تعرف إليها، رافقهـــا وأخلص إليها منذ 
مراهقتـــه وشـــبابه. خففـــت عنه هـــذه الفتاة 
المسيحية الكثير من المعاناة، صارا صديقين 
حميمين وانتسبا معا إلى تنظيم رابطة العمل 
الشـــيوعي آنـــذاك بفضل خال ســـلوى، مدرس 
الرياضيـــات فـــي إحـــدى المـــدارس الثانوية، 
والـــذي هرب إلى بيروت، تخّفى في كنيســـة ثم 
انتهـــى به األمر إلى راهب، حســـب ما جاء في 

رواية رشيد.
سألت رشيد عن مصير رفيقته سلوى التي 
اعتقلت معه فأجاب بأنه قد أفرج عنها بعد عام 
موعزا ذلك إلى تمييز نظام األســـد للمسيحيين 
ومعاملته الخاصة لهم. وقال إنها انتسبت إلى 
الحزب الســـوري القومي االجتماعي (تأســـس 
ســـنة 1932على يد أنطون ســـعادة)، وهو حزب 
راديكالي يؤمن باألمة السورية، يتهمه البعض 
بالفاشســـتية ومعظـــم قياداتـــه وقواعـــده من 

المسيحيين واألقليات غير السنية عادة. وفسر 
رشـــيد هذا الســـلوك بأنه ”عودة إلى جذورها 
الحاقدة“، معقبا بالقول ”أن الشـــيوعية لم تكن 

إال مرحلة تقية“، على حد تعبيره.
عـــدة نقاط وزوايا حادة تلفـــت االنتباه في 
ســـيرة رشيد اإلخواني هذا، وتشكل مفاتيح قد 
تبدو نافعة في تشـــخيص مثل هـــذه الحاالت، 
أهمهـــا أن البيئـــات المنغلقة فـــي المدن ذات 
األغلبية الســـنية المســـلمة، يمكن لها أن تكون 
حاضنة للفكر المتطرف يمينا أو يســـارا، وذلك 
بســـبب أنمـــاط منغلقة من التربيـــة تؤدي إلى 
ســـلوكيات صادمة تنتـــج بدورهـــا ردات فعل 

متطرفة.
أمـــا المالحظة األكثر تشـــابها عند مســـح 
ورصد ســـلوك التنظيمـــات اإلخوانية، فهي أن 
هذه الجماعات تســـتثمر في األزمـــات الفردية 
عند مرحلة االســـتقطاب، وتركـــز على األزمات 
الجماعية عند بدء العمل والتحرك. وما تأخذه 
بعيـــن االعتبـــار دائما هو التفكيـــر في اختيار 
التوقيت كوســـيلة للحســـم واالنقضاض على 
األهداف رغم أنها كثيرا ما تفشـــل في ذلك كما 

يدل عليها وضعها الراهن.
األخطر من ذلك كله في التنظيمات اإلخوانية 
ـ وعلى عكس غيرها من الجماعات اإلسالمية ـ 
هي أنها تستقطب الفرد وقد استوفى كل حاالت 
المراهقات السياســـية والتقّلبات المزاجية مع 
تضخـــم أزمته الوجودية فتتلّقفه ”ثمرة يانعة“ 
توحي باالستواء والحكمة والصواب في اتخاذ 

القرارات.

إشارات غامضة وتحوالت حاسمة في سيرة إخواني

 فخ إخواني وتورط شعبي

{مكافحة اإلرهاب على رأس األولويات التي ســـنعمل عليهـــا ونتطلع إلى مقاربة هذه التحديات 

المعقدة في إطار جهد يهدف إلى جعل البالد أكثر أمنا}.

جون بولتون
مستشار الرئيس األميركي لشؤون األمن القومي

{المركـــز الجديد لمكافحـــة اإلرهاب في األردن ســـيضاعف المهارات الصعبة مثل االســـتجابة 

لألزمات والتحقيقات التالية للتفجيرات والطب التكتيكي}.

مايكل إيفانوف
مساعد وزير اخلارجية األميركي لشؤون األمن الدبلوماسي

يستثمر الفكر اجلهادي في األزمات الشخصية لدى العناصر التي يوّد استقطابها، ويتحّني 
لهــــــا الفرصة لكي يظهر في مظهر املجيب عن كل األســــــئلة الوجودية، ويظهر هذا واضحا 
عند جماعة اإلخوان أكثر من غيرها، ذلك أنها تعتمد استراتيجيات طويلة املدى وتوحي بأن 
سياســــــتها لّينة ذات بعد اجتماعي تضامني، وهو أمر ميكن رصده من خالل رصد السير 

الشخصية ألفرادها.

نظرة فاحصة إلى مكتب السمسرة 

العقارية الذي يديره رشيد اإلخواني 

تضـــيء جوانب مما يمكن تســـميته 

{السمسرة السياسية} بـ

◄

[ المد الجهادي ينتعش من تراجع المعيار األخالقي  [ اإلخوان يستثمرون في أزمات الفرد وأمراض المجتمع

حميد زناز

} فـــي كل عـــام يتعاظـــم حضـــور الوجـــود 
اإلســـالمي في معـــرض باريس للكتـــاب، تلك 
بديهية ترّســـخت في ذهني وأنـــا أزوره عاما 
بعـــد عـــام ولكنني فوجئـــت في طبعـــة 2018 
بظاهرتيـــن جديدتيـــن، أوال: احتـــالل الكتاب 
الديني اإلســـالمي لمساحة معتبرة جدا فاقت 
كل تصـــور مع جـــرأة في عـــرض مؤلفات أقل 
مـــا يقال عنهـــا أنها معادية للعصـــر وللحّس 
الســـليم. وثانيـــا: حضـــور دور نشـــر تابعة 
لمنظمـــات إســـالمية متطرفة قريبـــة جدا من 

الجهاديين.
لفـــت انتباهي جنـــاح الجمعيـــة العالمية 
ألهل البيت وهي ذات اتجاه شـــيعي وحاضرة 
بقـــوة حـــول المحيـــط الهنـــدي ولهـــا تأثير 
كبير وشـــعبية واســـعة في العاصمة الكندية 
مونتريال المتســـاهلة جدا مع الفكر الظالمي 
ومـــع كل من هـــب ودب من اإلســـالميين، كما 
يعرف الجميـــع. يقترح جنـــاح الجمعية كتبا 
تصـــب كلها فـــي تعظيم آيـــة اللـــه الخميني 
والثـــورة اإليرانيـــة وغيرهـــا مـــن الدعايات 
التـــي لم تعد تخـــدع غير المغّفليـــن من أبناء 
الجاليات المســـلمة الشـــيعية والسنية معا. 
والعـــادة كما هو الشـــأن لـــدى كل األصوليين 
نعثر علـــى كتيبات في مجال أســـلمة األنوثة 
أو بمعنـــى آخر ”كيف تكونين زوجة مســـلمة 
خاضعة وســـعيدة“. وللحجـــاب أهمية كبرى 
كما يدل عدد الكتب التي تنظر إلى عدم ارتداء 
الحجـــاب كأنه تبرج وخروج عن تعاليم الدين 
واألخـــالق. وفي وقـــت يتم فيه نقاش واســـع 
في فرنســـا والعالم كله حول ضرورة القضاء 
على التحـــرش واالغتصاب ووجوب الوصول 

إلى مســـاواة مطلقة بين الرجـــل والمرأة في 
كل المجاالت، تســـمح الديمقراطية الفرنسية 
لنظـــام الماللـــي بـــأن ينشـــر رؤيـــة متخلفة 
ومشينة للمرأة بين أفراد الجالية المسلمة في 
باريس وباللغة الفرنســـية كمثـــل هذا الكتاب 
”مكانـــة المرأة مـــن وجهة نظر اإلمـــام آية الله 
الخميني“، وهو مترجم وصادر في طهران عن 
مؤسســـة كتابة ونشـــر أعمال اإلمام الخميني 
ووزارة التوجيه واإلرشـــاد اإلسالمي. ويكفي 
االطالع علـــى الفهرس وقراءة بعض صفحات 
مما ســـمي كتـــاب، لينكشـــف لنا ذلـــك الدور 
البائـــس الذي يريد أن يؤبـــده الماللي للمرأة 
وركنها في الهامش كي ال تفســـد إيمان وورع 

الرجال. ونجـــد كتابا آخر عن اإلمام الخميني 
تحت عنـــوان ”حكاية صحوة“ من إنتاج نفس 
المؤسســـة ونفس الوزارة وبنفـــس األهداف 
التبشيرية، يسرد فيه كاتبه حياة الخميني من 
مولده إلى موته. كتب مترجمة للغة الفرنسية 
يبتغى مـــن ورائها نشـــر الفكـــر الثيوقراطي 
والجهادي على الطريقة الشيعية بين الشباب 
المسلم في فرنسا والسلطات الفرنسية تتفّرج 
وتدعي مكافحة التطرف واإلرهاب اإلسالميين.
ولئـــن عرضـــت وبيعـــت بعـــض الكتـــب 
اإلســـالمية الضـــارة الوافـــدة مـــن الخـــارج 
بمناســـبة صالـــون الكتاب فســـرعان ما تعود 
دور النشـــر التي أنتجتها من حيث أتت، ولكن 

تتعّقد األمور أكثر حينما تشارك في المعرض 
دور نشـــر إسالمية فرنســـية كدار نشر البراق 
على ســـبيل المثال. وهي دار شـــهيرة تنشـــر 
كتبا بالفرنســـية أساســـا تحت عنوان الثقافة 
الدينية اإلســـالمية ولكن يجـــد المتمعن فيها 
بدقـــة أن أغلبهـــا مؤلفات تشـــجع بطريقة أو 
بأخرى الشـــاب المســـلم على إظهار اختالفه 
وانفصالـــه، إذ تعزز في وعيـــه والوعيه الميل 
إلـــى االنعزال ثم معـــاداة مجتمعه بدعوى أنه 
مجتمع كافر. ويقوم كتاب ”رياض الصالحين“ 
بهذا الدور على أحسن وجه، فهو يشّيد جدارا 
إسمنتيا بين الشبان المســـلمين ومواطنيهم 
غير المســـلمين ويعلمهم أفضال الجهاد وقد 
يقنعهـــم بـــأن الجهـــاد واجب على كل مســـلم 

حقيقي.
تكفـــي المحقق إطاللة ســـريعة على قائمة 
الكتـــب التي تقترحها الدار باللغة الفرنســـية 
علـــى القـــراء المســـلمين على موقعهـــا على 
اإلنترنت ليقـــف على األضرار التي قد تخلفها 
في أذهان شبان وشـــابات في بحث عن هوية 
وبعـــد روحـــي ومحاولـــة إيجـــاد توافق بين 

إيمانهم وعصرهم.
ولكن هل يلبي تلك الحاجات مؤلف اإلمام 
أبوحامد الغزالـــي ”كتاب النكاح وآداب اللقاء 
بين الزوجين“ المعروض والذي ال تجد النساء 
بين دفتيه ســـوى أوامـــر بالخضوع ووجوب 
االعتراف بالدونية؟ ونفس التســـاؤل مشروع 
لسعيد بن  بالنســـبة لكتاب ”حصن المســـلم“ 
وهف القحطاني، الذي ال هدف له سوى وضع 
ســـياج بين المســـلم وعصره وتأبيد وجوده 
فـــي الماضي في زمن ما قبـــل العلم والحرية، 
وكتـــاب نائب األمين العام لحزب الله الشـــيخ 
نعيـــم قاســـم ”حزب اللـــه المنهـــج، التجربة، 

وكتب طارق رمضان الداعي إلى  المســـتقبل“ 
اســـتيراد فكـــر اإلخـــوان المســـلمين وبعض 

تسجيالت دعاة يسبحون خارج العصر.
وتنفرد دار البراق بنشـــر سلسة من الكتب 
للحاج عليوان مباكي، واسمه الحقيقي ديديه 
هامونو، وهو كاثوليكي فرنسي سابق اعتنق 
اإلســـالم وأصبح ملـــكا أكثر مـــن الملك وراح 
يحاول أن يثبت من نص آلخر أن جذور فرنسا 
إســـالمية. وال عجب إن قرأ شاب مسلم كتابه 
”الجذور اإلسالمية لفرنســـا“ أن يحاول إعادة 

أسلمتها وعن طريق كل الوسائل.
ما هـــو مضحك ومبـــك معا ذلـــك التقديم 
الرســـمي الذي قدمـــت به دار البراق نفســـها 
في موقـــع المعرض: ”تعمـــل دار البراق على 
مصاحبـــة البحث الروحي لقرائها انطالقا من 
ذكاء القلب وإسقاط جدران وعوائق عدم الثقة 
واألحـــكام المســـبقة وعدم المعرفـــة، من أجل 

إرساء فضاء تعبير حقيقي وصادق“.
مـــن الطبيعي جـــدا أن يتســـاءل كل زائر 
للمعـــرض مناهـــض للفكر الظالمـــي عن ذلك 
التساهل المريب الذي جعل بعض دور النشر 
المشـــبوهة تشـــارك في المعـــرض وحصول 
بعـــض المطبوعـــات علـــى حق الدخـــول إلى 
فرنسا المكتوية بنار اإلرهاب وعرضها للبيع 

في الصالون.

األصولية تغزو معرض باريس للكتاب

األصولية بلغة موليير ال بفكره طبعا

جناح الجمعيـــة العامليـــة آلل البيت 

يضـــم كتبا تصب كلهـــا في تعظيم 

الثـــورة اإليرانية التي لـــم تعد تخدع 

غير املغفلني

◄
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لمى طيارة

} دمشق - رغم كل ما تعيشه مدينة دمشق من 
أحداث ورغم العبث الذي يحيط بالســـوريين، 
مـــازال المعهـــد العالـــي للفنون المســـرحية 
مســـتمرا في تخريج دفعـــات جديدة من طلبة 
المعهد بكل أقســـامه، ومنهـــم بطبيعة الحال 

وأولهم طلبة قسم التمثيل. 
ليس مهّمـــا أن تحضر عرض تخّرج وأنت 
مرتبك من مسألة عودتك ســـالما إلى بيتك أو 
غير سالم أو أن تسقط قذيفة عمياء في حوض 
ســـاحة المعهد أو دار األوبـــرا وأنت داخل أو 
خارج من العرض، ســـعيدا لجودة العرض أو 
بائســـا منه، المهم أن تســـأل الســـؤال األزلي 
كيف اســـتطاع هؤالء الطلبـــة الحضور يوميا 
للمعهد العالـــي للفنون المســـرحية للتجهيز 
لعرض مســـرحي بدءا من تصميم ”البوستر“ 
الخاص بالعرض الممّيز والمبتكر، والذي بدا 
كلوحة فنية كاريكاتورية لشـــخصيات العمل، 
وانتهاء بالعـــرض مكتمال من إضاءة وصوت 
وديكـــور وممثلين وعلـــى رأس كل ذلك مخرج 

العرض.
ولكن يبـــدو أن عبثية الحياة أو مقاومتها 
هي الدافع الرئيسي الســـتمرار تلك العروض 
المســـرحية، التي كانت ومازالت المنبر األول 
للخّريجيـــن لتقديم أنفســـهم بشـــكل صحيح، 
ســـعيا القتنـــاص فرصة في عمـــل درامي، من 
قبل المخرجين أو من ينوب عنهم في مشاهدة 

العروض.
”صخب“ هـــو عرض تخـــّرج الفصل األول 
لطالب الســـنة الرابعة تحت إشـــراف الممثل 
والمخـــرج عـــروة العربـــي عن نـــص للكاتب 
اإليطالي ومؤسس الملهاة اإليطالية الحديثة 
كارلـــو جولدونـــي (1707-1793) يحمل عنوان 
”صخـــب في كيوتســـا“، التي تعتبـــر أحد أهم 
النصوص المســـرحية الكوميدية، لما تحمله 

من مواقف إنسانية طريفة.
ونلفت إلى أنه ليســـت هـــذه المرة األولى 
التي يلجأ إليها المســـرحيون إلى االشـــتغال 
على هذا النص، فلقد سبق للعرض أن قدم في 
العام 1990 مع المســـرح القومي بدمشق وكان 
يحمل عنوانا مختلفـــا ”فضيحة في الميناء“ 
وأخرجه حينها الممثل والمخرج أيمن زيدان.

ال يمكـــن الجزم فعليا هـــل المخرج اختار 
المسرح الدائري ”مسرح فواز الساجر“ ليقدم 

فيه عرضه وفق تلك الســـيوغرافيا البديعة، أم 
أنـــه أجبر على تقديم العرض فيه، فاخترع لها 
سينوغرافيا مناسبة، ليس فقط للعرض وإنما 
لالنتقال فـــي أماكن عـــدة ومختلفة تفترضها 

المسرحية.
كل مـــا كان يعيب المكان هو ضيقه بحيث 
ال يســـمح بوجـــود جمهـــور بالشـــكل الكافي 
والمناســـب للجهـــد الذي قدمه هـــؤالء الطلبة 
عبر ساعتين من األحداث شبه الكوميدية التي 
تحكي قصـــة قرية صغيرة فـــي إيطاليا يعمل 
رجالهـــا في صيد األســـماك، بينما نســـاؤها 
في غيابهم يحكن الفتن ويختلقن المشـــكالت 
فـــي ما بينهن، إلى أن يعـــود رجالهم فتتعمق 
المشكالت أكثر، ليتحول األمر إلى خالف كامل 

بين أهل القرية.
 كل هذه األحداث تدور وسط إيقاع حواري 
ســـريع ولكنـــة صوتيـــة حـــاول المخـــرج من 

خاللها االقتراب من األجواء اإليطالية خاصة 
أنـــه احتفظ بأســـماء الشـــخصيات اإليطالية 
بحرفيتها رغم صعوبة نطقها أو حتى حفظها 

من قبل الجمهور.
وهكذا إلى أن يأتي الرجل العادل ليزورهم 
ويفرض ســـطوته عليهـــم، وحيـــن ينجح في 
حـــل أزماتهـــم وخالفاتهـــم، وقبـــل أن تنتهي 
المسرحية تعود كل األطراف إلى نقطة الصفر 

”وكأنك يا أبوزيد ما غزيت“.
رغـــم أن مقدم العرض مهـــد للجمهور بأن 
العـــرض سيســـتمر لســـاعتين متتاليتين، إال 
أن العرض سار بيســـر كبير دون كلل أو ملل، 
فقسم الســـينوغرافيا الذي افتتح منذ سنوات 
في المعهد كقســـم رئيســـي أفرز على ما يبدو 
مواهب جديدة في تلك المهنة التي باتت سببا 
رئيســـيا في بناء ونجاح العرض المســـرحي، 
مسرحية ”صخب“ مثاال، حيث استغل المخرج 

برفقة السينوغرافيين.
ورغـــم ضيـــق خشـــبة العـــرض، المـــكان 
النشـــطة  الحركـــة  فـــرط  ومـــع  عمومـــا، 
للممثليـــن لتشـــكل تـــارة كوميديـــا أو عنفـــا 
مفرطـــا في كل أرجـــاء المســـرح وحتى مكان 
جلوس الجمهور، واستخدام المدرجات نزوال 
وهبوطـــا لالنتقال مـــن مكان إلـــى آخر داخل 

القرية.
باإلضافـــة إلـــى ذلك رفـــع مقدم المســـرح 
الدائري ببمقدار متر تقريبا  ليشكل افتراضيا 
مكان المينا التي ســـيدخل مـــن خاللها هؤالء 
الرجال، والحقـــا لتصبح بوابة المحكمة التي 
ســـيحاكم فيها أهل القرية، عبر إكسسوارات 
بســـيطة ال تتجاوز قطعا خشبية تشكل إطارا 
ينخفـــض ويرتفـــع بحركـــة دراميـــة وبرفقة 
إضاءة مناســـبة لتنقل الحدث مـــن مكان إلى 
آخر، كل ذلك كان سببا في شد الجمهور وقطع 

أنفاسه.
ونذكر أن ”صخب“من إنتاج وزارة الثقافة 
والمعهد العالي للفنون المسرحية، من تمثيل 
بشـــار أبو عاصـــي، جولييت خوري، حســـام 
الســـالمة، رســـل الحســـين، ســـاندي نحاس، 
علياء ســـعيد، غيـــث بركة، خالد شـــباط، نادر 
عبدالحي، نور علي ووليم العبدون. موسيقى 
رعد خلف، ســـينوغرافيا، والء طرقجي وهاني 
جبور، إضاءة أوس رســـتم وتصميم البوستر 
لرونه القباني، ومتابعة الدكتورة ميسون علي 

رئيسة قسم التمثيل.

أسامة صفار

} في منتصف يناير الماضي، أعلنت اللجنة 
المنظمة لجائـــزة البوكر في دورتها الحادية 
عشـــرة، القائمـــة الطويلـــة المرشـــحة لنيل 
الجائـــزة العالمية للرواية العربية، ضمت 16 
رواية اختيـــرت من بين 124. وضمت القائمة 
الطويلـــة روايتيـــن مصريتيـــن هما ”حصن 
للكاتب أحمد عبداللطيف، و“شغف“  التراب“ 

للكاتبة رشا عدلي. 
وفي الـ21 من فبرايـــر الماضي، أعلن عن 
القائمـــة القصيرة وضمت ســـت روايات من 
العراق والســـودان وفلســـطين والســـعودية 
واألردن وســـوريا، مـــع اســـتبعاد الروايتين 
المصريتيـــن. وجاء االســـتبعاد هـــذا العام 
ليعيد مناقشات حول مستقبل القوى الناعمة 
في مصر. ويتوقع اإلعالن عن الفائز بالجائزة 

األولى نهاية أبريل المقبل.
على مدار السنوات الماضية منذ انطالق 
الجائـــزة للمـــرة األولـــى فـــي 2008، ضمـــت 
القوائم القصيرة اسم مصر 9 مرات من خالل 
14 روايـــة، مـــن دون أن تخلو تلك القائمة من 
رواية مصرية باستثناء دورتي 2014 و2018.

ولـــم تفز من مصـــر بالجائـــزة طيلة هذه 
الفترة ســـوى روايتين فـــي الدورتين األولى 
والثانيـــة، وهما ”واحة الغروب“ لبهاء طاهر 

في 2008، و“عزازيل“ ليوسف زيدان 2009.
والجائـــزة العالميـــة للروايـــة العربيـــة 
”البوكـــر“ هي أكبـــر جائزة ســـنوية تختص 
بمجـــال اإلبـــداع الروائـــي باللغـــة العربية، 
وترعاها مؤسســـة جائزة البوكـــر في لندن، 

بينمـــا تقـــوم دائـــرة الثقافة والســـياحة في 
أبوظبي بدعمها ماليا.

ويحصـــل كل مرشـــح يصل إلـــى القائمة 
القصيـــرة علـــى 10 آالف دوالر، فيما ســـيتم 
اإلعـــالن عن اســـم الفائز في الــــ24 من أبريل 
القـــادم باإلمـــارات، عشـــية افتتـــاح معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، ليحصل على 50 ألف 

دوالر إضافية.

ذائقة أدبية 

تقـــول الكاتبـــة المصريـــة، رشـــا عدلي، 
صاحبـــة روايـــة ”شـــغف“ والتـــي نافســـت 
بالقائمـــة الطويلـــة لجائـــزة البوكـــر ”ربما 
جـــاءت القائمـــة القصيرة لهذا العـــام بعيدة 
عـــن توقعات القراء، وهذا شـــيء جائز تماما 

واعتدنا عليه“. 
وتضيف عدلـــي، في تصريحات صحافية 
”ال يوجـــد مقياس مـــدرج للروايـــات هل هي 
أفضـــل أم ال؟ العمليـــة تخضـــع لذائقة أدبية 
فردية تختلف من عضـــو لجنة إلى آخر ومن 

لجنة إلى أخرى“.
وتـــرى الكاتبـــة أنه، بناء علـــى ذلك، نجد 
ضمـــن قوائم البوكر روايـــات يعتقد البعض 

أنها دون المستوى وال ترتقي للترشح.

قوى بال إبداع

اســـتبعاد  مصريـــون  مثقفـــون  وأســـند 
الروايتيـــن المصريتيـــن من جائـــزة البوكر، 
إلـــى تراجـــع أدبـــي وخطـــوة إلـــى الخلف 

للقـــوة الناعمـــة المصريـــة. وهـــو مـــا نفاه 
مثقفـــون آخرون، وســـط تحـــرك مصري في 
مـــارس الجـــاري إللقـــاء الضوء علـــى القوة 
الناعمـــة بمصر في حملـــة إعالمية لتعريف 

العالم بها.
مـــن جانبه، رأى الكاتـــب المصري جمال 
الجمـــل، أن مصـــر تزخـــر بطاقـــات إبداعية 
كبيـــرة، لكنهـــا أحيانـــا ال تحظـــى بالرعاية 

والتبني من قبل المؤسسات المعنية.
ويضيف أنـــه ”على المســـتوى الروائي 
حـــدث نـــوع مـــن االنجـــراف نحـــو الرواية 
المترجمة، واالتجاه نحو الكتابة التي تحقق 
جوائـــز وتدر دخـــال ماديا، فأحيانـــا عندما 
يريد المبـــدع أن يحيا؛ يكتب على مســـتوى 

الجوائز“.
ورأى أن ”هنـــاك إهـــدارا لإلبـــداع، وأن 
هنـــاك إبداعا مصريا لكنـــه مدفون تحت هذا 
الســـطح، والمبدعون يأكلهـــم الواقع وُتهدر 
طاقتهم فيه، وسط مظاهر كثيرة ال تركز على 

دعم العقل وتبحث عن المال“.
بـــدوره يعبر الكاتـــب المصـــري حمدي 
نـــوار عـــن أســـفه لخـــروج الروايتيـــن مـــن 
القائمـــة القصيرة لجائزة البوكر، ويعتقد أن 
”هذا يـــدل على تراجـــع الخيـــال األدبي عند 

المصريين“.
من جانبـــه، يـــرى جابر عصفـــور، وزير 
الثقافـــة المصري األســـبق، فـــي تصريحات 
صحافية، أن الغياب ”ال يقلل من شأن مصر“، 
طالما ارتضينا حكم المحكمين. ويشـــير إلى 
أن التمســـك بأن تفـــوز مصر كل عام هو نوع 

من ”العنصرية التي ال تليق بها“.

وأعـــرب شـــاكر عبدالحميد، أســـتاذ علم 
نفـــس اإلبـــداع، ووزير الثقافة األســـبق، عن 
دهشـــته من الغيـــاب المصرى عـــن القائمة 
القصيـــرة. ويرى، في تصريـــح صحافي، أن 
رواية أحمد عبداللطيف ”حصن التراب“ تعد 
عمال متميزا يســـتحق الوصول إلى القائمة 
القصيرة، كما أن رواية رشا العدلى ”شغف“ 

هي عمل جيد أيضا.
”ال  عـــام  بشـــكل  الجوائـــز  أن  ويعتبـــر 
تعـــد هـــي المقيـــاس القاطع لقيمـــة األعمال 
األدبيـــة“، غيـــر أن غياب األســـماء المصرية 
عن القائمة القصيـــرة للجائزة، ”مفاجأة غير 

سارة“.
صالح فضل، الناقد األدبي، يرى أن جنسية 
المبدع ليست المشكلة، فال داعي للحساسية 
المفرطة وتتبع جنســـية المرشـــحين للفوز، 
وهذا ال يليق بالمثقفين المصريين. ويضيف 
أن ال ضيـــر فـــي أن تتصـــدر بعـــض الـــدول 
العربية األخـــرى، وأن يحتـــل المبدعون من 

الشباب القائمة القصيرة.

إحياء للقوى الناعمة

في الـ15 من مارس الجاري، أطلقت وزارة 
الخارجيـــة المصريـــة، فـــي احتفالهـــا بيوم 
الدبلوماســـية، حملة إعالميـــة بعنوان ”كلنا 
(جميعنا) ســـفراء لمصر“. وســـعت الحملة، 
علـــى مدار ثالثة أيام، للترويج للقوة الناعمة 
المصرية عبر استضافة العديد من الفاعليات 
الثقافيـــة والفنية والمعـــارض األثرية، وفق 

بيانات رسمية.

وقالـــت الخارجيـــة، فـــي بيـــان لهـــا، إن 
”الحملة تهدف إلى إبـــراز ما تحظى به مصر 
من ثراء وتعدد في روافد اإلبداع اإلنســـاني، 
مـــا يجعلهـــا بحق مركـــز اإلشـــعاع الثقافي 

والفني والفكري في المنطقة العربية“.
الجـــوالت  تســـهيل  الحملـــة  وشـــملت 
والزيارات التـــي تقوم بها الوفـــود الثقافية 
والفنيـــة المصريـــة لمختلف الـــدول، وكذلك 
االحتفـــاء بـــأي مـــن الشـــخصيات المصرية 

البارزة في شتى المجاالت.

اإلثنني 2018/03/26 - السنة 40 العدد 10940

يحل األديب الكويتي ســــعود السنعوســــي ضيفا مشاركا في البرنامج الثقافي الخاص بمعرض ثقافة

بغداد الدولي للكتاب (2018)، وذلك في الـ29 من مارس الجاري.

[ كتاب ومسؤولون ثقافيون مصريون يجادلون في القضية  [ المفاجأة غير السارة تعبير على تراجع القوة الناعمة
ــــــذي أثاره الغياب املصري عــــــن جائزة البوكر هذا العــــــام. وقد أثار  ــــــم يتوقف اجلدل ال ل
ــــــزة العاملية للرواية العربية، للمرة  اســــــتبعاد روايتني مصريتني عن القائمة القصيرة للجائ
الثانية في تاريخ اجلائزة، تســــــاؤالت حول واقع األدب واألدباء ومســــــتقبل القوى الناعمة 
فــــــي مصر، وقد تضاربت اآلراء واالنطباعات، ففي حني اعتبر البعض أن الرواية املصرية 
ظلمــــــت، رأى آخرون أن األمر طبيعــــــي، ففي العالم العربي أيضــــــا روائيون، وال يعقل أن 

حتظى مصر باجلائزة كل عام.

إيقـــاع  وســـط  تـــدور  األحـــداث 

حـــواري ســـريع ولكنـــة صوتيـــة 

حاول المخرج من خاللها االقتراب 

من األجواء اإليطالية

]
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الغياب عن «البوكر».. هل هو دليل على تراجع الخيال األدبي عند المصريين

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر للصحافي الرياضي أيمن جادة كتاب بعنوان «ملاذا كرة 

القدم؟»، يحلل فيه األبعاد االجتماعية للعبة األشهر شعبيا.

كتاب السيرة.. كتاب املذكرات

} يراود بعض الكّتاب المبتدئين والقراء 
الهواة، الخلط المفاهيمي بين ما هو لغوي 

مجرد أو اصطالحي بين كتاب السيرة أو 
كتاب المذكرات المطبوع، بين تفاصيل 

المذكرات الشخصية بتواريخها وأمكنتها، 
أو تفاصيل السيرة البطولية لرجل ما عبر 

التاريخ.
تقترن غالبا كتابة المذكرات بالمشاهير 
من األدباء العظماء والعباقرة األفذاذ الذين 
تركوا أثرا ما في الحياة األدبية عبر تاريخ 
حياتهم، وكذلك في كتب الفنانين وجنراالت 

الحروب والسياسيين والوزراء واألطباء 
والمخترعين وغيرهم. كما جرت العادة على 

أن تقترن دفاتر وكراريس السير والدفاتر 
السرية على آخرين بعيدين عن الكتابة 

األدبية، حيث يقوم بكتابتها الشخص بنفسه 
أو بالنيابة عنه مثل الزوجة أو االبن أو 
البنت الوارثة لعظمة رجل أو امرأة ما.

إال أن العرب األوائل عرفوا نوعا من 
كتب السيرة كجنس ألدب مستقل وأصيل 

من صلب تراثهم األدبي المحفوظ، إذ درجت 
العادة على كتابة سَير األولين نثرا صافيا، 
ينقل بأمانة تاريخ األفراد والجماعات. عن 
بطوالتهم وتقواهم أو مجونهم وفرادتهم 
في شأن ما. حيث تتخلل السير العربية 
الجاهلية واإلسالمية المالحقة لتاريخ 

األفراد الذين يتركون آثارهم في البلدان التي 
عاشوا فيها دهورا من الزمن، بلغة مترعة 

بالبالغة والحكمة والتوظيف المحكم ألدوات 
الحكايات الشيقة عن سير األوليين.

فيما تقف كتب المذكرات في الطرف 
اآلخر من الحضارة الغربية، باشتغاالت 

جاذبة ومثيرة وجريئة للقارئ في متونها، 
إذ تعتمد كشف األسرار العميقة، على التتبع 

السيري بالتواريخ للمشاهير، وعادة ما 
يكتبها أصحابها بعد تقدم العمر. يتناولون 

فيها كل ما جرى لهم من دون خوف أو خشية 
وبوصف دقيق عما حصل لهم. يكتب الجنرال 
شوارسكوف مذكراته قائد الحملة العسكرية 
لحرب الخليج الثانية 1991، كما سميت في 

حينها. مذكرات مثقلة بالتفاصيل والجزئيات 
الكثيرة واألسرار العميقة والتي تعّد خرقا 
للمهمة العسكرية، حتى بعد االنتهاء منها 

وتحقيق أهدافها كاملة، في تلك اللحظة 
ترفع الحظر عن األسرار الحربية بعد انتفاء 

الحاجة من الكتمان.
استطاعت إحدى ممثالت األفالم اإلباحية 
وبعد تقاعدها من المهنة، أن تكتب مذكراتها 

وتجمعها في كتاب، تحدثت فيه عن أسرار 
حياتها داخل أستوديوهات التصوير 

وعالقاتها بالممثلين الذكور واإلناث. هذا 
الكتاب المثير يحصد في حين صدوره أكثر 

المبيعات الكتب األدبية من قبل شرائح 
نهمة من القراء، ليتعرفوا على مذكرات هذه 

الممثلة، حيث تلقفتها إحدى دور النشر 
الممتازة والتي تعرف بالضبط حساسية 

سوق الكتاب.
ومثلما يكتب السفير الدائم بعد احتالل 

العراق 2003 بول برايمر كتابه الشهير“سنتي 
في العراق“ ليسرد بطريقة محكمة في 

مذكراته الشخصية كل شاردة وواردة عن 
تلك السنة التي عاشها في العراق كحاكم له، 
بل يكشف تفاصيل الحياة السياسية ما بعد 
االحتالل. لكن الرجل ال يجيد الكتابة األدبية 

كسياسي، فقد استعان بأحد أمهر كتاب 
الصحافة الثقافية في أميركا، وبعد االتفاق 
يسّلم برايمر أشرطة الصوت عن تلك السنة 
ويودعها عند الرجل الصحافي لينجز كتابا 
مهما ككتاب مذكرات شخصية لحقبة مهمة 
منا تاريخ بلد تتصدر أخباره معظم نشرات 

األخبار العالمية في تلك الفترة.
لقد بيع من الكتاب أكثر من مئة ألف 

نسخة وترجم ألكثر من لغة ومنها طبعا اللغة 
العربية. بينما تختلف كتب المذكرات العربية 
بتحفظ كتابها على بعض األسرار التي تعتبر 
من المحظورات إال ما ندر منها، بعكس كتاب 

المذكرات الغربيين الذين يشرعون في فتح 
خزانات األسرار بكل تفاصيلها من دون 

تحفظ.
تلك هي الصفة العصرية لكتب المذكرات 

وقد اختلفت عن طبيعتها اإلنسانية األولى 
عندما طالعتنا كتب المذكرات الغربيين 
للرسامين وطباخي الرؤساء وزوجاتهم 

السرية. 

خضير فليح الزيدي
كاتب عراقي
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أحمد رجب

} يـــرى البعـــض أن طبيعة اإلنســـان تشـــكل 
أساس الثقافة، ويرى آخرون في الثقافة ركيزة 
رئيسية في تكوين الهوية البشرية. أما كاثرين 
بيلســـي، التي تعتبر كتبها في النقد التطبيقي 
من أهم نصوص ما بعـــد البنيوي، فتدعو إلى 
تفســـير عالئقي أكثـــر تميزا لمعنـــى أن نكون 
بشـــرا، وبذلك تدفع بنظريـــة ثقافية جديدة في 
كتابهـــا ”الثقافة والواقع� الذي ترجمه الدكتور 

باسل المسالمة.
أن  أردنـــا  ”إذا  بيلســـي  كاثريـــن  وتقـــول 
نستكشـــف معنى أن نكون بشرًا، فعلينا أن نقر 
بالعالقة بين الثقافة واألشـــياء التي نجهلها“، 
فهي ترى أن الثقافـــة ال تقدم لنا صورة مألوفة 
وحقيقيـــة عـــن العالم، بل تهتم بمـــا ال يقال أو 
بالمجال الغريب الذي يقبع وراء الثقافة، الذي 
ســـّماه جاك الكان الواقع. ومن هنا يكتسب هذا 
الكتاب أهميته خصوصا ألولئك الذين يعملون 

في مجال النقد الثقافي وتاريخ الفن.
كما توضح بيلســـي أن استكشاف الجانب 
اإلنســـاني فـــي البشـــر يقتضي االعتـــراف أو 
التســـليم بالعالقـــة القائمـــة بيـــن الثقافة وما 
نجهلـــه، وال نقصد بذلك صورة العالم المألوفة 
التي تقدمها لنا الثقافة بوصفها صورة واقعية، 
وإنما ما ال يمكن قوله، أو المجال الغريب الذي 
تكمـــن وراءه الثقافـــة، ذاك الذي ســـّماه الكان 
”الواقع/ الواقعي“، فالثقافة تســـجل شـــعورا 
بقيودهـــا الخاصة بطرق أكثر دقة. ويالحظ أن 
الكتاب الصـــادر عن الهيئة الســـورية للكتاب، 

بفصولـــه التســـعة يتمحور حول أربـــع أفكار 
رئيســـية، تناولت أوالهـــا ماهيـــة الواقع عند 
بعض المنّظريـــن مثل بتلر وفيتـــش وليوتار، 
والتحليل النفســـي بعيدا عن المثالية عند كل 
من هيغـــل والكان وفرويد، في حين اشـــتملت 
الفكـــرة الثانية على قضايـــا الواقع عند الكان 
والتعارض الموجود بين جيجك والكان وسحر 
الثقافـــة وتأثيرهـــا النافذ، أما الفكـــرة الثالثة 
فتنطوي على شـــواغل تخص الفضاء والواقع 

وموقع الناظر في الفن والرسم، لتأتي 
في الختام الفكـــرة الرابعة عن عالقة 
الواقع الســـامي عنـــد كانط وليوتار 
واألســـس الممكنـــة لصـــوغ نظرية 

جديدة للثقافة.
وتذكر المؤلفة أنها أدركت ألول 
مرة خصوصية ما بعد الحداثة في 
عام 1985، حينما شاهدت الزوجة 
المســـحوقة سيســـيليا  في فيلم 
من  ”وردة القاهرة البنفســـجية“ 
تأليف وإخراج وودي آالن، وهو 
يعتمد على تقنيـــة الفيلم داخل 
الفيلـــم، مـــن خالل قصـــة كاتب 

وصديقيـــه يقضون إجازتهم فـــي مصر، حيث 
يلتقيـــان بتوم، وهو عالم آثار جاء إلى القاهرة 
بحثا عن وردة بنفســـجية أهداها أحد الملوك 

في أسطورة قديمة إلى حبيبته.
وتلك الوردة قادرة على إعادة الحبيبة إلى 
الحياة إذا تفتحت، وكأنها الســـينما التي ُيظن 
فيها القدرة على إعادة الحياة لمجتمع يتحلل، 
يكاد تفتك به التناقضـــات الرهيبة، بين الثراء 

الفاحـــش مـــن ناحيـــة، وفقر مدقع مـــن ناحية 
أخرى، يموت فيه البشـــر من البطالة والجوع، 
بعـــد أن تكون أرواحهم قد ماتت بالفعل. المهم 
أن تقنية الفيلم داخل الفيلم وشاشـــة السينما 
التي تفصل بشـــكل قاطع عالم الخيال المضاء 
بشـــدة عـــن الجمهـــور الجالـــس فـــي الجانب 
المظلم، فهي عالمة على تمييز الحس المشترك 
بيـــن الحقيقة والخيـــال، هذه الحالـــة ما بعد 
الحداثية جعلت مـــن الحقيقة الواقعية قضية، 
فتثير التســـاؤل حـــول الواقع، والوهم 
المحدث ثقافيـــا، وهل الحقيقة 

بناء ذاتي أم أثر للثقافة؟
هنا تلتقـــي الكاتبة مع فكرة 
جـــاك الكان القائلـــة إن ”الواقع 
هـــو كل ما ال يعتمـــد على فكرتي 
عنه“، وهو يميز بين المعنى الذي 
نتعلمـــه من اللغة نفســـها والعالم 
الذي تنـــوي هـــذه اللغـــة وصفه، 
فالمعاني التي تعطينا إحساســـنا 
مكتســـبة  تكون  الواقعية  بالحقيقة 

دائما من الخارج.
الشـــعبية  الثقافـــات  دراســـة 
قـــد تعطـــي انطباعـــا بـــأن ال شـــيء 
يتغيـــر، فاألجنـــاس الفنيـــة الهوليودية التي 
تتكـــرر بطريقـــة ال نهائيـــة، مـــن أجـــل ضمان 
نجاحها التجـــاري، وكذلك المسلســـالت ذات 
الموضوعـــات الجريئة لكنهـــا في نفس الوقت 
ذات شكل محافظ وتقليدي تماما، بحيث يبدو 
وكأنها تدعم نسخة من الحتمية الثقافية، وهذا 
انطباع خاطئ، فهوليوود نفســـها تندفع نحو 

قابلية التنبؤ ومـــا بعدها، غير أن فكرة ليوتار 
هي أننا نحتاج أيضا إلى الطليعة، حيث يغدو 
تحدي القاعدة هو القاعدة، حيث تتوغل الثقافة 
في عمق الفضـــاءات التي لم تتحـــدد معالمها 

بعد.
هنـــا تطبـــق بيلســـي فكرتها علـــى رواية 
”مالـــون يمـــوت“ لصمويـــل بيكيت، الـــذي كان 
معاصرا لالكان، تبدأ الرواية هكذا ”ســـيدركني 
الموت قريًبا بصرف النظر عن أي شيء“، لترى 
نفسك أمام شخصية غريبة عليك وعلى نفسها، 
تحـــاول أن تقص القصص منتظرة الموت، لقد 
ســـلم مالون بحتميـــة الموت، عندما تســـتمع 
لمالون الذي يضعك داخل متاهة حيث يتحدث 
قليال عن نفســـه، لينتقل إلى قصة سامبو الذي 
ال يعـــرف مـــن أين أتى هذا الشـــخص، ومن ثم 
ينتقل إلى القصـــة الثانية التي قرر أن يقصها 
لنـــا أو ربما يريد أن يقص لنـــا القصة الثالثة 
التـــي تتحدث عن الحجر، جميع القصص التي 
يرويها يختلقها ويشـــعرك بأن تلك القصص ال 

معنى لها حتى هو نفسه ال معنى له.
هكـــذا يبـــدو مالون بطـــال يناســـب زماننا 
الساخر حيث ال توجد بطولة، وهو يقيم وحده 
في تلـــك المنطقة بين الحياة والموت في مكان 
معـــزول ال يمكـــن تحديـــده بدقة. هنـــا ال تبدو 
الثقافـــة ترفـــا، وال قابلة لالختزال فـــي تعاليم 
أخالقيـــة أو ســـيطرة أيديولوجيـــة أو حتمية 
نصية، فهي وإن كانـــت تخضع الناس فإنها ال 
تســـتبعد إمكانية المقاومة، وكما يقول الكتاب 
فإنها ”يمكن أن تخبرنـــا بأكثر مما تعتقد أنها 

تعرفه عن هوياتنا وما يمكن أن نكون“.

يسرى الجنابي

و“البيوميكانيك“  و“المســـَرحة“  } ”األسلبة“ 
ثـــالث كلمات ســـحرية أقـــام عليهـــا المخرج 
فســـيفولد  الشـــهير  الروســـي  المســـرحي 
مايرهولـــد تجاربـــه الطليعيـــة في مـــا ُيعرف 
بـ“المســـرح الشـــرطي“، الذي أعلن عنه طوال 
عمله في مســـرح األســـتديو بموســـكو أوائل 
القـــرن العشـــرين، وعـــارض فيـــه المذهـــب 
الطبيعي، متأثرا بنظرية بافلوف ”االستجابة 
الشـــرطية“، التي مؤداها أنـــه يمكن ألي مثير 
بيئي محايد أن يكتســـب القـــدرة على التأثير 
في وظائف الجســـم الطبيعية والنفســـية إذا 
ما صوحب بمثير آخر من شـــأنه أن يثير فعال 
اســـتجابة منعكسة طبيعية أو شرطية أخرى، 
وكذلك بأفـــكار مجايليـــه النقاد والدارســـين 
الشـــكالنيين الروس (حلقتا موســـكو وسانت 
بطرسبرغ األدبيتان)، لتقديم عروض مسرحية 
حديثـــة تتقاطـــع ومبـــدأ محـــاكاة الحياة أو 
الواقـــع، وتقترح وســـائل تعبيرية مســـرحية 
صرفة، ألن المســـرح فّن له لغته الخاصة، كما 

الشعر الذي يقوم على االنزياح.

المسرح الشرطي

يهـــدف كتـــاب ”المســـرح الشـــرطي ســـر 
للباحـــث األردني مؤيد  اللعبـــة المســـرحية“ 

حمـــزة، الصـــادر حديثا عـــن مختبر 
دراماتورجيا 21، إلـــى إلقاء الضوء 
الذي  الشـــرطي“،  ”المســـرح  علـــى 
نّظر له واشـــتغل عليـــه مايرهولد 
(ولـــد عـــام 1874 وأعدم عـــام 1940 
بتهمة كونـــه عدّوا للشـــعب، بعد 
محاكمة صورية)، والتيارات التي 
العناصر  محـــددا  عنـــه،  انبثقت 
المشـــتركة فـــي مـــا بينهـــا. كما 
يكشف عن مصادر اإلبداع الفّني 
عنـــد مايرهولد، ويعيد االعتبار 
على  تأثيـــره  بتوضيـــح  إليـــه 
الكثيريـــن مـــن رّواد المســـرح 

العالمي في القرن العشرين، ويتناول مجموعة 
مـــن الدراســـات حـــول العالقـــة بينـــه وبين 
وستانسالفسكي من حيث التقارب واالختالف، 
الذي  وتحليل تجربة أســـتوديو ”بوفارسكي“ 
اشـــتركا فيه، وتأثير مايرهولد على بريشـــت، 
مع التركيز على استكشـــاف صـــالت الوصل 
بينهمـــا، وعقد مقارنات بيـــن توّجه كل منهما 
في التعامل مع النص، والمشهدية المسرحية، 
والممثل، وطبيعة التلقي في مسرح كل منهما.

ويحلل الكتاب دور الغروتســـك في بلورة 
المســـرح الشـــرطي عند مايرهولد، ودراسات 
والجماليـــة،  الفنيـــة  آراءه  تثبـــت  حديثـــة 
ويخّصص مســـاحة لدراسة منهجه المعروف 
بـ“البيوميكانيـــك“ فـــي إعداد ممّثل ”مســـرح 
الـــذي كان يطلقه على مســـرحه  المســـتقبل“ 

الشرطي. لكن ما هو المسرح الشرطي؟ يعّرفه 
المؤلف مؤيد حمزة بأنه اتجاه فّني في عملية 
اإلبـــداع المســـرحي، ظهر وتبلور فـــي نهاية 
القرن التاســـع عشـــر– بداية القرن العشـــرين 
كنقيض للمســـرح الواقعـــي، خاصة لالتجاه 
الطبيعي في المسرح، في وقت كان مايرهولد 
يبحـــث فيه عن منهج مســـرحي يســـعى إلى 
توظيف خيال المتفرج في ما أســـماه بـ“لعبة 
مســـرحية“ ال تقتصر على الممثل، الذي يلعب 
دوره فحسب، بل يشترك فيها المتفّرج بتفعيل 

خياله.
المصـــدر الرئيـــس لهذا االتجـــاه هو علم 
الفيســـيولوجيا، وتحديدا من خالل التجارب 
الشـــهيرة للفيســـيولوجي الروســـي إيفـــان 
بافلـــوف عـــام 1901 التي نتجـــت عنها نظرية 
”االستجابة الشرطية“. وقد تزامنت بداية هذا 
االتجـــاه مع المتغّيرات الحادة التي شـــهدها 
الفّن المسرحي آنذاك، على الصعيدين العملي 
والنظـــري، وكذلك مع تبلـــور مهنة جديدة في 
المسرح لعبت دورا رئيسا في تحديد مصيره 
الفني هي مهنة المخـــرج، الذي أصبح القائد 
الحقيقي للعرض المســـرحي، والماســـك بكل 
والثانوية.  الرئيســـة  المســـرحية  العناصـــر 
لت تلك المرحلة بداية الحراك النشط  وقد شـــَكّ
والفّعال والتجريب في فّن اإلخراج المسرحي.
المســـرحية،  تجاربـــه  مايرهولـــد  بـــدأ 
حســـبما يقـــول المؤلـــف، بعد أن انشـــق عن 
بقيـــادة  الفنـــي  موســـكو  مســـرح 
ودانتشينكو  ستانسالفســـكي 
عـــام 1902، وأصبـــح أحد أبرز 
الواقعي،  منهجهمـــا  منتقـــدي 
حيـــث وجـــد أّن المســـرح كان 
يعتمـــد منذ نشـــأته األولى على 
االنفعاالت الشرطية لدى المتلّقي، 
وما ينشـــأ من تواصل بينه وبين 
المرسل، األمر الذي أثار اهتمامه 
ليس في الفيســـيولوجيا وحسب، 
بـــل فـــي تاريـــخ المســـرح، فقـــّدم 
لطالبه محاضرات غاية في األهمية 
أســـهمت بشـــكل فّعـــال فـــي بلورة 
نظريته حول المسرح الشرطي. وفي 
الوقت نفســـه تأكدت القناعـــة لديه بال جدوى 

محاكاة الطبيعة في المسرح.

آراء مايرهولد

فصـــول  ثالثـــة  فـــي  المؤلـــف،  يعـــرض 
ومقّدمـــة وملحق، آراء مايرهولـــد وابتكاراته 
فـــي توظيـــف الشـــرطية المســـرحية في كل 
التأليـــف  المســـرحية:  العمليـــة  عناصـــر 
واإلعداد المســـرحي (التيار األدبـــي والتيار 
المســـرحي- الكاتب الدراماتورج)، المشهدية 
المســـرحية (الديكـــورات والبناء المســـرحي 
والخشـــبة المســـرحية واألزيـــاء واألقنعـــة)، 
التمثيـــل (الكوميديا ديل آرتـــي والبانتوميم 

وميخائيـــل  والغروتســـك)،  والبيوميكانيـــك 
باختين ومفهوم الكرنفالية.

فـــي ملحق الكتـــاب يقـــف المؤلـــف على 
إشـــكالية ”الشـــرطية المتطّرفة“، ويبحث في 
اختـــالف العمليـــات اإلدراكيـــة بيـــن عالمي 
شرق آســـيا والغرب وتأثيرها على المشهدية 
المسرحية والتلّقي المسرحي، وهي إشكالية 
تتعلـــق بمســـألة التلقـــي وعالقتهـــا بالمكان 
والزمان واإلرث الحضـــاري للمتلّقي، ومن ثّم 

انعكاس ذلك على مفهوم المسرح الشرطي.
ويـــورد مؤيـــد حمـــزة حديـــث مايرهولد 
عن بســـاطة البناء المشـــهدي في المسرحين 
الصيني واليابانـــي، واألداء التمثيلي فيهما. 
لكـــن على الرغم من إقـــرار مايرهولد بضرورة 
االستفادة من اإلمكانيات التي يقّدمانها، فإنه 
ال يستســـيغ مبالغتها في الشرطية المسرحية 
لما تتســـم به من تطّرف ليـــس له ضرورة، مع 
إدراكه في الوقت نفســـه أنهـــا عادية جدا في 
مكانهـــا الطبيعـــي، ويجري تقّبلها ببســـاطة 
في المســـرح الصيني واليابانـــي، ومؤكدا أن 
مســـرحه المخّصـــص لجمهـــوره بحاجة إلى 
وســـائل أخـــرى أكثـــر ضرورية تســـاعده في 

إيصال رسائله. ويقارن المؤلف بين مايرهولد 
وبريشـــت، مســـتعرضا حلقـــات الوصل بين 
الرائدين المسرحيين، والسعي إلى استكشاف 
ما أسماه مايرهولد بـ“سر اللعبة المسرحية“.

أخيـــرا، يمكن القول إن قـــارئ هذا الكتاب 
يكتشـــف مايرهولد بوصفه مخرجا مســـرحّيا 
مبتكـــرا، وفنانا قلقا، وشـــغوفا، وصارما في 
آن واحد، كانت وال تزال حساســـيته شـــاهدة 
على العصـــر الحديث، وكتاباتـــه وتجاربه لم 
تنفـــك عن إلهام األوســـاط المســـرحية بأفكار 
ورؤى تجديديـــة منذ مفتتح القـــرن الـ20 إلى 
اآلن، خاصًة منهجه ”البيوميكانيك“ الذي تأثر 
بـــه العديد من المخرجين فـــي مختلف أنحاء 

العالم.
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عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صدرت للكاتب األردني املالطي من أصل فلسطيني ثقافة

وليد نبهان، رواية بعنوان «هجرة اللقالق».

اللعبـــة  ســـر  الشـــرطي  «المســـرح 

المســـرحية» يهدف إلـــى إلقاء الضوء 

ر 
ّ

على «المسرح الشـــرطي»، الذي نظ

له واشتغل عليه مايرهولد

 ◄

} هل تحمل التكنولوجيا سعادة لإلنسان؟ 
هل تساهم في تغيير الناس نحو هذه 
الوجهة أو تلك؟ أي دور مخفّي تؤّديه 

بالتراكم في خلق جيل يكاد ينقطع عن إرثه 
الثقافّي ويعيش في عالم رقمّي ينذر بقتامة 

ما يترّقبه في مستقبل القريب المتخّيل 
بناء على معطيات الواقع؟ هل يمضي بنا 

العلم إلى عالم أشّد بؤسًا وقتامة أم أّنه 
يساعد على التخفيف من قسوة الزمن؟ هل 

يقتفي األدب آثار العلم أم يسبقه متخّيًال 
تأثيراته وتداعياته؟

بالبحث عن المخفّي والمحتجب في 
العالمين الرقمّي والواقعّي، يبدو الحديث 

عن التداخل الكبير بين الواقعين وخلق 
واقع هجين يستقي خصوصّيته مّما 
يهندسه من تفاصيل ومفارقات، أقرب 

إلى نوع من الخيال الذي يحمل إنذارات 
متتالية، مع بشارات مفترضة، إذ يتداخل 

الخير والشّر معًا بمختلف الصيغ واألشياء 
التي تصنع تفاصيل حياتنا اإلنسانّية، 

ومختلف االختراعات التي يمكن أن تلعب 
أدوارًا في تسهيل الحياة، أو تعقيدها 

وتضييعها في الوقت نفسه.
مع اختراع اإلنترنت وانتشاره ظهرت 

عوالم جديدة على هامشه، غدا بذاته عالمًا 
قائمًا له فضاءاته، تأثيراته، ومفارقاته، 
مّهد بالقفزات المتسارعة التي أنتجها 

لتصّورات عن واقع اإلنسان ومستقبله، 
فرض نوعًا من التوّجه نحو العالم الرقمّي 

الذي يكتسح مختلف مناحي الحياة 
ويغّيرها.

اإلنترنت المظلم أو العميق الذي 
يشّكل أكثر من تسعين بالمئة من عالم 
اإلنترنت يشتمل على غرائب ونقائض، 

فقد يتّم استخدامه لغايات إرهابّية، 
لصوصّية، مافيوّية، أو قد يستخدم لغايات 
مناهضة الدكتاتورّية، ورّبما يتلّبس بعض 

المقرصنين لبوس األبطال المتصعلكين 
الزاعمين مناصرة الفقراء ومحاربة 

األثرياء والرأسمالّيين، فيكونون مجّسدين 
لشخصية روبن هود، لكن في عالم شبحّي 

مظلم.
يبدو أّن السينما والدراما سّباقتان في 

مجال التقاط المتغّيرات المتسارعة التي 
ظهرت، وأفرزت صورًا من التالعب الذي 

يتّم في عالم اإلنترنت العميق، أو إفرازات 
هذا العالم الرقمّي من التطبيقات والبرامج 

التي تصل إلى درجة من التالعب بدماغ 
اإلنسان نفسه، وقولبته وبرمجته ليغدو 

منتجًا من منتجات االستهالك الرقمّي 
والصناعة المفرزة بصيغة قاتمة.

كّل فترة تظهر لعبة، أو برامج معّينة، 
في عالم اإلنترنت تتسّبب بمخاطر على 

مستخدميها، كحالة ”لعبة االنتحار“ التي 
انتشرت في روسيا في العام الماضي، 

وتسّببت بدفع عدد من مستخدميها من 
المراهقين إلى االنتحار، حيث اإليحاء 

وكأّن االنتحار لعبة افتراضّية سينمائّية 
يمكن النهوض بعد تطبيقها والعودة إلى 

اللعب مّرة أخرى.
مسلسل ”مرآة سوداء“ بدوره التقط 

صورًا قاتمة مجّسدة بصيغ مختلفة عبر 
عّدة حلقات تحاكي السواد الذي يترّقب 
بالبشر حين إغراقهم أنفسهم في اللعب 
بالحياة البشرّية، أو جعل البشر تجارب 

في تطبيقات وبرامج مؤذية مدّمرة 
ومشّوهة إلنسانّية اإلنسان، قارب الكراهية 

التي تنتشر على وسائل التواصل كوباء 
معٍد، ولعبة ترفيهّية، في حين أّنها في 

القاع مأساة حقيقة تظهر الوحشّية الكامنة 
في النفوس إزاء اآلخرين من غير أّي تبرير.
تبدو البشرّية في سباق إلى المستقبل 
أشبه بسباق تسّلح لخوض معركة وجود، 

هل يمكن لألدب والفّن أن يواكبا هذا 
السباق أو يسبقانه، وهل يمكن أن نتحّدث 
عن غالب ومغلوب في هذا المضمار..؟

هيثم حسين
كاتب سوري

قتامة مستقبلنا 

ل
ّ
املتخي

اإلنترنت املظلم أو العميق الذي 

ل أكثر من تسعني باملئة من 
ّ

يشك

عالم اإلنترنت يشتمل على غرائب 

 استخدامه 
ّ

ونقائض، فقد يتم

ة، 
ّ

ة، مافيوي
ّ
ة، لصوصي

ّ
لغايات إرهابي

أو قد يستخدم لغايات مناهضة 

ة
ّ

الدكتاتوري

مايرهولد مكتشف سر اللعبة المسرحية قبل أن يعدم
[ في المسرح الشرطي ال توجد جدوى من محاكاة الطبيعة أو تجسيدها على الخشبة

تأثر املســــــرح على مر تاريخه مبنتجات الفلســــــفة واألدب ما جعله يحاول التجّدد شــــــكال 
وطرحا ومضمونا منذ بداياته اإلغريقية إلى تبلوره األوروبي وصوال إلى الثورة التي طالته 
مطلع القرن العشــــــرين، ولعل التحول األبرز للمسرح كان مع القرن العشرين خاصة مع 

املسرحيني مايرهولد وبريشت.

الثقافة ليست ترفا وال هي قابلة لالختزال

15

عن منشـــورات الجمل صدرت أخيرا الرواية الجديدة للكاتب الفرنسي املصري جيلبرت سينويه 

بعنوان «دملون، مملكة ببحرين» ترجمها محمد مدكور.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

مسرحي مبتكر وفنان قلق وصارم في آن واحد 



+ثقافة
اإلثنني 2018/03/26 - السنة 40 العدد 10940

طاهر علوان

} يقّر أحد المواقع المتخّصصة بنوع األفالم 
التـــي تحّدثت عـــن الكائنات الغريبـــة الغازية 
لـــألرض، بأنهـــا تجاوزت الــــ150 فيلما، حيث 
كانت ثيمتها األساســـية الكائنات القادمة من 
(إنتاج  المجهول، ومنها فيلـــم ”ميتروبولس“ 
1927)، وفيلم ”ديون“ (1984)، وفيلم ”ســـتوكر“ 
 ،(1995) (1979)، وفيلـــم ”مفقود في الفضـــاء“ 
(1997)، وفيلـــم  وفيلـــم ”العامـــل الخامـــس“ 
”الكوكب الكنز“ (2002)، وسلســـلة ”المنتقمون 
وحراس المجرة“، وصوال إلى سلســـلة ”حرب 
النجوم“. وفـــي المقابل، ماذا لو كانت كل تلك 
الكائنـــات القادمة من المجرات البعيدة مجرد 

وهم وخرافة ونظرية مؤامرة؟

للمخـــرج فولفيو  وفي فيلـــم ”المواجهة“ 
سيستيتو سننطلق من فرضية تقول إن كل تلك 
القصص التي تحاك عـــن الكائنات الغرائبية 
التي تزور األرض خلســـة وتختطف أشخاصا 

هي قصص ملفقة وأقرب إلى الخرافة.
كل ذلـــك يجـــري مـــن وجهة نظـــر كريس 
(الممثل رايـــان كارنيس)، وهـــو مخرج أفالم 
وثائقية، وكان قد شـــهد وهـــو صغير اختفاء 
والدته بدعوى أن كائنـــات فضائية قد هبطت 
إلـــى األرض وقامـــت باختطافهـــا، وهو ما لم 
يصّدقـــه قط من والـــده وبقي هاجـــس إثبات 
الحقيقة يراوده. وفي بحثه المضني يكتشـــف 
أن هنالك تجّمعات ألنـــاس كانوا قد تعّرضوا 
لتلك الظاهرة، ومن بينهـــا تجمع يقوده رجل 
األعمال والسياسي بيل جونسن (الممثل دون 

ســـتارك)، حيث يعقد ندوات يروي من خاللها 
أناس عديدون قصتهم مع االختطاف.

وتقـــوم فكرة الفيلم علـــى التحري وتعّقب 
الناجيـــن مـــن االختطـــاف، لكن الشـــخصية 
الدراميـــة المحوريـــة التـــي يتم مـــن خاللها 
الغـــوص فـــي الحقيقة، هي إيميلـــي (الممثلة 
جـــوردان هنســـون)، والتـــي تكـــّرس حياتها 
بالكامل على أساس هذه الفكرة، معترفة بأنها 

عاشتها بجميع تفاصيلها المرعبة.
في موازاة مرويات إيميلي واستذكاراتها 
مـــن خالل الوثائـــق الفيلمية المســـجلة التي 
تـــروي فيهـــا محنتها، ســـوف تتجـــّذر فكرة 
الخرافـــة بزيـــارة إيميلي وكريـــس مجموعة 
نائية مـــن الهنـــود الحمر الذين يســـقونهما 
شـــرابا يجعلهما يعودان إلـــى العقل الباطن 

مستذكرين ما وقع لهما. 
وتتشابك خطوط السرد مع سعي جونسن 
إلى التصدي لمشروع كريس في إنجاز الفيلم 
الوثائقي، حيث يعمل على إيقافه بأي طريقة، 
بمـــا في ذلك التخّلص منه، ليتحّول الفيلم إلى 
صراع بيـــن الطرفين. وخالل ذلـــك كله، هناك   

المزيد من الحبـــكات الثانوية التي يتم بّثها، 
ومن ضمنها وجود جســـم كهرو مغناطيســـي 
يكـــون ســـببا فـــي تحريـــك العقـــل الباطـــن 
لألشخاص، كان قد تركه الفضائيون في عهدة 
إيميلـــي التي تعيـــش محنة كونهـــا معرضة 

لالختطاف بناًء على خرافات الهنود الحمر.
ولعل التحّول الجذري في مســـار األحداث 
يكمن فـــي تغّير مســـار شـــخصية كريس من 
حرصه على الوصول إلى الحقيقة إلى الدفاع 
عن إيميلي مهما كان ثمن المخاطرة، إذ يشعر 
بأنها ضحية مخاَدعـــة ّما، وهو تحّول درامي 
ما لبث أن تطّور إلى مواجهة مع تلك الكائنات 

الغازية االفتراضية.
واحتشـــد الفيلـــم بحلول بصريـــة وخدع 
ســـينمائية واســـتخدام متنـــوع للغرافيك في 
العديـــد مـــن المواضـــع، وذلـــك للموازنة مع 
المشـــاهد العديدة التي تم تصويرها بكاميرا 
متحركة أو محمولة علـــى الكتف، حيث كانت 
المشـــاهد النهائية من المواجهة مع الكائنات 

الفضائية هي األجمل واألكثر براعة.
ولتعزيز هذا الجانب البصري حفل الفيلم 
بتنـــّوع مكانـــي وانتقاالت حملـــت الكثير من 
العناصر الجمالية المميزة، كاالتساع المكاني 
للقطـــات العامـــة عبر البراري من مســـتويات 
وزوايـــا عليا، وكذلك المشـــاهد داخل المركبة 
الفضائيـــة أثنـــاء احتجاز كريـــس وإيميلي، 
ومشاهد اللقاء مع الهنود الحمر التي مزجت 

الواقع بالشعوذة والسحر والهلوسة.
وفـــي المقابل، لـــم يكن هنالـــك تكافؤ في 
قوى الصراع، إذ شـــاهدنا كريس وهو يواجه 
الكائنـــات الفضائيـــة التـــي يفتـــرض أنهـــا 
اختطفـــت إيميلـــي، يواجهها أعـــزَل ويتلقى 
ضرباتها، وكل ذلك في سبيل الحب الذي صار 

يتطّور تدريجيا بينه وبينها.
وبســـبب التداخل بين مـــا هو متخيل وما 
هـــو واقعـــي يلتبس علـــى المشـــاهد الفصل 
بينهمـــا، فعلـــى فرض أن الشـــخصيات كانت 
تتعـــّرض للتخدير، فلماذا تعرض من هو وراء 
اللعبة كلها، أي بيل جونســـن لالختطاف هو 
اآلخر، إّال إذا كان ما شـــاهدناه من وجهة نظر 
كريس وإيميلي ما هو إّال ضرب من الهلوســـة 

والخداع البصري ال غير؟

أبوبكر العيادي 

كتبهـــا  مســـرحية  مارغريـــت“  ”ســـيدتي   {
البرازيلـــي روبرتـــو أتايـــدي حينمـــا كانـــت 
البرازيل تـــرزح تحت نير الطغمة العســـكرية، 
بطلتهـــا معّلمـــة غريبة األطوار جـــاءت تدّرس 
تالميـــذ الصـــف الســـابع الرياضيـــات وعلوم 
اإلحيـــاء ووظائـــف األفعال والنواســـخ، ولكن 
بطريقة تخالف األســـاليب التربوية المعروفة، 
وتخالـــف حتى مضامين البرامـــج المقّررة، ما 
يوحي بأن مضمون هذا المونولوغ كان صدى 
لألنظمة الدكتاتورية فـــي أميركا الالتينية في 
ذلـــك الوقـــت؛ كل ذلك في كتابـــة عنيفة، تمتزج 
فـــي أعطافهـــا التراجيديـــا بالهـــزل، وتفضح 
بعض الحقائق الميتافيزيقية، وتحطم القواعد 
االجتماعيـــة، وتنتقد بجـــرأة التابوهات التي 

فرضتها األخالق وآداب السلوك.

كانت المخرجة آن بوفييه، باتفاق مع ستيفاني 
باطاي، تبحث عن شـــخصية امـــرأة قوية، ذات 
خطاب جريء يســـتطيع أن يعّبر عن المرحلة، 
ويجد صـــداه في حياتنـــا المعاصرة، فخطرت 
ببالها مســـرحية روبرتو أتايـــدي التي أبدعت 
في أدائهـــا الممثلة الراحلة أّنـــي جيراردو في 

سبعينات القرن الماضي.
واتصلت بالمؤلف، وهو شـــاعر وسينمائي 
أيضـــا، ولمـــا أبـــدى موافقتـــه، شـــرعت فـــي 
العمل الـــذي يعرض حاليا بمســـرح ”الجيب“ 
بالضاحية الباريسية، مونبرناس، مركزة على 
مقولتين وردتا في النص هما: ”أّدوا ذلك جّيدا، 

فتلك هي الكيفية الوحيدة لكي تكونوا سعداء“، 
و“بالكتب نصنع أمة“.

وتقول آن بوفيه ”هاتان الجملتان، بالنسبة 
إلينا، تعكســـان جوهر ما نريـــد إبرازه، بمعنى 
آخـــر: لنتصـــّرف تصرفـــا جيدا وعـــن وعي، ال 
عن خـــوف أو حســـاب، فتلـــك أفضل وســـيلة 
للعيش في انســـجام، وْلنعِط األولوية المطلقة 
للتربيـــة..“، وتضيـــف في مقام آخـــر ”إن دور 
سيدتي مارغريت رهان اســـتثنائي ألي ممثلة، 
لما فـــي النص من ثـــراء من جهـــة االنفعاالت 
والقطع واالنفصاالت. فهو مربك وقوي ومراوغ 

النتظارات الجمهور“.
وهـــذه المســـرحية التـــي راجـــت رواجـــا 
واسعا في البرازيل واألرجنتين، عرضتها أني 
جيراردو أول مرة عام 1974 في إخراج لخورخي 
الفيلـــي، وهو فرنســـي من أصـــول أرجنتينية، 
فقابلها الجمهور والنقاد بترحاب كبير، بفضل 
قيمة النص ال محالة، ولكن بفضل تألق النجمة 
جيراردو أيضا، وهي التي استطاعت أن تجعل 
من تلك الشـــخصية أسطورة ظلت ملتصقة بها 
حتى مماتها، ال ســـيما أن عرضها في فرنســـا 
وخارجهـــا تواصل علـــى مدى عشـــرين عاما، 
حتى أنها عادت إليها، بعد انشغالها بالتمثيل 
الســـينمائي، لتتقّمـــص آلخـــر مـــرة دور تلـــك 
المعلمة الفريدة على خشبة أولمبيا عام 2003.

وقد اختارت آن بوفييه وســـتيفاني باطاي 
أن تعودا إلى النص األصلي الذي ترجمه جان 
لو دابادي، ووجدتا الســـند لدى المؤلف الذي 
عّبر عن سعادته بأن تمنح المرأتان نصه حياة 

جديدة.
وكان الرهـــان علـــى خالفة أنـــي جيراردو 
في هـــذا الدور صعبا، ولكن ســـتيفاني باطاي 
اســـتطاعت أن تنهض به، ال سيما أنها مخرجة 
”أنطـــوان“  كذلـــك ومديـــرة ســـابقة لمســـرح 
بباريـــس، فضـــال عـــن أدوارها المتعـــّددة في 
المسرح والتلفزيون والسينما، وبذلك تقّمصت 
باطاي دور المعلمة بإقنـــاع، وهي تخطو على 

الخشـــبة مركزة عينيها علـــى القاعة، لتخاطب 
تالميذهـــا بحـــدة، وبلغة لم يعهدوهـــا، وتذكر 
بين الحين والحين باسمها كما يفعل العساكر 
أمـــام جنودهم، وتدّون أحيانـــا بعض الكلمات 
الصادمة، والرســـوم الفاضحة على الســـبورة 

بطبشور تخبئه تحت حاملة النهدين.
وفجأة يحتد مزاجها، فتبالغ بشكل مرضي 
في معارضة كل شيء، إذ ال شيء يروقها، وال بد 
أن تحّث تالميذها على مقاومة كل فكر متسّلط، 
وكل نظام قامع، قبل نهاية الحصة، لعلها تنقذ 

معنى الكلمات.
وقد حرصت ســـتيفاني باطـــاي على إبراز 
التأرجـــح بين التراجيديا والنَفس الشـــاعري، 

ففـــي الكلمات مـــادة، وفـــي المنطـــوق نوايا، 
والنتيجة أن الســـيدة مارغريت أسقطت القناع 
عندما هّمت بالوداع، حيث ناب عن القوة لطف، 
إذ قالـــت ”تذكروا كلمـــات الســـيدة مارغريت، 
حاولوا أن تفعلوا الخير دائما، ذلك هو الشيء 
الوحيد الذي يمنح الســـعادة“، أي أن الســـيدة 
مارغريـــت تتأّلم في الواقـــع، وتناضل من أجل 
مثلهـــا العليا: التعليم والتربيـــة وفعل الخير، 
وقد أظهرت ســـتيفاني باطاي مـــن القدرة على 
التعبير عّما تعيشه تلك المرأة من تقلبات، وما 

تستبطنه من مواقف إزاء هذا العالم.
و“سيدتي مارغريت“ ليست مدّرسة حضرت 
لتعّلم تالميذها جوهر الوجود كما يتبدى ألول 

وهلة، بل هي أمٌّ وأمينة أســـرار وامرأة تعشق 
الحياة، وتالميذها هم أبناؤها، وما المدرســـة 

إّال استعارة.
تقول ستيفاني باطاي ”أردت أن أبّين كيف 
أن تلـــك المرأة تفيض بكل ما يمكن أن يســـاعد 
البشـــر ويعطي وجودهم معنى، هـــي تريد أن 
تعّلمنا أّال نضيع الوقت، كيف؟ من خالل تعليم 
مبدأ طوارئ األشـــياء، كل ما ال يمَنُح في الحين 

يكون مآله الضياع“.
 وتختـــم بقولها ”الرســـالة التـــي يمكن أن 
نستخلصها من درسها؟ ما سبق أن قاله أندري 
مالرو: الحياة ال تســـاوي شـــيئا، ولكن ال شيء 

يساوي الحياة“.

«مواجهة» فيلم يكشف اإليهام بوجود كائنات فضائية غازية
ــــــة في املجرة البعيدة موضوعا للنقاش، وانتقل  لطاملــــــا كانت احتماالت وجود كائنات عاقل
ــــــك أيضا إلى أدب وســــــينما اخليال العلمي، فذهبا بعيدا في جتســــــيم وتشــــــكيل تلك  ذل
الكائنات الزائرة الغريبة، وتراوحت ما بني طبيعتها العدائية وبني ســــــلمّيتها، وما بني ذلك 

كان هنالك جيل من املشاهدين يكتشف في كل مرة نوعا جديدا من تلك الكائنات.

صور شخصية

} رسم رامبرانت نفسه عشرات املرات، 
في متحف ركس بأمستردام رأيت صورتيه 
شابا وشيخا. الهولندي اآلخر فنسنت فان 

غوخ رسم في أربع سنوات عاشها بآرل 
الفرنسية أكثر من ثالثني صورة شخصية، 
في واحدة من تلك الصور نتعرف عليه بعد 

أن قطع أذنه.
لوسيان فرويد، فرانسيس بيكون 

وديفيد هوكني الثالثي الذي رسم كل واحد 
منهم اآلخرين كانوا في أوقات متفرقة قد 

رسموا أنفسهم أيضا. فريدا كاهيلو شغفت 
برسم صورها بطريقة استعراضية.

قدميا كان الفنانون يستعملون املرآة 
لينظروا إلى وجوههم من خاللها. سيكون 

من الصعب أن تنظر إلى منطقتني في 
الوقت نفسه، املرآة التي ُتظهر وجهك 

واللوحة حيث تعمل عيناك. في حقيقة 
ما يفعله فإن الرسام ال ينقل ما يراه على 

سطح املرآة، غير أن املرء يحتاج غالبا 
إلى أن يتذكر الشكل الذي تظهر من خالله 

مالمح الوجه الذي يحمله.
وال مبالغة في القول إن املرء أحيانا 
ُيفاجأ بوجهه كما لو أنه لم يره من قبل، 
كما لو أن ذلك الوجه الذي يراه بدهشة 

هو لشخص آخر ال يعرفه. وهنا يكمن سر 
جلوء الفنانني إلى رسم وجوههم.

وألننا في العالم العربي لم نتعرف 
على الصور الشخصية إال في ما ندر فقد 
ظل ذلك العالم غامضا علينا، لسبب ما لم 

نقترب منه. رمبا كان ذلك السبب يكمن في 
أن ثقافة االعتراف كانت دائما غائبة من 

حياتنا، ورمبا ألننا لم ندرك قيمة أن يرسم 
املرء وجهه، فَمن يقتني صورة حتمل وجها 
لشخص آخر؟ ذلك سؤال تبسيطي ينطوي 

على الكثير من سوء الفهم.
لقد ضيعنا بسبب ذلك الكثير من فرص 

التذوق اجلمالي الرفيع، فالفنان الذي يرسم 
وجهه بأسلوبه إمنا يهبنا فرصة للتعرف 

عليه وهو في أصدق حاالته وأكثرها توترا 
وشفافية.

َمن يرسم وجهه هو كَمن يسعى إلى 
الذهاب باحلقيقة إلى حافاتها، إن كان 

الرسام القدمي ينظر إلى وجهه في املرآة 
فإن لوحته ستكون مرآة أكثر صدقا من 

املرآة الواقعية.

آن بوفييه: 

نص روبرتو أتايدي ثري

من جهة االنفعاالت 

والقطع واالنفصاالت

تســـتقبل صـــاالت الســـينما العاملية في نوفمبـــر القادم الجـــزء الثاني من سلســـلة «الوحوش 

املذهلة: جرائم غريندوالد» الذي كتبته مؤلفة سلسلة «هاري بوتر» جي كي رولينغ.

أعلنت «ديزني» عن عودة سلسلة أفالم «إنديانا جونز» في جزء خامس يخرجه ستيفن سبليبرغ، 

ويلعب بطولته نجم السلسلة هاريسون فورد، واملنتظر عرضه في يوليو 2019.

«سيدتي مارغريت» تعود إلى الحياة بعد نصف قرن
[ كتابة عنيفة تمتزج في أعطافها التراجيديا بالهزل  [ عمل مسرحي ينتقد بجرأة التابوهات التي فرضتها األخالق

على خشــــــبة مســــــرح ”اجليب“ مبونبرناس الفرنســــــية، يتواصل عرض مسرحية ”سيدتي 
مارغريت“، عن نص للكاتب البرازيلي روبرتو أتايدي، وإخراج آن بوفييه، وبطولة ستيفاني 

باّطاي، وهو نص ثري رغم بساطته الظاهرة، عميق يحتمل أكثر من تأويل.

معلمة وأم وأمينة أسرار

مزج الواقع بالشعوذة والهلوسة

الفيلم يطرح سؤال: ماذا لو كانت 

كل تلـــك الكائنـــات القادمـــة مـــن 

المجرات البعيدة مجرد وهم وخرافة 

ونظرية مؤامرة

 ◄ فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لندن – حّذرت دراسة أميركية حديثة من أن 
ســـرطان اخلاليا الكبدية في مرحلة الطفولة 
ميكـــن أن ينتقل إلى الدماغ، في اكتشـــاف قد 
يســـاعد على احلد من تداعيـــات هذا املرض 

على اجلسم.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة روكفلر 
األميركية، ونشروا نتائجها في العدد األخير 
مـــن دوريـــة (بيديـاتريـــك بـــالد اند كاســـر) 

العلمية.
وكان األطبـــاء يعرفون من قبل أن األورام 
الصلبـــة، مبا فـــي ذلـــك األورام املوجودة في 
الكبد، عـــادًة ال تنتقـــل إلى الدمـــاغ، لذا فإن 
املســـح الضوئي ملراقبة تقدم املرض ال يشمل 

عادة الرأس.
لكـــن الفريـــق البحثي اكتشـــف أن أورام 
الكبد ميكن أن تنتقل إلى الدماغ؛ ما يقود إلى 
مراقبة أكثر شـــموال للمرضى لتحقيق نتائج 

أفضل في السيطرة على املرض.
الدراســـة  لنتائـــج  الباحثـــون  وتوصـــل 
بعد توثيـــق 3 حاالت ملرضى ســـرطان الكبد 
وجميعهـــم في الـ18 من العمـــر، وقد أصيبوا 

بأورام دماغية.

فقـــط  للجمجمـــة  فحـــوص  إجـــراء  ومت 
بعـــد ظهور أعـــراض مرض ســـرطان الدماغ 
على األشـــخاص، وأبرزها الصداع الشـــديد 
والتغيرات في احلالة العقلية، كما انتشـــرت 

األورام أيًضا في رئتي املرضى الثالثة.
وأوصى الباحثون املرضى الذين يعانون 
من سرطان اخلاليا الكبدية في مرحله متقدمة، 
وهـــو مرض يؤثر في الغالـــب على املراهقني 
والشـــباب، بـــأن يحصلـــوا علـــى فحوصات 
تصويـــر عصبي منتظمة بســـبب قدرة الورم 

الواضحة على االنتقال إلى الدماغ.
وقال فائد فريق البحث الدكتور سانفورد 
ســـاميون، إن ”الكشـــف املبكـــر عن ســـرطان 
الدمـــاغ ميكن أن يزيد من فـــرص النجاح في 

استئصال األورام، كما يســـاعد األطباء على 
اتخاذ خيارات أكثر دقة بشـــأن األدوية التي 

يجب على املرضى تناولها“.
وأضاف أن ”نتائج الدراسة تقود إلى فهم 
بيولوجيا سرطان الكبد بشكل أفضل، وتوفر 
طرقا فورية لتحسني السيطرة على تداعيات 

املرض وطرق عالجه“.
وحسب اللجنة الوطنية األميركية ملكافحة 
الســـرطان، فإن أكثر من 40 ألف حالة جديدة 
مـــن ســـرطان الكبد ســـيتم تشـــخيصها في 

الواليات املتحدة خالل 2018.
وتشـــمل عوامل اخلطر املسببة لسرطان 
الكبد، عدوى فيـــروس التهاب الكبد الوبائي 
”سي“، وإدمان املشروبات الكحولية واإلصابة 
بأمـــراض الكبـــد الدهنيـــة غيـــر الكحـولية 

املـرتبطة مبرض السـكري والبدانة.
وكشـــفت دراســـة علميـــة حديثـــة عن أن 
األشـــخـاص الذين يشـــربون ثالثة أكواب أو 
أكثر من املشـــروبات الكحولية بصفة يومية 
ميكـــن أن ترتفـــع لديهـــم مخاطـــر اإلصابـــة 

بسرطان الكبد.
ووفقـــًا للنتائـــج، أظهـــرت الدراســـة أن 
هنـــاك 8.2 مليـــون شـــخص شـــاركوا في 34 
دراســـة حول العالم، وكان هناك 24500 حالة 
إصابة بسرطان الكبد بني املشاركني فى هذه 

الدراسات.
وكان الهـــدف هـــو حتديد تأثيـــر النظام 
الغذائي والوزن والنشـــاط البدني على خطر 
اإلصابة بسرطان الكبد، ومت جمع الدراسات 
ومراجعتها من قبل فريق في امبريال كوليدج 

في لندن في إنكلترا.
ووجد الباحثـــون أن تناول ثالثة أو أكثر 
مـــن املشـــروبات الكحولية يوميـــا، يزيد من 
فـــرص اإلصابة بســـرطان الكبـــد، مثل زيادة 

الوزن أو البدانة.
وأضـــاف الباحثـــون أن خطـــر اإلصابـــة 
بســـرطان الكبد ميكـــن تخفيضـــه من خالل 
احملافظة على الوزن الصحي واالبتعاد متاما 

عن تناول املشروبات الكحولية.
لكن وجد الباحثون في معرض أبحاثهم، 
عبـــر الدراســـة املنشـــورة باملوقـــع الطبـــي 
األميركـــي ”هيلـــث داي نيـــوز“ أن هناك أدلة 
قوية على أن شرب القهوة قد يقلل، في الواقع، 

من فرص اإلصابة بسرطان الكبد.

ولم يتمكن العلمـــاء من حتديد آلية تأثير 
القهوة في تخفيض احتمال اإلصابة بسرطان 
الكبد، ولكن ثبت لهم أن تناول القهوة خفض 
احتمال اإلصابة بســـرطان الكبد بنســـبة 29 
باملائـــة. وحســـب قولهم، ”القهـــوة وخالصة 
القهـــوة، تخفـــض التعبير اجلينـــي املرتبط 
بااللتهابـــات، وهذا واضح جدا في أنســـجة 

الكبد“.
كما وجد أطباء مستشـــفى ”شاريتيه“ في 
برلني بأن عنصر الســـلينيوم النادر ميكنه أن 
يقلل من خطر اإلصابة بالســـرطان، ال ســـيما 
ســـرطان الكبد، حيث يعكـــف الباحثون على 
دراســـة توصلـــت حتـــى اآلن إلـــى أن وجود 
تركيز كبير لعنصر الســـلينيوم في الدم يقلل 

من خطر اإلصابة بسرطان الكبد.
وأضاف البروفســـور لوتز شومبورغ من 
معهـــد علم األورام التجريبـــي ملوقع صحيفة 
”آوغســـبورغر ألغماينه“ األملاني ”يعاني ثلث 

السكان (في أملانيا) من نقص في السلينيوم، 
وبحســـب بياناتنا فإن فـــرص إصابة هؤالء 
بســـرطان الكبد تزيد بخمس إلى عشر مرات 
عن تلك لدى من يحصل على كميات كافية من 

السلينيوم“.
واعتمـــدت الدراســـة، التي نقلهـــا املوقع 
األملاني دويتشـــه فيلـــه عن ”دوريـــة التغذية 
علـــى  املختصـــة،  األميركيـــة  اإلكلينيكيـــة“ 
بيانات نحو 480 ألف شـــخص وفحص نسبة 
الســـلينيوم فـــي دمهم قبـــل اإلصابة مبرض 

السرطان.
بحســـب موقع ”غيزوندهايتشتات برلني“ 
اإللكترونـــي املعنـــي بقضايـــا الصحـــة، فإن 
الســـلينيوم يصنف مـــن العناصـــر النادرة، 
وهو يتواجد بشكل خاص في األسماك وثمار 
البحر واللحوم واحلليـــب والبيض واجلوز 
البرازيلـــي، باإلضافة إلـــى القنبيط األخضر 

(البروكولي) والفطر والبقوليات.

وفيما يعتبر السلينيوم صحيا للغاية، إال 
أن العديـــد من األوروبيـــني يعانون من نقص 
في هـــذه املادة، وســـبب ذلك أن الســـلينيوم 
يصـــل إلى النباتات عبـــر األرض، واألراضي 
الزراعية األوروبية ليست غنية بهذا العنصر، 
وبالتالي فإن األسماك واللحوم واخلضروات 
املزروعة في أوروبا ال حتتوي على نفس كمية 
الســـلينيوم التي حتتويها األسماك واللحوم 
واخلضـــروات املزروعة في الواليات املتحدة، 

مثال.

سرطان الكبد قد ينتقل إلى الدماغ
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صحة
ــــــاء الكبد املصاب، بشــــــكل منتظم  ــــــة بالســــــرطان، يفحص األطب عند تشــــــخيص اإلصاب
ــــــا التالفة في مكان  ومتواصــــــل، ملراقبة مدى تطور املــــــرض، العتقادهم بانحصار اخلالي

واحد. لكن العلماء متكنوا من اكتشاف إمكانية انتقال املرض إلى الرأس.

[ الكشف املبكر عن سرطان الدماغ يعزز فرص استئصال الورم  [ القهوة والنشاط يقلالن انتشار الخاليا السرطانية

} بريمــن (أملانيا) – ميتاز الشـــكل املثالي للقدم 
بوجـــود ثالث نقـــاط للتحمـــل، والتـــي تتمثل 
في الكـــرات أســـفل اإلصبع الكبيـــر والصغير 
باإلضافة إلـــى الكعب، مع بعـــض االنتفاخات 
اجلميلة ومشـــط القدم واألصابع املمتدة بشكل 
مســـتقيم، ولكن نادرا ما تتمتع أقدام الشخص 
مبثـــل هـــذه املواصفات؛ حيث تكثر تشـــوهات 
األقـــدام عنـــد الكثير مـــن األشـــخاص، غير أن 
هذه التشـــوهات ال حتتاج لعالج في الكثير من 

األحيان.
يكثـــر ظهـــور القدم املســـطحة فـــي مرحلة 
الطفولـــة، وهـــي ال تعـــد عيبا خلقيـــا، وميكن 
النظر إليها على أنها نوعا من املرحلة البينية، 
فبدال من ارتكاز نقاط التحمل الثالث في األمام 
واخللف على األرض، يرتكز القدم بالكامل على 

األرض في حالة القدم املسطحة.
وأوضحـــت طبيبـــة العظام األملانيـــة تانيا 
كوســـتوج قائلـــة ”ميكـــن مالحظة آثـــار القدم 
املســـطحة على الرمـــال املبتلة على الشـــاطئ؛ 
حيث تختلف آثار أقـــدام األطفال عن البالغني، 
وليـــس هناك داع ألي قلق حيال هذه املشـــكلة، 

طاملا أن الطفل ال يعاني من أية آالم“.
ويتكون تقوس القدم حتى السنة السادسة 
من عمر الطفل، ولكن ُيشـــترط أن يتم استخدام 
القدمني بصورة جيدة؛ حيث يؤكد اخلبراء أنه 
يجب السماح للطفل باللعب واللهو في الهواء 
الطلق، طاملا أن طبيعة األرض وظروف الطقس 
تســـمح بذلك، باإلضافة إلى اإلكثار من املشـــي 

حافي القدمني.
في هـــذه احلالة يختفي التقـــوس الطولي 
املميز، كما أن القدم ينحني للداخل عند الكاحل، 
وغالبا ما يتم عالج هذا التشوه مع األشخاص 
البالغني؛ نظرا حلدوث خلل في ثبات الساقني، 
فقد يؤدي ذلك إلى التحميل املفرط على مفصل 
الركبة، وأكدت الطبيبة األملانية أن هذا التشوه 
ميكـــن أن يؤثر ســـلبا علـــى األجـــزاء الرخوة 

واألوتار.
وعادة ما تصف الطبيبة األملانية للمرضى، 
الذين يشـــكون من آالم القدم املســـطحة للغاية، 
اســـتعمال بطانات خاصة لألحذية، فمن خالل 
وســـادة صغيـــرة ميكن دعم اجلانـــب الداخلي 
قليـــال بدءا من أصابع القدم وحتى الكعب، كما 
توجد وســـادة في الثلث األمامـــي من البطانة 

ترفع رؤوس مشط القدم إلى الوضع الصحيح. 
وبهـــذه الطريقـــة يتـــم تخفيف العـــبء الواقع 
عليهـــا. وقد يتم اللجوء إلـــى العالج الطبيعي 
في بعـــض األحيان. وميثـــل التدخل اجلراحي 
احلل األخير، عندما تفشـــل كل احللول األخرى 

في التخلص من اآلالم واملتاعب.

وخـــالل دورة العـــالج الطبيعـــي توضـــح 
بيترا هاســـيلهوف شـــتيلير للمرضى الكيفية 
الصحيحـــة لوضـــع القدمـــني، وعندئذ يجلس 
املريـــض ألول مرة بصورة ســـليمة، وبعد ذلك 
يقـــف على قدميه، ثم يحـــاول احلفاظ على هذه 

الوضعية.

تشوهات القدم شائعة لكن أغلبها ال يحتاج إلى عالج

الصداع الشديد من أبرز أعراض سرطان الدماغ

جل تشوهات القدم ترجع إلى كثرة ارتداء الكعب العالي

قال أطباء إنه ينبغي استخدام اثنني من ألواح التقطيع، األول للحوم واألسماك والثاني للخضروات، وذلك لتجنب حدوث ما يعرف 

بالتلوث املختلط، أي انتقال الجراثيم من غذاء إلى غذاء آخر.

الحياة
صحة

} قالت الطبيبة األملانية كارولني فيركمايستر 
إن ارجتاف العضالت غالبا ما يرجع ســـببه 
إلـــى فرط تهيـــج اجلهاز العصبـــي، وأحيانا 
يكـــون نتيجة آثـــار جانبية لبعـــض األدوية، 

لكنها طمأنت بأنه ال يشكل خطرا.

} حذرت دراســـة كورية حديثة من أن اخلمول 
البدنـــي واجللوس لفترات طويلـــة يزيدان من 
خطر إصابة الرجال مبشكالت املسالك البولية 
التي قـــد تتمثل في التهاب املثانـــة أو التهاب 

البروستات.

} شـــدد صيادلة أملـــان علـــى أن املبالغة في 
العناية باملنطقة احلميمة ترفع خطر اإلصابة 
بعدوى الفطريـــات وتوفر بيئة مثالية لتكاثر 
اجلراثيم وأوضحوا أن املهبل يقوم بتنظيف 

نفسه بنفسه.

} كشف تقرير ُنشر في مجلة النسيت الطبية 
أن ماليـــني املرضـــى الذين يعانـــون من آالم 
الظهـــر يتلقون أدويـــة أو يخضعون جلراحة 
ال فائـــدة منهـــا وأن األطبـــاء يفضلون تقدمي 

عالجات غير مجدية.

الذيـــن يشـــربون ثالثة  األشـــخاص 

أكـــواب املشـــروبات  مـــن  أكثـــر  أو 

لديهـــم  ترتفـــع  يوميـــا،  الكحوليـــة 

فرص اإلصابة بسرطان الكبد

◄

العوامل املسببة لســـرطان الكبد، 

الكبـــد  التهـــاب  فيـــروس  عـــدوى 

الوبائـــي، وإدمان الكحـــول واإلصابة 

بأمراض الكبد الدهنية

◄



} لنــدن – يحـــاول مـــارك زوكربيرغ مؤســـس 
فيســـبوك احتـــواء فضيحـــة ســـرقة بيانـــات 
مســـتخدميه، التـــي هـــوت بســـمعة شـــركته 
وكبدتها حتى اآلن خسائر تفوق 50 مليارا من 
رأسمالها في البورصة، مع تلقي الطعنات من 
كل جانب ابتداء من شـــركات التكنولوجيا في 
وادي السيليكون إلى احلكومات والسياسيني.

وبني عشـــية وضحاها حتول فيسبوك من 
املوقـــع األكثر شـــعبية في العالـــم إلى ”خائن 
لألمانة“، وانتشر هاشـــتاغ (#احذف فيسبوك) 
على اإلنترنت، وذلك بعد مزاعم عن أن شـــركة 
االستشـــارات السياســـية كامبريدج أناليتيكا 
حصلت بشـــكل غير مشـــروع علـــى معلومات 
عن حوالي 50 مليون مســـتخدم ملوقع فيسبوك 
إلعـــداد حتليالت عـــن الناخبـــني األميركيني، 
اســـتخدمت في ما بعد للمساعدة في انتخاب 

الرئيس دونالد ترامب في عام 2016.
واعتذر زوكربيـــرغ للبريطانيني األحد عن 
”خيانة األمانة“ بنشـــره إعالنـــات على صفحة 
كاملـــة فـــي الصحـــف البريطانيـــة، وجاء في 
اإلعالن املوّقع باســـمه ”علينا مسؤولية حماية 
معلوماتنـــا. وإذا لـــم نتمكن مـــن ذلك فنحن ال 

نستحقها“.

وظهـــر اإلعالن الذي حمل شـــعارا صغيرا 
لفيســـبوك في أعـــداد األحد ومنهـــا األوبزرفر 
وهي واحدة من الصحـــف التي أدت تغطيتها 
للقضية إلى دفع سهم فيسبوك للهبوط بشدة.

وقـــال زوكربيـــرغ إن تطبيقا أعـــده باحث 
جامعي ”سرب بيانات املاليني من املستخدمني 

في عام 2014“.
وأضـــاف ”هذه خيانة أمانة وأنا أعتذر عن 
أننـــا لم نبذل املزيد من اجلهد في ذلك الوقت“، 
مكـــررا اعتـــذارا قدمـــه األســـبوع املاضي في 

أحاديث تلفزيونية أميركية.
ويواجـــه فيســـبوك تدقيقـــا متزايـــدا من 
احلكومـــات في أوروبا والواليات املتحدة. ولم 
تشذ سيليكون فالي عن هذا اخلط، مع أن قطاع 
التكنولوجيا برمته تقريبا يزدهر بفضل الكنز 
الذي متثله البيانات الشخصية عبر اإلنترنت.

وخضعـــت شـــركة كامبريـــدج أناليتيـــكا 
لتحليـــل البيانات، للتحقيق بعد أن قال مصدر 
إن املعلومات الواردة  لصحيفة ”ذا غارديـــان“ 
من حوالي 50 مليون مســـتخدم ملوقع فيسبوك 
قد مت اســـتغاللها دون موافقتهم واستخدامها 
في العمل الذي قامت به الشـــركة لصالح حملة 
الرئيـــس األميركي دونالد ترامـــب االنتخابية 

عام 2016.
وتقول كامبريـــدج أناليتيكا إنها كانت في 
بـــادئ األمـــر تعتقد أن البيانـــات وصلتها مبا 
يتفق مع قوانني حماية البيانات وحذفتها في 
ما بعد بناء على طلب من فيســـبوك. وأضافت 
أنها لم تســـتخدم البيانات في عملها اخلاص 

بانتخابات الرئاسة األميركية عام 2016.
وبسبب هذا اجلدل تراجعت أسهم فيسبوك 
بنســـبة 14 باملئة في البورصة خالل األسبوع 
احلالـــي فاقـــدة 50 مليـــارا من رأســـمالها في 
البورصة. وقال زوكربيرغ الذي خسرت شركته 
أكثر مـــن 50 مليار دوالر من قيمتها الســـوقية 
منـــذ تواتـــر املزاعـــم، إن فيســـبوك ســـيعطي 
املستخدمني املزيد من املعلومات والقدرة على 
التحكم في من يحق له االطالع على بياناتهم.

وعلقـــت شـــركتا موزيـــال وكومرتســـبنك 
األملانيتـــان إعالناتهمـــا على موقع فيســـبوك، 
كمـــا طالبت مفوضـــة العدل األوروبيـــة، فيرا 
يوروفـــا، فيســـبوك بتوضيـــح مـــا إذا كان قد 
تأثر أوروبيون بالتســـريب املزعـــوم للبيانات 
على نطاق واســـع مـــن قبل منصـــة التواصل 
االجتماعي، حســـبما ذكرت صحيفـــة ”بيلد أم 

زونتاج“ األملانية األحد.
ووفقـــا للصحيفـــة، فمن املقرر أن ترســـل 
يوروفا رســـالة خطية إلى شـــيريل ســـاندبرغ 

رئيسة العمليات في فيسبوك االثنني.
أناليتيـــكا  كامبريـــدج  لشـــركة  ووجهـــت 
اتهامـــات باحلصـــول بشـــكل غيـــر قانونـــي 
على معلومات من مســـتخدمي فيســـبوك بعد 
الوصـــول إليها عن طريق مضلل حتت ســـتار 

تطبيق.
ووصفـــت يوروفـــا فـــي تصريحاتها إلى 
صحيفة بيلد أم زونتاج، ”إســـاءة اســـتخدام“ 
بيانـــات مســـتخدمي فيســـبوك بأنهـــا ”غير 
مقبولة على اإلطـــالق“. وقالت إن ”الفضيحة“ 
جرس إنذار للمستخدمني للنظر في ما يحدث 

لبياناتهم.
ومن جهتـــه، تعهـــد إيلون ماســـك رئيس 
”تيســـال“ و“ســـبايس اكس“ بإلغـــاء صفحات 
فيسبوك من هاتني الشركتني فانضم بذلك إلى 

حركة #احذف فيســـبوك التي أطلقت في األيام 
األخيـــرة عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي 

خصوصا.
وانضم للحملة ضد فيسبوك أيضا، براين 
أكتون أحد مؤسســـي تطبيق واتساب، داعيا 
إلـــى مغـــادرة شـــبكة التواصـــل االجتماعي. 
وقال أكتون الذي يعمل اآلن حلســـاب شـــركة 
”ســـيغنال“ وهو تطبيق للمراسلة كذلك، ”حان 

الوقت لالهتمام باخلصوصيات“.
وقـــد باع برايـــن أكتون الذي تقـــدر ثروته 
بأكثـــر مـــن خمســـة مليـــارات دوالر تطبيـــق 
”واتســـاب“ العام 2014 إلى فيسبوك بسعر 19 

مليار دوالر.
وانتقـــد روجيـــر ماكنامي وهو مســـتثمر 
أول  وأحـــد  الســـيليكون  وادي  فـــي  شـــهير 
املســـاهمني في  فيســـبوك، املجموعـــة داعيا 
رئيســـها زوكربيرغ ورؤســـاء تويتـــر وغوغل 
إلـــى تبرير أنفســـهم أمام الكونغـــرس. وقبل 
اجلدل حول الشركة البريطانية، كان املستثمر 
الشهير في هذا القطاع بيتر ثييب العضو في 
مجلس إدارة فيســـبوك  كذلك، قد انتقد بشدة 

قطاع التكنولوجيا.

وتقول منظمة “ذي ســـنتر فـــور هيوماين 
تكنولوجي“ التي أسســـتها شخصيات سابقة 
فـــي عالـــم التكنولوجيـــا (مـــن بينهـــم روجر 

ماكنامي)، ”النظام برمته قابل للتالعب به“.
ويـــرى الكثير مـــن اخلبراء أن املشـــكلة ال 
تقتصـــر على فيســـبوك، ويقـــول روب اندرله 
اخلبير في املجموعـــات التكنولوجية ”جل ما 
يهمهم هم املعلنون واملستخدم هو مجرد عبد 
رقمي. التركيـــز اليوم على فيســـبوك، لكن قد 
يحصل الشيء نفســـه مع غوغل وتويتر وأبل 
حتى“. وتعـــج منصات حجز الســـيارات مثل 
أوبر بكم هائل من البيانات الشـــخصية فيما 
لدى شـــركة أمازون للتجارة اإللكترونية أيضا 

بيانات بكميات ال حتصى وال تعد.
لذلـــك يفرض الســـؤال نفســـه: إلـــى أين 
سيفضي ســـيل االنتقادات والوعود الصادرة 
عن املجموعات التكنولوجية بدءا بفيســـبوك 
فـــي عالم باتت التكنولوجيا تشـــكل فيه جزءا 
ال يتجـــزأ مـــن احلياة اليومية لعـــدد كبير من 

األفراد فضال عن الشركات واحلكومات؟
وتقول كارن نورث أستاذة العلوم الرقمية 
في جامعـــة كاليفورنيا اجلنوبية ”هل ميكنهم 

أن يذهبوا أبعد حلماية البيانات الشـــخصية؟ 
كال ال. إذ أن استمراريتهم املالية رهن استخدام 

هذه البيانات…. من دونها لن يكسبوا املال“.
وتشـــير جنيفـــر غريغييـــل اخلبيـــرة في 
شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي فـــي جامعة 
سيراكيوز (شـــرق) إلى أن الفكرة التي تنتشر 
اآلن تقـــوم على أن التغييرات يجب أن حتصل 

من اخلارج ”ألن التنظيم الذاتي ال ينفع“.
وهذا بالتحديد هو هدف النظام األوروبي 
حلمايـــة البيانـــات الشـــخصية الـــذي يدخل 
حيـــز التنفيذ في مايو والـــذي قد يعقد وضع 
املجموعات التكنولوجية وال سيما في أوروبا.

أما في الواليـــات املتحدة فان منظمة ”ذي 
بني منظمات  سنتر فور هيوماين تكنولوجي“ 
أخـــرى، جتهـــد ”حتـــى متـــارس احلكومـــات 

ضغوطا على شركات التكنولوجيا“.
وذكـــرت صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 
اخلميـــس ”ما من مبرر ليكون قطاع اإلعالنات 
عبر اإلنترنت أقل خضوعا لشـــروط الشفافية 
مقارنـــة باإلعالنات التلفزيونية أو املطبوعة“. 
بينمـــا يؤكد مارك زوكربيرغ أنـــه منفتح على 
املزيد من التنظيم رغم أن فكرته تبقى مبهمة.
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وادي السيليكون يقدم فيسبوك كبش فداء: ال أرباح دون بيانات

نجم فيسبوك يخفت شيئا فشيئا

شــــــبح الفضيحة يخيم بظالله على موقع فيســــــبوك الذي حتول إلى ”شيطان أكبر“ خالل 
أيام معدودة، بسبب انتهاك بيانات مستخدميه، ورغم أن جميع شركات التكنولوجيا معنية 
باملشــــــكلة باعتبار أن اســــــتمراريتها املالية رهن استخدام هذه البيانات، إال أنها استغلت 

الفرصة النتقاد فيسبوك.

[ منافسو الموقع يتسابقون لالنضمام إلى حملة {احذف فيسبوك}  [ المعلنون جل اهتمام الشركات والمستخدم مجرد عبد رقمي

قضـــت محكمـــة الجنايـــات في دبي األحد بســـجن الصحافي البريطاني فرانســـيس ماثيو بالســـجن 10 ســـنوات واإلبعاد عن 

اإلمـــارات، إلدانته بقتـــل زوجته. وأصدرت المحكمة حكمها بعدما ثبت لها أن كبيـــر المحررين في صحيفة {جلف نيوز} قتل 

زوجته عمدا بضربها بمطرقة على رأسها إثر خالفات زوجية.

التركيز اليوم على  فيســـبوك لكن 

قد يحصل الشـــيء نفسه مع غوغل 

وتويتر وأبل، فاملشكلة ال تقتصر 

على املوقع األزرق

◄

} نيويــورك – يولـــي الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب أهمية خاصة لوســـائل اإلعالم املؤيدة 
لسياســـاته، فقد اســـتعان خالل أسبوع واحد 
باثنـــني من املعلقـــني املعروفني فـــي التلفزيون 
وعّينهمـــا فـــي منصبني حكوميني أساســـيني، 
مـــا يدل علـــى تأثير الشاشـــة الصغيـــرة عليه 
وخصوصا قنـــاة ”فوكس نيوز“ الداعمة له بال 

حتفظ.
ومت تعيـــني جـــون بولتـــون فـــي املنصب 
االســـتراتيجي، مستشـــار األمـــن القومـــي في 
البيت األبيض، وقد قـــام بالعديد من املهام في 
حياتـــه من دبلوماســـي إلى مســـؤول كبير في 
عدد من الـــوزارات، إضافة إلـــى كونه صاحب 
نفوذ داخل احلزب اجلمهوري، لكن األميركيني 
يعرفون اسمه وشـــاربيه الكّثني بسبب ظهوره 
احملافظة،  املنتظـــم على قنـــاة ”فوكس نيـــوز“ 

عارضا آراءه املتشددة في العالقات الدولية.
فـــي  عـــني  الـــذي  كادالو  الري  وبـــدوره، 
منتصف مارس في منصب كبير املستشـــارين 
االقتصاديـــني، فهـــو معـــروف فـــي التلفزيون 
كمعلق على الشـــبكة املالية ”ســـي أن بي سي“ 
حيث يطالب منذ أكثر من عشرين عاما بخفض 

الضرائب.
وقالت أوماروزا مانيغو نيومان املرشـــحة 
الســـابقة لبرنامـــج الواقـــع الـــذي كان يقدمه 
دونالـــد ترامـــب ”ذي أبرنتيـــس“، والتي كانت 
مكلفة ”مكتب العالقات العامة“ لسنة في البيت 
األبيض، إنه لم يسبق أن عّني رئيس هذا العدد 

من املسؤولني من الذين عملوا في التلفزيون.
العلـــوم  أســـتاذ  بورميـــال  ايـــد  وصـــرح 
السياسية في جامعة برادلي، أن اختيار هؤالء 
هو مؤشر على ”توجه سيستمر على األرجح“.

وأوضح أن ”الرئيس يريد اختيار أشخاص 
يثـــق بهم“. وأضاف ”من املمكـــن جدا أن يكون 
الضيوف املنتظمون وشـــخصيات فوكس نيوز 
هم األشـــخاص الوحيدون الذين يثق بهم، إلى 

جانب أفراد عائلته“. وأشار دان كاسينو أستاذ 
العلوم السياســـية في جامعة فيرلي ديكنسون 
إلى أنـــه ”عندما يتولى الرئيـــس مهامه، هناك 

ألف منصب يجب شغله“.
وأضاف ”بشـــكل عام يتم توظيف أشخاص 
عملوا في إدارات حكومية سابقة أو من احلزب“ 
أو ممن قدموا مـــن املراكز الفكرية، موضحا أن 
”دونالـــد ترامب لـــم يتمكن من القيـــام بذلك ألن 
معظم هؤالء انتقدوه خالل احلملة االنتخابية“.
ولذلـــك التفت قطب العقارات الســـابق إلى 
قطاعات أخرى بينهـــا التلفزيون الذي ميضي 
أمامـــه بني أربـــع وثماني ســـاعات يوميا، كما 

ذكرت صحيفة نيويورك تاميز.
ومـــن جهتـــه، اعتبر دان كاســـينو أن ”هذا 
األمر ليس سابقة“. فقد اختار الرئيس األسبق 
جـــورج بـــوش االبن توني ســـنو مـــن ”فوكس 

نيوز“ ليكون ناطقا، بينما عني الرئيس األسبق 
ريتشارد نيكســـون الصحافي في قناة ”إيه بي 
جون ســـكالي مستشـــارا، إال أنه أضاف  سي“ 
”لكـــن بالتأكيـــد األمر غيـــر مســـبوق على هذا 

املستوى“.
وال يقتصـــر األمـــر على الفريـــق احلكومي 
فقط، فشـــون هانيتي أشهر مقدمي البرامج في 
”فوكس نيـــوز“ علـــى اتصال مباشـــر ومنتظم 
بترامـــب الذي تبنى مواقـــف عبر عنها صديقه 

على القناة.
وتتزامن ساعة الذروة للرئيس على حسابه 
علـــى تويتـــر مع موعـــد ”فوكس أنـــد فريندز“ 
(فوكـــس واألصدقـــاء) البرنامـــج الصباحـــي 
الـــذي يشـــير إليـــه ترامب  لـ“فوكـــس نيـــوز“ 
باستمرار. وقال ريتش هانلي أستاذ الصحافة 
في جامعـــة كوينيبياك إن ”الرئيس يرى العالم 

مـــن بوابة التلفزيـــون“. وأضاف ”إنـــه نافذته 
للحصول على املعلومات في ما يعتبره عرضا“ 

ملا يحدث.
القناة  واخلط التحريـــري لـ“فوكس نيوز“ 
األولى من حيث عدد املشـــاهدين بني الشبكات 
األميركيـــة التي توزع بالكابل، حســـب الرأي 
العام، منحاز بشـــكل شبه كامل ملواقف ترامب 

الذي تدعمه بال حتفظ.
وقال دان كاســـينو إنه باختيـــاره أعضاء 
إدارته من القناة، يعني ترامب مستشـــارين له 
تتطابـــق آراؤهم مع مواقفـــه وال مييلون على 

األرجح إلى التصادم معه.
وهـــذا القرب مـــن التلفزيـــون وخصوصا 
الشـــبكات اإلخبارية، يثير قلـــق عدد كبير من 
املراقبني الذين يرون في ذلك غرقا في تفاصيل 

احلياة اليومية.
وقـــال دان كاســـينو إن ترامـــب يختلـــف 
بذلك عـــن معظم القادة الذيـــن ”لديهم أهداف 
ويحاولون اخلروج مـــن القضايا  سياســـية“ 
اليوميـــة. وأضـــاف أنـــه ”يوحي بأنـــه يفعل 
العكس.. لذلك يعطي االنطباع بأنه مشتت في 

توجهاته“.
وبنفـــس شـــدة االحتفاء بوســـائل اإلعالم 
الداعمة له، يشن ترامب هجوما على الشبكات 
املنتقدة له مرارا وتكـــرارا، وقد صور ”جنون 
هوس الرئيـــس األميركي بالصحافة  اإلعالم“ 
وكيفية تقييمه املوظفني في إدارته على أساس 
مستوى دفاعهم عنه في القنوات التلفزيونية.

ترامب يكافئ المعلقين الداعمين له بمناصب في البيت األبيض

وجوه تلفزيونية تروق لترامب

[ الرئيس األميركي يرى العالم من بوابة التلفزيون
ســـاعة الـــذروة لترامب علـــى تويتر 

تتزامن مع موعد البرنامج الصباحي 

{فوكس أند فريندز} الذي يشـــير 

إليه باستمرار

◄
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البريطانية  قالت صحيفة ”تايمـــز“  } لنــدن – 
إن مراســـلتها بيـــل ترو (33 عامـــا) المقيمة في 
القاهرة منذ ســـنوات ألقي القبض عليها أثناء 

عملها و“أجبرت على مغادرة مصر“.
وقالت ترو في مقال منفصل نشرته التايمز 
إن الشـــرطة ألقـــت القبـــض عليهـــا في وســـط 
القاهـــرة عندما كانت في الطريق إلجراء مقابلة 
واحتجزتها لنحو 24 ساعة ثم ”اصطحبتها إلى 

طائرة“ في مطار القاهرة متجهة إلى لندن.
وكشـــفت أنهـــا كانـــت تأمل فـــي أن تنجح 
المفاوضـــات مع الســـلطات المصرية إلعادتها 
إلى عملها فـــي العاصمة المصريـــة، وأضافت 
أنها ال تعرف طبيعة االتهامات الموجهة إليها.

ولـــم تفلـــح مســـاعي الســـفارة البريطانية 
في القاهـــرة في إثناء الســـلطات المصرية عن 

قرارها.
وكانـــت القاهـــرة قد انتقدت في مناســـبات 
عديدة تقارير إخباريـــة غربية تناولت تفاصيل 
غير دقيقة عن الشأن الداخلي المصري، وأثارت 
غضب السلطات التي حثت على اتخاذ إجراءات 
قانونية ضد وسائل اإلعالم التي تنشر ”أخبارا 

كاذبة“.
وأصـــدرت النيابـــة العامـــة بيانا الشـــهر 
الماضي قررت فيه تكليف موظفيها بالعمل على 
مراقبة وســـائل اإلعـــالم والتواصل االجتماعي 
مـــن أجل رصـــد ما وصفتـــه باألخبـــار الكاذبة 

والشائعات التي تضر باألمن القومي للبالد.
وجاء ذلـــك في أعقاب تقريـــر لهيئة اإلذاعة 
البريطانية بي بي سي، حول االختفاء القسري 
والتعذيب في مصر. واستضاف التقرير في أحد 
أجزائه ســـيدة تدعى أم زبيـــدة قالت إن ابنتها 
تعرضت للتعذيـــب على يد الشـــرطة ومختفية 
قسريا منذ فترة طويلة وأن الجيران رأوا رجال 

األمن يلقون القبض عليها في الشارع.
لكن ســـرعان ما ظهرت زبيدة على وســـائل 
اإلعالم المحليـــة مع اإلعالمي عمرو أديب الذي 
أشـــار إلى أن الشـــرطة عثرت عليهـــا وزوجها 
وطفلهما، حيث هربت قبل عام بعد مشكالت مع 

والدتها وتزوجت وأنجبت طفال.

غموض حول أسباب طرد 

مراسلة التايمز من مصر



} الناصرة (فلســطين) - حل هاشتاغ #رمي_
بنا األحد ثانيا على قائمة الهاشتاغات األكثر 

تداوال عامليا.
ورحلت الفنانة واملناضلة الفلسطينية رمي 
بنا صباح السبت عن عمر يناهز 52 عاما بعد 

صراع دام تسع سنوات مع مرض السرطان.
وتداول مستخدمو الشـــبكات االجتماعية 
مشـــاهد مؤثرة من وداع الفنانة امللتزمة على 

أنغام صوتها احلنون.
وتداول املستخدمون آخر ما كتبته الفنانة 
ألوالدها عبر حســـابها اخلاص على فيسبوك، 

وقالت لهم:

وعّبـــر املغـــردون عن شـــكرهم ملـــا قدمته 
الفنانة للقضية الفلسطينية وصفوها بـ“رمز“ 
و“صـــوت النضـــال الفلســـطيني“، وتداولوا 
كلمات مـــن أشـــهر أغانيها. وغـــردت الكاتبة 

اجلزائرية أحالم مستغامني:

وغرد اإلعالمي اللبناني نيشان:

وغرد الشاعرالفلسطيني مريد البرغوثي:

وكتب مغرد تونسي:

وكتب معلق:

وغرد الفنان الفلسطيني محمد عساف:

اإلثنني 2018/03/26 - السنة 40 العدد 10940

@alarabonline
قـــال تقرير جديد صادر عـــن منظمة العفو الدولية إن النســـاء، على وجه الخصوص، مســـتهدفات بالتهديدات والعنصرية 

والتمييـــز على أســـاس الجنس على موقـــع تويتر، مؤكدا أن العنف دفع مغردات كثيرات إلى ترك مناقشـــات عامة وحتى إلى 

إغالق حساباتهن.

} الريــاض - تصـــّدر هاشـــتاغ #أحاديـــث_
الترنـــد  ضعيفة_اســـتغلتها_الصحوة 
السعودي على تويتر. واشتعلت في الهاشتاغ 
حرب تغريدات بني السعوديني، عّدها البعض 
”عالمة صحية“ تؤكد ”صحوة ســـعوديني من 

الغفوة“.
وهـــذه املـــرة األولـــى التـــي يتجـــرأ فيها 
ســـعوديون عالنية على انتقـــاد ”املوروثات“  

التي نسبها تيار الصحوة إلى اإلسالم.
وكان العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز طلـــب إنشـــاء هيئـــة للتدقيق في 
استخدامات األحاديث النبوية و“القضاء على 
النصـــوص الكاذبة واملتطرفـــة وأي نصوص 
تتعارض مع تعاليم اإلســـالم وتبـــرر ارتكاب 

اجلرائم والقتل وأعمال اإلرهاب“.
وأعلـــن النائب العام الســـعودي ســـعود 
بن عبداللـــه املعجب أن مبادرة امللك ســـلمان 
“خطـــوة تاريخية جلمع كلمة علماء املســـلمني 
وإعالء مكانة وحفظ السنة النبوية الشريفة“.
وغـــّرد مطلـــق الهاشـــتاغ الكاتـــب وليـــد 
الظفيـــري ”علـــى بركة الله.. ســـنقوم بإطالق 
هاشـــتاغ احتســـابي بعنـــوان #أحاديـــث_
خطر  لتبيان  ضعيفة_استغلتها_الصحوة 
األحاديث الضعيفـــة واألكاذيب التي رّوجتها 
الصحـــوة املشـــؤومة بهـــدف كبـــت املُجتمع 
والتضييـــق على الناس وبث الرعب بني أفراد 

هذا املُجتمع املُسالم“.
واشتعل تويتر باملئات من األحاديث التي 
قال عنها مغـــردون إن رجال الدين نســـبوها 
زورا وبهتانـــا إلـــى الســـّنة النبويـــة لتثبيت 

عروشهم على حساب حياة السعوديني.
وأكـــد مغرد ”أعظم دليل علـــى عدم حجية 
األحاديث أنها لم ُحتفظ كحفظ الله للقرآن. كل 
الطوائـــف على قرآن واحـــد واألحاديث بينها 
يكذب بعضها البعَض“. وقال آخر ”األحاديث 

الضعيفة التي كان يرددها الظالميون 
في منابرهم 
كانت تخدم 
مصاحلهم 
الذكورية 

وخصوصًا 
التي كانت 
ضد املرأة“.

وكان رجل الســـعودية القوي، ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان، تعهد بقيادة سعودية 
معتدلـــة ومتحـــررة مـــن األفـــكار املتشـــددة 
حني قال ”نحـــن فقط نعود إلى مـــا كّنا عليه، 
اإلسالم الوســـطي املعتدل املنفتح على العالم 
وعلـــى جميع األديـــان وعلى جميـــع التقاليد 
والشـــعوب“، مضيفـــا ”70 باملئة من الشـــعب 
السعودي أقل من 30 ســـنة، وبكل صراحة لن 

نضّيع 30 ســـنة من حياتنا في التعامل مع 
أي أفكار مدمرة، ســـوف ندمرها اليوم 

وفورا“.
وفي حواره مع قناة ”ســـي 

األميركية األســـبوع  بي آس“ 
املاضي هاجـــم األمير محمد 
بن سلمان ما يعرف بـ“تيار 
إنه  قـــال  الذي  الصحـــوة“، 
”هيمـــن علـــى البـــالد نحو 
30 عامـــا مضت“. وقـــال إن 

الســـعوديني قبل العـــام 1979 
”كانـــوا يعيشـــون حيـــاة رائعة 

وطبيعيـــة مثل بقيـــة دول اخلليج 
العربـــي“، ضاربا أمثلة، بأن النســـاء 

”كـــّن يقـــدن الســـيارات، وكانـــت هنـــاك دور 
للســـينما“. وتابع في اللقاء ”بعـــد عام 1979، 
كان هناك إســـالم متشـــدد وغير متسامح في 
الســـعودية“، معتبرا أنه وأبنـــاء جيله كانوا 

”ضحايا“ لذلك الفكر.
وعّدد مغردون بعض األحاديث ”املكذوبة“. 
وكتـــب عبدالعزيز املوســـى في هذا الســـياق 
”حديـــث (أنـــت ومالـــك ألبيك)، ضعيـــف رواه 
ابن ماجـــة، وله طرق عند البيهقي والطبراني 
والبزار، كلها ضعيفة والطرق الواهية ال تزيد 

احلديث إال ضعًفا“.
وغردت متفاعلة ”تزوجوا وال تطلقوا، فإن 
الطـــالق يهتز لـــه العرش. واألصـــل واملذكور 
بالقرآن ”إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان.. 

الدين يسر والبعض شوهه بتخلفه“.
وكتبـــت املغردة ياســـمني آل محمد ”املرأة 
كلها عورة إال وجهها في الصالة“. ســـنوات 
وأنـــا أرددها بقناعـــة ومؤخـــرا علمت أنها 
من كالم الفقهاء وليســـت بحديث، ومازال 
البعض يستشهد به في الكثير من املواقف 
بـــل البعـــض يصـــف الصـــوت بالعورة 
أيضا“! وقال عبدالله بن سعد ”شاوروهن 
– يعني: النســـاء – وخالفوهن) موضوع ال 
أصل له. بل ثبت أّن الرسول شاور بعض 

نســـائه وعمل مبشـــورتهن فوضع الله البركة 
حيث أشرن“.

وغّردت ســـارة ”أي امـــرأة ماتت وزوجها 
عنها راٍض دخلت اجلنة“ يعني تركوا الصالة 
والصـــوم واألعمـــال اخليّرة وربطـــوا دخول 

اجلنة برضا الزوج!“.
وقالت معلقة ”لو كنت آمرًا أحدا بالسجود 
لغير الله ألمرت املرأة أن تســـجد لزوجها.. ما 
يقهر أن هناك حميرا إلى اليوم يســـتدلون فيه 

وينسبونه للرسول“.
وغردت الناشـــطة احلقوقية مرمي العتيبي 
”ليس فقط األحاديث الضعيفة بل حتى اآليات 
الواضحـــة مت حتويرها عـــن معناها ومنحها 
تفاســـير ومعانـــي مختلفة عن مـــا كانت 
له ومت َقص بعـــض اآليات كي تتجرد 
مـــن ســـياقها حتى يتســـنى لهم 

تعميمها على اجلميع!“.
وعارض معلقون باملقابل 
الهاشتاغ مهددين مبقاضاة 
مطلقه، مؤكديـــن أنه ”يقوم 
بإثارة الرأي العام وإشعال 

الفتنة بني أفراد املجتمع“.
فيما أكد مغرد ”الصحوة 
فتـــرة وانتهت وإلـــى األبد وال 
عودة لها، فكرة تكرار ”الصحوة 
أصبحت مقززة  الصحوة الصحـــوة“ 
أكثر من الصحوة نفســـها، خـــالص تقدرون 
تعيشون طبيعي وتنظرون لألمام واملستقبل“.
وتهكم مغرد ”أحاديث فقط؟ تيار الصحوة 
املتشـــدد أتى بديـــن جديد يحمل نفس اســـم 
الدين اإلســـالمي وكل ما يحتويه من أحاديث 
هي تكذيب عن الرســـول وتأويل آليات القرآن 
واملتاجرة بالدين ألغراض شخصية استعبدوا 
املجتمع الســـعودي باســـم الدين واســـتغلوا 

عاطفته الدينية وطغوا بالكامل“.
واعتبـــر معلـــق ”كل األحاديث ضعيفة وال 
قيمة لها دون اســـتثناء لسبب مهم األحاديث 
لم تكتب إال ســـنة 101هجرية في عهد عمر بن 
عبدالعزيز! وكانت جتمع من ُأناس ســـمعوها 
عن ُأناس آخرين.. وهكذا! أّي سنة مؤكدة التي 

تكتب بعد قرن من الزمان؟“.
يذكر أنه انتشـــر أيضا هاشـــتاغ #كيف_
جنوت_من_الصحـــوة. وقـــال مغـــرد فـــي 
هذا الســـياق ”اجتهت من تقديس البشـــر إلى 

تقديس رب البشر“.
وكتب إبراهيم املنيف جنوت من الصحوة 
حني أدركـــت أن (الفكر الصحـــوي) عبارة عن 
مزج بني  الفتاوى املتشددة، والتقاليد املتخلفة 
مثـــًال ”قيـــادة املـــرأة“ ال يوجد حكم شـــرعي 
يحرمها، لكـــن حرموها من باب ســـد الذرائع 
(ليطبقوا تشددهم)، وأقنعوا الشعب أنه عيب 
فـــي العـــادات أن أختك تســـوق، (هل ترضى 

أختك تسوق ”بني الرجال“)؟
وغـــّرد وحيد الغامدي ”ال بد من إدراك هذه 
احلقيقة: وهـــي أن الصحوة ال تعني الدين أو 
التديـــن، وإال ملا كان هناك ديـــن وتدين طوال 
قـــرون مضت حتـــى جاءت الصحـــوة، إذن ما 
هـــي الصحوة؟ هي مجرد ظرف ثقافي مرحلي 
جاء في ســـياق الربيع الديني الذي ضرب كل 

الشرق األوسط عام 1979 مبا في ذلك إيران“!
وحاول البعض من املُغّردين اإلســـالميني، 
عـــن  فـــاع  الدِّ التغريـــدات  مـــن  اآلالف  أمـــام 
”الصحوة“، لكنهم لم يفلحوا كثيرا أمام ســـيل 
التغريـــدات املنـــدد بتيار الصحـــوة ما يثبت 
تغير مزاج السعوديني الذين نبذوا املتطرفني 

وتفسيرهم املتشدد للدين.

ــــــى توتير في الســــــعودية ضمن عدة  ــــــار الصحوة عل ــــــدات املنددة بتي اآلالف مــــــن التغري
هاشتاغات على غرار#أحاديث_ضعيفة_اســــــتغلتها_الصحوة و#كيف_جنوت_
من_الصحوة، ما يثبت تغّير مزاج السعوديني الذين نبذوا املتطرفني وتفسيرهم املتشدد 

للدين.

المرأة عدو الصحويين األول

@bbounenni
بعيدا عن العاطفة والشــــــعبوية، أرجو أن 
يخّلد اســــــم رمي بنا في ســــــاحة أو شارع 
ــــــق بها.. فقــــــد حملت  فــــــي العاصمــــــة يلي
صادقة في قلبها من بني ما حملت تونس 

وقضاياها.

@MouridBarghouti
ــــــن وغاضــــــب ومخــــــذول. وداعًا رمي  حزي

#رمي_بنا.

@AhlamMostghanmi
ــــــا ابنة  ــــــا نامي بســــــالم.. رمي ي #رمي_بن
واحلقول  ــــــة  احلري وصديقــــــة  فلســــــطني، 
ــــــر، هل وصلك وداع اآلالف من  والعصافي

املرّددين ملواويلك؟

@MutazQ
ــــــى  عل احتجاجــــــًا  الصمــــــُت  كان  إذًا، 
ـ  ـــــــ بعد أن متــــــادىـ  ــــــتـ  ــــــث، فأعلَن اخلبي
رحيلها، لتنتصر مــــــرة أخرى بعد حياة 
تفــــــّوق الفّن فيها، وها هي تنتصر باملوت 
ــــــًة أخيرة في  على املــــــرض، وترفــــــع راي

صوتها رحم الله رمي بنا.

@Neshan
صوُت القضّية ُبَحّ اليوم.

ترنيمة فلسطني املقاِومة رحلت...
رمي البنا... لروحك السالم.

cvi777111

عندما ُاضطهدت الشعوب اجتهت إلى 
مراكب املوت لتأخذها إلى شواطئ 

العدل والكرامة في بالد "الكفر كما ُيقال" 
هربًا من جحيم حكوماتها التي تدعي 

اإلنسانية! #سيكتب_التاريخ.

omartobgi

الشعب الليبي لن يسمح للناجحني 
بأن يصبحوا مشاهير دون أن يدفعوا 

الثمن.. تلقائيًا سيتطوع البعض مبهمة 
نبش التاريخ للبحث عن أي أخطاء 

ارتكبوها من أجل تشويههم.

doniaartist

قالت لي ابنتي: ماما املعلمة قالت إن 
املوسيقى حرام. فسجلتها في كل ورش 

املوسيقى داخل وخارج الوطن.. حتى 
أصبحت جتيد العزف على معظم اآلالت 
املوسيقية. #املوسيقى_غذاء_للروح.

أبرز تغريدات العرب

salmulla85

يتسلح اإلنسان الواعي بقوة املنطق 
ويواجهه احلمقى مبنطق القوة.

Neelson_1

أشياء ال حتتاج إلى أن تبررها 
لآلخرين ؟

- مستوى تعليمك - مظهرك
- عالقتك بربك - وقتك اخلاص

- اختياراتك في احلياة!

efdotkay

 what's happening الزم يغيروا
على تويتر 

إلى "أحتفنا بتفكيرك".

komi_88

قاعدتان للسكينة:
األولى ال تقلق بشأن األمور التافهة 

الثانية: كل األمور تافهة.

fahessanaa

تزوج عقًال ُيناسب عقلك فاألجساد 
تذبل.

SOSTI_M

التغريد مثل التهريب..
تسرق أفكارا من عقلك وتنسبها أمام 

املجتمع...

al_raees10

رمى خليفة عباسي عصفورًا فلم 
يصبه. فقال وزيره: أحسنت، فرد 

اخلليفة: أتهزأ بي؟ فقال الوزير: لقد 
أحسنت إلى العصفور حينما تركت له 

فرصة للحياة! مطبلون عبر التاريخ!

joaan77

وما اإلنسان دون احلب،
قل لي أيغُدو البحر بحرًا دون ماء؟

تتابعوا

FCOArabic  
احلساب الرسمي لوزارة اخلارجية 

البريطانية باللغة العربية.

 موقع تويتر ضج 

بأحاديث مكذوبة 

نسبها رجال دين زورا 

وبهتانا إلى السنة 

النبوية
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#أحاديث_ضعيفة_استغلتها_الصحوة 
[ هاشتاغات تحاكم الصحويين على تويتر السعودي

هاشتاغ اليوم
#ريم_بنا خلعت جسدها كقميص رث

@MohammedAssaf89
ــــــت بعد أن مألت  ــــــت #رمي_بنا رحل رحل

دنيانا حبا، فنًا، أغاني وأهازيج.
كانت من فلســــــطني ولفلسطني تغني 
ــــــزرع الزهور على  وتطرز الوســــــادات وت

شرفتها في الناصرة.
ــــــت معركتها ليســــــت فقط معركة  كان
الهوية والثقافة والفن الفلســــــطيني.. بل 
حاربت السرطان بشجاعة وأمل وحتّد.. 

أشكرك.. نحبك.. 
لروحك السالم.

Rim Banna
ــــــف وطأة هذه  ــــــت أحاول تخفي باألمس.. كن
املعاناة القاســــــية على أوالدي. فكان علي أن 
ــــــت.. ال تخافوا.. هذا  أخترع ســــــيناريو. فقل

اجلسد كقميص رّث.. ال يدوم.

ب

الضعيفة التي كان يرددها الظالميون 
في منابرهم 
كانت تخدم 
مصاحلهم 
الذكورية 
وخصوصًا
وري

التي كانت
ضد املرأة“.

”بالقرآن ”إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان.. 
الدين يسر والبعض شوهه بتخلفه“.

وكتبـــت املغردة ياســـمني آل محمد ”املرأة 
كلها عورة إال وجهها في الصالة“. ســـنوات 
وأنـــا أرددها بقناعـــة ومؤخـــرا علمت أنها 
من كالم الفقهاء وليســـت بحديث، ومازال 
البعض يستشهد به في الكثير من املواقف 
بـــل البعـــض يصـــف الصـــوت بالعورة 
أيضا“! وقال عبدالله بن سعد ”شاوروهن 
ال  وخالفوهن) موضوع و– –يعني: النســـاء  ي–
أصل له. بل ثبت أّن الرسول شاور بعض 
ع ي
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كريستوفر باريت خبير المساعدات الغذائية في جامعة كورنيل يقول للكونغرس نضحي بأرواح 

40 ألف طفل سنويا بسبب سياسات المساعدات الغذائية العتيقة.

وكاالت اإلغاثـــة الدولية تتحول من توزيع غذاء إلـــى توزيع أموال نقدية، وهي صيغة أقل تبديدا 

للمساعدات التي يقدمها مانحون إلى النازحين في الصومال تحقيق

} دولــو (الصومــال) – فـــي ذروة المجاعة 
التـــي اجتاحـــت الصومـــال فـــي عـــام 2011 
اضطـــرت مـــادو محمـــد إلـــى تـــرك طفلهـــا 
عبدالرحمن المقعد البالغ من العمر خمســـة 
أعوام على جانـــب الطريق لتصحب أطفالها 
الثمانيـــة الباقيـــن الذين يتضـــورون جوعا 

للحصول على مساعدة.
وعندما عادت للبحث عنه لم تجد ســـوى 
قبر، حيـــث كان عبدالرحمن ضمـــن 260 ألف 

صومالي قضوا نحبهم بسبب المجاعة.
وتقول األم التي مســـحت دموعها بعدما 
اســـتعادت ذكرى ما حدث قبل ســـبعة أعوام، 
”ال يمكن أن تنســـى أنك تركـــت طفلك ليموت، 

إنه جحيم ال ينتهي“.
هذه المـــرة الجفاف أشـــد، إذ لـــم تهطل 
األمطار لثالثة مواســـم وليس لموسمين، إال 
أنـــه لم يمـــت أي طفل آخر من أطفـــال مادو، 
وعدد الوفيـــات اإلجمالي رغم أنه غير معلوم 

ظل أقل بكثير.
ووثقـــت األمـــم المتحـــدة أكثر مـــن ألف 
حالـــة وفاة ومعظمها نتجت عن شـــرب مياه 
غير نظيفة، حيـــث تعجز الحكومة عن تأمين 
ذلك، ويعاني النازحـــون بصفة خاصة جراء 
الحـــروب مـــن مشـــكلة مضاعفـــة تتمثل في 

الحصول على مياه صالحة للشرب.
يذكـــر أن الصومالييـــن يعتمـــدون علـــى 
الشرب من نهرين هما شبيلي وجوبا ويعبران 
ســـتة من األقاليم الجنوبية؛ شبيلي السفلى 
والوسطى وهيران وجوبا السفلى والوسطى 
وجدو، وهـــي من األقاليم التـــي يطلق عليها 
القلب النابض في البالد الحتوائها على أكبر 

مساحة زراعية في البالد.

من الغذاء إلى النقد

التدخل األسرع لوكاالت اإلغاثة والعرقلة 
األقل من المتشـــددين الذيـــن صاروا أضعف 
والحكومـــة الصوماليـــة األقوى واالنتشـــار 
األكبـــر لعمـــال اإلغاثـــة كانت كلهـــا عوامل 

شـــديدة األهمية. وهناك ســـبب آخـــر هو أن 
وكاالت اإلغاثـــة تحولت مـــن توزيع غذاء إلى 
توزيع أمـــوال نقدية، وهي صيغة أقل تبديدا 
للمســـاعدات التي يقدمها مانحون مثل كندا 
وأوروبا وأســـتراليا بالرغم  من أن الواليات 
المتحدة ما زالت مســـاعداتها مقصورة على 

الغذاء.
وســـيناقش الكونغـــرس األميركي تحركا 

نحو المســـاعدات القائمة علـــى النقد في 
العـــام الحالي عندما يصـــوت أعضاء 

الزراعة  قانـــون  على  الكونغـــرس 
الجديد.

خبير  باريـــت  كريســـتوفر 
فـــي  الغذائيـــة  المســـاعدات 
جامعـــة كورنيـــل مـــن العديد 
والسياســـيين  المفكرين  مـــن 

المطالبيـــن  اإلغاثـــة  ووكاالت 
باإلصالح.

وقـــال للكونغـــرس فـــي نوفمبر 
”نضحي بأرواح 40 ألف طفل سنويا بسبب 

سياسات المساعدات الغذائية العتيقة“.
في عام 2011 وزع عدد قليل من المانحين 
أمـــواال نقديـــة في الصومـــال، لكـــن برنامج 

األغذية العالمي وزع طعاما فقط.
وكثيرا ما تتعرض المســـاعدات الغذائية 
للنهب عادة من المسلحين أو القراصنة، حيث 
يعمـــد هؤالء إلى تخويف الناس وطردهم، ثم 
تأتي شـــاحنات تحمل المســـاعدات، وينتهي 
المطـــاف بالمـــواد الغذائيـــة في األســـواق، 
حتى أصبـــح نهب المســـاعدات المخصصة 

للنازحين تجارة كبرى.
المســـاعدات الغذائيـــة معرضـــة أيضـــا 
للفســـاد تحت األغطية مع توقف الشـــاحنات 
عنـــد حواجـــز الطرقـــات األمنيـــة وعمليات 

التفتيش.
وكان يتعين على األسر الجائعة أن تقطع 
أيامـــا عبـــر الصحـــراء للوصول إلـــى نقاط 
التوزيع، حتى أصبح مسارها مكدسا بجثث 
األطفـــال وهو ما جعل النـــاس يطلقون عليه 

”طريق المـــوت“. واآلن ُتقدم أكثـــر من 70 في 
المئة من مساعدات برنامج األغذية العالمي 
علـــى هيئة أموال نقدية تـــوزع معظمها عبر 

الهواتف المحمولة.
كما توزع أكثر من 50 منظمة إغاثة أخرى 
أمواال، وكل شـــهر تحصل مـــادو محمد على 
65 دوالرا من منظمة كوبي اإليطالية لإلغاثة 
تنفقها على احتياجاتها مثل الحليب والدواء 

والغذاء ورسوم المدارس.

تجاوب المنظمات

لألموال النقدية الكثير من المزايا مقارنة 
بالمســـاعدات الغذائيـــة إذا كانت األســـواق 
تعمل، حيث يســـهل إخفاؤها بيسر ومن ثمة 
تقل احتماالت ســـرقتها، كمـــا أنها قابلة 
للنقـــل بحيـــث يمكن لألســـر أن تنتقل 
بحثا عن مكان أكثر أمانا أو تختار 

البقاء حيث تعيش.
المســـاعدات  وتســـاهم 
النقديـــة فـــي تنشـــيط حركـــة 
البيع والشـــراء والتي تساهم 
االســـتقرار  بعض  في  بدورها 

االقتصادي.
األغذيـــة  برنامـــج  ويقـــول 
العالمـــي إنـــه وزع 134 مليون دوالر 
مباشرة على األسر الصومالية لإلنفاق في 

المتاجر المحلية في العام الماضي.
وقال لوران بوكيرا رئيس برنامج األغذية 
العالمي في الصومال ”نحن بشـــكل أساسي 

منحنا الثقة للسوق كي يبقى نشطا“.
والمال أكثـــر كفاءة من أكيـــاس الطعام، 
يقـــول كالـــوم مكليـــن خبير النقد فـــي إدارة 
اإلغاثـــة اإلنســـانية باالتحـــاد األوروبي ”إن 
المساعدات النقدية في الصومال تعني أن 80 
سنتا من كل دوالر تذهب مباشرة إلى األسرة 

بدال من 60 سنتا من المساعدات الغذائية“.
وربمـــا كان يمكـــن أن ينقـــذ النقـــد حياة 
الصغير عبدالرحمن، تقـــول أمه بحزن ”كان 
مـــن الممكن أن أبقى في قريتـــي لو كان لدي 
مال.. كان هناك بعض الطعام في األســـواق، 
صحيح أنـــه كان باهظ الثمـــن، لكن إن كنت 
تملك ماال كان يمكنك هناك شـــراء الطعام إن 

كان متوفرا“.
 وتختبر منظمات اإلغاثة المســـاعدات 
النقديـــة منذ عقدين، حيـــث يؤكد مكلين أن 
الفكرة تلقى رواجا منذ خمسة أعوام حيث 

دفعت الحرب األهلية الســـورية الماليين من 
الالجئيـــن إلـــى دول بها أنظمـــة مصرفية 

راسخة.
وبفضل تجاوب المانحين 
نســـبة  ارتفعـــت  الدولييـــن 
المساعدات المالية المقدمة، 
فبعدمـــا كانـــت خمســـة في 

ميزانيـــة  مـــن  فقـــط  المئـــة 
المساعدات اإلنسانية باالتحاد 

األوروبي قبل ســـتة أعـــوام في 
شـــكل دفعات نقدية فإن النســـبة 

صارت اليوم تفوق الثلث.
مـــن  األكبـــر  الجـــزء  ويتمثـــل 

التكاليف األولية للمساعدات النقدية 
فـــي إنشـــاء قاعـــدة البيانـــات ونظـــام 

التوزيع.
يقول مكليـــن إن إضافة المزيد من متلقي 
المساعدات النقدية بعد ذلك يعد إجراء سهال 
وبســـيطا، كما يمكن تعديل المبالغ بسهولة 
وفقا لمســـتوى الحاجة أو التمويل، مضيفا 

”يصبح توزيـــع النقود أقل تكلفـــة من توزيع 
الطعام كلما اتسع نطاقه“.

ويجري توصيل معظم مســـاعدات الغذاء 
األميركية والدولية عبـــر مكتب الغذاء مقابل 
الســـالم التابع للوكالـــة األميركيـــة للتنمية 
الدولية والذي بلغت ميزانيته العام الماضي 

3.6 مليار دوالر.
وحصـــل المكتـــب على نحـــو نصف هذا 
المبلغ من مخصصات قانون أميركي للزراعة 
يقضـــي بضـــرورة شـــراء معظم الغـــذاء من 

مزارعين أميركيين.
ويلزم قانون أميركي للشـــحن نقل نصف 
هذا الغذاء على متن سفن ترفع علم الواليات 

المتحدة.
ورغم هذه القيود، زاد مكتب الغذاء مقابل 
السالم نسبة برامج النقود والقسائم المالية 
من الميزانية إلى 20 في المئة العام الماضي 

بعدما كانت 3 في المئة فقط عام 2011.
يقول كريســـتوفر باريـــت، إن البحث عن 
مصادر للمســـاعدات الغذائية فـــي الواليات 
المتحـــدة باهـــظ الثمـــن، مضيفـــا أن اآلراء 
التـــي تقـــول إن المســـاعدات الغذائية تدعم 
المزارعيـــن والبحارة األميركيين خاطئة إلى 

حد بعيد.
كان باريـــت قـــد أشـــرف علـــى دراســـة 
خلصـــت إلى أن شـــراء الحبـــوب بالقرب من 
منطقة طـــوارئ يوفر نصف الســـعر. كما أن 

المساعدات تصل أسرع بفارق 14 أسبوعا.

 طرق توزيع المال

أنظمـــة  اإلغاثـــة  منظمـــات  تســـتخدم   
مختلفـــة لتوزيع النقود لكـــن معظمها تجري 
تقييما لألسر ثم تســـجلها في قاعدة بيانات 
بيومتريـــة تكـــون عادة باســـتخدام بصمات 
األصابـــع، ويتـــم توزيع 
باســـتخدام  النقـــود 
أو  بنكية  بطاقـــات 
هواتف محمولة 
أو فـــي شـــكل 
قسيمة مالية. 

وال تفـــرض بعـــض الجمعيـــات الخيرية 
أي قيـــود علـــى النقود، لكـــن منظمات أخرى 
كبرنامـــج األغذيـــة العالمـــي تقصـــر صرف 
هذه األمـــوال على متاجـــر بعينها ومع باعة 

مسجلين.
وفي بلـــدة دولو على الحـــدود مع إثيوبيا 
حيث تعيش مـــادو مع من تبقى مـــن أبنائها، 

تقول األسر إن النقود غيرت شكل حياتها.
وتتذكر جاكالو أدن هاشـــي، وهي أم شابة 
يعنـــي اســـمها ”المحبوبـــة“، الســـير بخطى 
متثاقلـــة بجـــوار جثتي طفلين فـــي عام 2011، 

بينما كانت في طريقها لطلب المساعدة.
تقـــول هاشـــي إنـــه كان هناك طفـــل ثالث 
يحتضـــر وإن أســـرتها الضعيفة اضطرت إلى 

المضي في طريقها.
وتضيـــف أنها عندما وصلـــت إلى المخيم 
كان هناك رجال يسرقون المساعدات الغذائية 

حتى يمنحوها ألسرهم.
وتقول ”كان النـــاس يتبادلون اللكمات في 
الطابور مـــع كل توزيع للغـــذاء، أحيانا تكون 
جالســـا وينتزع بعض الشبان األقوياء طعامك 
انتزاعا منك“. وتابعـــت أنه ال يمكن ألحد اآلن 

سرقة أموالها.
وتتبـــع منظمة كوبـــي اإليطاليـــة لإلغاثة 

نظاما يتطلب إدخال رقم معين لصرف المال.
وتنفق مـــادو معظم نقودها علـــى الغذاء، 
لكنها ادخرت هي ومجموعة أخرى من النساء 
مـــا يكفي مـــن المال لفتح كشـــك صغير، تقول 
”ربما تنتهي النقود لكن هذا العمل لن ينتهي“.

النقـــود ال تصلـــح لكل مـــكان، ففي جنوب 
الســـودان حيث أصابت المجاعـــة مقاطعتين 
لبعـــض الوقت العام الماضـــي، أغلقت الحرب 
األهلية األســـواق مما اضطر منظمات اإلغاثة 

إلى توصيل الغذاء في طائرات وشاحنات.
وتحويل نقود إلى مناطق منكوبة بالزالزل 
يـــؤدي إلـــى رفـــع األســـعار، يقول خبـــراء إن 
التحويالت النقدية في حـــاالت الجفاف تكون 
مثالية حيث تنهار األسر، لكن البنية األساسية 

تبقى سليمة.
وتبقـــى هنـــاك بعـــض المشـــكالت، ففـــي 
الكثير من األحيان ال يوجد تنســـيق 
كبيـــر بيـــن المانحيـــن. وعلـــى 
ســـبيل المثال يقول مكلين إن 
هنـــاك ســـبع قواعـــد بيانات 
الصومـــال  فـــي  منفصلـــة 
ويمكـــن لإلعانات الشـــهرية 
أن تتفاوت بفارق كبير. وفي 
أوغندا تحقق الســـلطات في 
استخدمت  بعدما  غش  تقارير 
الحكومة نظامها للتســـجيل 

البيومتري لالجئين.
عدم  حالـــة  وفـــي 
توفر الميـــاه النظيفة 
أو الخدمات الصحية، 
فإنه ال يمكن 
إنفـــاق  لالجئيـــن 
شـــراء  على  المال 

الماء أو الدواء. 
تقريـــرا  لكـــن 
لجهـــاز أبحـــاث 
الكونغـــرس عـــام 
2016 خلص إلى أن معظم 
على  يتفقون  الباحثيـــن 
أن التحـــول إلى المزيد 
مـــن المســـاعدات 
سينقذ  النقدية 

المزيد من األرواح.

تتعرض املســــــاعدات الغذائية التي تقدمها املنظمات اإلنســــــانية والدول إلى التالعب في 
توزيعها فال تصل إلى من يســــــتحقها من النازحني والالجئني فيزداد حالهم سوءا وترديا 
ــــــى جوعا وخاصة من األطفال، والطريقة اجلديدة التي تعمل األطراف املانحة  يخلف املوت
ــــــدل الغذاء لضمان وصولها إلى احملتاجني الذين  ــــــى اعتمادها هي توزيع مبالغ مالية ب عل

لهم حرية االختيار في كيفية صرفها والتصرف فيها.

اقبض واصرف

طابور اللقمة طويل الجوع يلتهم األطفالالمساعدات الغذائية تطير قبل أن تصل
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قـــال خبراء إن زيت دوار الشـــمس يمتاز بتأثير مهدئ للبشـــرة ويمدهـــا بالرطوبة، كما أنه يحارب الشـــيخوخة ويحارب بقع التصبغ 
بفضل قدرته على الحد من إفراز مادة امليالنني املسؤولة عن تصبغ البشرة. أسرة

محمد بن امحمد العلوي

} تجعـــل قاعـــدة اإلرث المعروفة بالتعصيب 
النســـاء األكثـــر فقـــرا أكثر هشاشـــة، وتجبر 
الكثير من اآلباء علـــى التخلي عن ممتلكاتهم 
لبناتهـــم وهم على قيد الحيـــاة، لكون القاعدة 
المذكورة منتجا خالصا للفقه، وليست وصية 
إلهية. وتفـــرض هذه القاعدة علـــى الوريثات 
الالتي ليس لهَنّ أخ ذكر، اقتســـام ممتلكاتهن 
مع األقرباء الذكـــور لألب المتوفى، ولو كانوا 

من األبعدين (أعمام أو أبناء عمومة..).
ووقـــع علـــى نـــداء إلغـــاء قاعـــدة اإلرث 
المعروفة بالتعصيـــب مؤلفون لكتاب جماعي 
”ميراث النســـاء“، صدر بثالث لغات، وشاركت 
فـــي ذلـــك 12 متخصصـــة، و11 متخصصـــا، 
تناولوا موضوع اإلرث مـــن مرجعيات دينية، 
وسياســـية- قانونيـــة، واجتماعيـــة، ومنهـــم 
كل مـــن أغماني جمال مستشـــار فـــي القانون 
االجتماعـــي ووزيـــر ســـابق، ورفيقـــي محمد 
عبدالوهاب باحث في الدراســـات اإلســـالمية، 
وآيـــت إيـــدر محمد بنســـعيد زعيم سياســـي 
وعضـــو جيـــش التحرير، والمخرجـــة بليزيد 
فريـــدة، وجبابـــدي لطيفة ناشـــطة جمعوية، 
وجبرون امحمد أســـتاذ جامعـــي وباحث في 

التاريخ والفكر اإلسالمي.

وفي نقاشها للمؤلف الجماعي الذي نظمته 
الجامعـــة الدولية بالرباط، أوضحت أســـماء 
المرابط، الرئيســـة الســـابقة لمركز الدراسات 
والبحوث في القضايا النســـائية في اإلسالم، 
التابع للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب، 
أن ”الرجـــوع إلـــى العمق األخالقي لإلســـالم 
ومقاصـــده، يســـتوجب أن يبطـــل التعصيب 
كقانـــون تمييزي ضد المرأة“، مـــوردة أن آية 

”وللنســـاء نصيب مفروض قاعدة للمســـاواة 
أغفلتها القراءات األبوية“.

وقـــال موقعو نـــداء إنهـــاء التعصيب، أن 
قانون المواريث (مدونة األسرة 2004)، يعطي 
الحَقّ للرجل في االستفادة من اإلرث كامال في 
حـــال كان وريثا وحيدا، في حين ال تســـتفيد 
المرأة من هذا الحق، وترث فقط نصيبا مقّدرا 
معلوما يســـمى فرضا، ما يعنـــي أن الوارثات 
الالئي ليس معهن شـــقيٌق ذكر، ينبغي عليهن 
تقاســـم اإلرث مـــع الذكـــور األقربيـــن (أعمام، 
وأبنـــاء عمومـــة، وغيرهـــم)، وفـــي حالة عدم 
وجودهم تقتســـم مع أبناء عمومة أبعدين، قد 
ال تربطهم باألسرة آصرة، أو قربى سوى الدم 

المشترك.
ويضيف هؤالء الموقعون أن هذه الوضعية 
ترتبط بقاعدة التعصيب، التي تحصر الورثة، 
بعـــد أصحـــاب الفـــروض، فـــي الذكـــور ممن 
لهم قرابة نســـبية بالمتوفى، علمـــا أن اإلرث 
بالتعصيـــب كان يجـــد ما يبرره في الســـياق 
التاريخـــي، الذي نشـــأ فيه حيـــث كان النظام 
االجتماعـــي نظاما قبليا يفـــرض على الذكور 
رعايـــة اإلنـــاث واألشـــخاص الموجودين في 
وضعية هشـــة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية 
الدفاع عن القبيلة وضمان عيشـــها، حيث كان 
األمر يصـــل إلى حد إعطاء ديات، وتعويضات 
من أجل ســـداد الخســـائر واألضرار، التي قد 

يتسبب فيها بعض أفراد القبيلة (العصبية).
وإعطاء حصة متســـاوية للمرأة في اإلرث 
في عمق مقاصد اإلســـالم، وليـــس ضده، كما 
أكدت أسماء المرابط، الرئيسة السابقة لمركز 
الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في 
اإلسالم، التابع للرابطة المحمدية للعلماء في 
المغرب، وحل المشـــكل حسب المرابط، يكمن 
في إنشـــاء لجنة ملكية يتناقش فيها الكل، كما 

تم األمر بالنسبة لمدونة األسرة.
وفي اطـــار النقاش الدائـــر حول موضوع 
اإلرث بالمغـــرب أصدرت الرابطـــة المحمدية 
للعلماء، كتابا حول علم المواريث، الموســـوم 
بـ“بصائر العارفين في تبيان حظوظ الوارثات 
والوارثيـــن“، توضح فيـــه موقفهـــا الرافض 

لفكرة ”المساواة في الميراث“.

وأوردت أســـماء المرابط، أنه في السياق 
الَقَبلي ما قبل اإلسالم، كان ُيحرم كل من ليست 
لـــه القدرة على المحاربة، ورغم عدم مشـــاركة 
المـــرأة فـــي أي من هـــذه األنشـــطة، أعطاها 
اإلســـالم حقها في اإلرث، نافيـــة أن يكون ذلك 
مستمرا حتى اليوم إذ أن هناك نساء يهتممن 
بُأســـر بأكملها اآلن، بينمـــا إخوانهن عاطلون 

عن العمل.
ونفقة الرجل تساوي طاعة المرأة له وهذا 
ما تعتبره أســـماء المرابط الرئيســـة السابقة 
لمركـــز الدراســـات والبحـــوث فـــي القضايا 
النســـائية في اإلســـالم، عمق القراءة األبوية 
للقوامـــة التي ترى الرجل متفوقا على المرأة، 
مما يبرر كل شيء آخر، بما فيه تعدد الزوجات 
للرجـــل، بينمـــا القوامة في األصل ليســـت إال 

رعاية اقتصادية.
وأكـــد رفيقي محمد عبدالوهاب، باحث في 
الدراسات اإلســـالمية، أن النساء يساهمن في 

إعالة أســـرهن، بل إنهن في أحيان كثيرة يكّن 
المعيالت الوحيدات، أما عدد النســـاء الالئي 
يشـــاركن أزواجهـــن نفقـــات البيـــت، فإنه في 
تزايـــد، فضال عن وجود حـــاالت كثيرة تتكلف 

فيها ربات البيوت لوحدهن بنفقات البيت.
وفي ذات الموضوع أكدت سهام بنشقرون، 
طبيبة وكاتبة، أن موضوع اإلرث يتجاوز اإلرث 
نفسه وحقوق المرأة وتقسيم الثروة، ويطرح 
أيضا ســـؤال ”هل ننظم مجتمعنا ومشروعنا 
المجتمعي على فكرة المواطنة؟“. مستعرضة 
حاالٍت يعتمد فيها اآلباء على مدخول بناتهن، 
وحاالت تمول فيها النســـاء دراسة إخوانهن، 
كما ذكرت حاالت ”يعتمد فيها األخ األكبر على 

أخته في مصاريف قهوته وخمره“.
ومـــن جهتهم شـــدد مؤلفو كتـــاب ”ميراث 
النســـاء“ علـــى أنه فـــي الســـياق االجتماعي 
الحالـــي، ومـــا عرفه مـــن تغير فـــي البنيات، 
واألدوار االجتماعية، ينتـــج عن تطبيق نظام 

اإلرث عن طريـــق التعصيب بالنفس ظلم كبير 
ال يتماشـــى مع مقاصـــد اإلســـالم، إذ لم يعد 
األعمـــام، أو أبناء العمومة، أو األقارب الذكور 
عمومـــا يتحملـــون نفقات بنـــات إخوتهم، أو 
قريباتهم حتى إن كن يعانين الحاجة والعوز.

وتأمل أســـماء المرابط، المستقيلة حديثا 
مـــن الرابطة المحمدية للعلمـــاء، في ”إمكانية 
تغييـــر الوضع رغـــم أننا أقليـــة، مراهنة على 
التعليـــم حيث إنه ال يمكن أن نســـتمر في هذا 
الجهـــل الذي يفـــرض علينـــا قدســـية إلهية، 
ويتحـــدث باســـم الله، ولـــو أن األمـــر لم يكن 

إلهيا“.
وأطلقـــت الجمعـــة، عريضـــة إلكترونيـــة، 
علـــى موقع ”آفاز“ العالمـــي لحمالت المجتمع 
المدني، من أجل المطالبة بالحفاظ على نظام 
اإلرث اإلسالمي كما شرعه الله تعالى، والغاية 
منها حســـب ُمطِلقيها، هـــي الرد على عريضة 

مماثلة تطالب بإلغاء التعصيب في اإلرث.

في إطار اجلدل القائم حول موضوع املواريث باملغرب نادت مجموعة من املهتمني مبجال 
حقــــــوق املرأة وباحثون أكادمييون بإلغــــــاء قاعدة اإلرث املعروفة بالتعصيب، والتي لم تعد 
حســــــب رأيهم تتوافق مع ما طرأ على األسرة املغربية من حتوالت في السياق االجتماعي 

الراهن.

[ {التعصيب} لم يعد يتوافق مع ما طرأ على األسر من تحوالت  [ موضوع اإلرث يتجاوز اإلرث نفسه وحقوق المرأة وتقسيم الثروة
أكاديميون يوسعون النقاش حول املساواة في اإلرث باملغرب

التعصيب قانون تمييزي ضد المرأة

موضة

 Pencil) تتربع تنـــورة القلم الرصاص {
Skirt) على عرش املوضة في ربيع/صيف 
2018؛ حيث تألقت بها مؤخرا عارضات 
دور األزياء العامليـــة فتدي وماكس 

مارا وفيكتوريا بيكهام.
”إيلـــي“  مجلـــة  وأوضحـــت 
األملانيـــة أن تنورة القلم الرصاص 
متتاز بقّصة ضيقة تســـاير خطوط 
اجلســـم، لتغازل القوام ومتنحه 
مظهرا أكثر نحافة ورشاقة، 
باإلضافـــة إلـــى طابعهـــا 
املجلة  وأضافـــت  األنيق. 
املعنية باملوضة واجلمال 
أن تنورة القلم الرصاص 
يصل طولها إلى الركبة، 
هنـــاك  كانـــت  وإن 
موديـــالت أطول من 

ذلك.
تنورة  ومتتاز 
القلم الرصاص بتنوع 
توجد  حيـــث  كبيـــر؛ 
موديـــالت أحاديـــة 
اللون وأخرى منقوشة، 
وموديالت من احلرير 
اجلينز.  من  وأخرى 
كمـــا تـــزدان بعض 
بالكرانيش  املوديالت 
أو األزرار. وتتناغم 
القلـــم  تنـــورة 
مع  الرصـــاص 
قطـــع فوقيـــة 
بعض  واســـعة 
الشـــيء خللق تباين 
مثير يخطـــف األنظار، في 
حني تكتمل أنوثـــة اإلطاللة مع حذاء 
 Kitten ذي كعب عال أو ذي كعب القطة

Heels متوسط االرتفاع.
ومـــن جهة أخـــرى متثـــل اجلاذبية 
عنـــوان موضة أكمام املالبس النســـائية 
فـــي ربيع/صيـــف 2018، لتمنـــح املـــرأة 

إطاللة جريئة تعكس الفخامة.

تنورة القلم الرصاص 
تغازل قوامك

} خزائن مالبسنا ليست مجرد أماكن معتمة 
تحتضن قطع األقمشة في صمت، نلقي في 
جوفها بما يستر أجسادنا، وذكرياتنا. هي 
حالة خاصة من التفرد واالحتواء، أمّر على 

خزانة مالبسي ألجدها تضم ما تحتويه 
في جالل وبهاء، تحنو عليه في الضم، فال 

تتركه لذرات غبار تتناثر في الفضاء لتعلق 
به وتقضم من زهاء ألوانه، كل قطعة أرتديها 

لها عندي ذكريات تمر أمام عينّي كشريط 
سينمائي ملون يذكرني بأحداث قديمة 

فيجعلها طازجة في نعومة موقف مّر منذ 
ثوان.

خزائن الثياب تختلف مسمياتها في 
ثقافات الشعوب ووفقا لتاريخ البالد، تتخذ 

أشكاال عدة منها الخشبي الذي يمكن تحريكه 
من مكان إلى آخر ومنها الجداري الذي يثبت 

داخل الجدران مستغال مساحات مهملة، 
مضيفا شكال ديكوريا للحوائط أو مكتفيا 
بباب من الخشب مزين بمقابض معدنية 
أنيقة، خزائن هادئة تتخذ من أحد أركان 

البيت مكانا لها بعيدا عن الصخب، وخزائن 
تفتعل الصخب ذاته وتضيف إلى المكان 

حركة وحيوية، حتى تعطيه بعضا من جمال.

ذكريات مالبسنا حياة كاملة المعالم 
والتفاصيل، لكل قطعة ذكرى جميلة أو 

مريرة ولكنها تشكل وعينا بمقتنياتنا ومدى 
ارتباطنا بها، قطعة تثير الشجن بتذكر حبيب 

أو قريب أهداها لنا وترك الحياة على عجل 
فبقيت هديته تحمل رائحة موقف جميل حفر 

الذاكرة بما يليق بالراحل، وقطعة مازالت 
تعلق بها أصوات مشاجرة حادة لرفضها أو 

تشبثنا بها، خفتت أصوات المشاجرة وانتهى 
موقف الشد والجذب وأصبحت ذكرى، لم نعد 

نرتديها بنفس الجالل والبهاء ولم يبق من 
روعة أول مرة نغرم بها شيئا.

جميعنا يشترك في الذكرى ذاتها، تعيد 
المواقف إنتاج نفسها مع تغير الفصول 

وتغيير ترتيب خزائن مالبسنا، نعيد معها 
ترتيب أولوياتنا، من منكم مر بما مررت به من 
مواقف عديدة وأنا أعيد ترتيب وضع الثياب؟ 

ومن منكم تساءل نفس تساؤالتي العميقة 
البلهاء؟ هل يبقى معلقا يغازلني ألرتديه في 

لقائي الهام مع شخصية كبيرة، أم أن هذا 
الثوب تحديدا ال يليق بضيفي ”العظيم“. 
أم أطوي الثياب وأضعها في تنسيق ممل 

ال يسمح لي برؤية الكثير منها حتى أنسى 
بعض القطع تماما وتهجرها ذاكرتي  إلى 

أخرى أكثر طزاجة وحداثة، تنتابني الحيرة 
ذاتها كل مرة وال فكاك من نظرة متأنية كأنني 

أعيد التفكير في الالشيء!!

تخلع علّي بعض الثياب صفاتها؛ من 
الرسمية، التحرر، التأنق،  تشعرني بما 

يجب أن أكون عليه من الجدية واالنضباط 
الالئق ببدلة رسمية وحذاء ذي كعب عاٍل، 

أو رداء يطبع األرض بقبلة ويمنحني بهاء 
امرأة رصينة، وتسكن روحي بعٌض من 

شقاوة وليونة وأنا أرتدي ”الجينز“ العملي 
والحذاء الرياضي، أشعر كما لو كنت فتاة 

على مشارف العشرين بروح انطالقية شفيفة 
وقلب صغير، ال تعترف الثياب الرياضية 
بالعمر والمهن، تطلق أرواحنا الحبيسة 

خلف أجهزة حديثة ونظارات تخفي بعضا 
من مالمحنا بألوانها القاتمة الظالمة، 

طبية أو شمسية، تضع حواجز في التعامل 
مع اآلخر بعيون واسعة ترى القلوب قبل 

الوجوه.
سروالي األسود الضيق لم يعد يناسبني 

بعد امتالء أصابني من شتاء آفل بطعامه 
الساخن اللذيذ، ومشروباته الدافئة، لم 

يناسب مزاج زوجي حينها أن أرتدي سرواال 
ضيقا وكنت أقل وزنا فماذا يفعل اآلن؟

أعيد ترتيب خزانتي عند تأهبنا لتوديع 
الشتاء ومالبسه الثقيلة واستقبال الربيع 

وموسم الصيف، وأيام المرح والفرح، ومع 
طي كل قطعة شتوية أتذكر معها الكثير، 

وعند جلب المالبس الصيفية تتفجر 
الذكريات ولكل قطعة نصيب من الصفات 

فمنها ما تحظى باألصيلة، 
واألنيقة ومنها ما أجزم بأنها 

راحت عليها.
لكل منا ذكرياته مع 

خزانة الثياب ففي الصغر 
كنت أغمض عينّي على 

صوت جدتي تقص علينا 
حكايات الطفولة المرحة، 

وفي أيام التمرد والشقاوة 
تهذبنا بحكايات مرعبة 

تناسب أعمارنا الغضة وأعوادنا 
التي كانت يوما ما في رقة أغصان 

األشجار ورائحة الياسمين والريحان، 
كانت عيناي تتشبثان بباب خزانة 

المالبس ”الدوالب“ تراودني صورة جني 
طويل القامة رأسه عريض وشعره أحمر 
أغبر يناطح رأسه سقف غرفتي، وقدماه 

معلقتان في الهواء، أو صورة عفريت 
يقفز في وجهي بعينين حمراوين.

خوفا من عقاب بدني أتسلل إلى 
خزانة الثياب بعد أن ينكشف أمري وأنا 

أسفل السرير ”التخت“ من حذائي الخائن 
الذي يهجر قدامي ويتمدد في الهواء، أغلق 
باب الخزانة على طرف ثوبي فيظهر بعضه 
لتفشل خطتي في االختباء هذه المرة أيضا، 

أفقد ثقتي بالخزانة لكنني ال أستطيع 
مقاطعتها ففيها كل أسراري.

خزانة املالبس والذكريات

قانون املواريث يعطي الحق للرجل 
في االســـتفادة مـــن اإلرث كامال إذا 
كان وريثا وحيدا، وال تستفيد املرأة 

من هذا الحق

◄
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} لنــدن - حـــّذرت دراســـة بريطانيـــة حديثة، 
مـــن أن زيـــادة اســـتخدام وســـائل التواصـــل 
االجتماعي، وعلى رأســـها موقع فيسبوك، قبل 
سن المراهقة، تؤثر على مستوى السعادة بين 
الفتيـــات وتعّرضهـــن لالضطرابـــات العاطفية 

خالل فترة المراهقة.
الدراســـة أجراها باحثون بجامعة إسيكس 
وكلية لندن الجامعية في بريطانيا، ودرس فريق 
البحث تأثير وسائل التواصل االجتماعي على 
الحالة المزاجية للمراهقين، حيث تابعوا اآلالف 
من الذكور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين 
10 و15 عاًما في بريطانيا. وتضمنت الدراســـة 

إجراء اســـتطالعات منتظمة للمشـــاركين حول 
حالتهـــم المزاجية، والصعوبـــات االجتماعية 
والعاطفيـــة ومـــدى ســـعادتهم، باإلضافة إلى 
الوقت الذي يمكثونه لمتابعة وسائل التواصل 

بشكل دوري بين عامي 2009 و2015.
وكشفت الدراســـة أنه في سن 13 عاًما، كان 
نصـــف الفتيات اللواتي شـــملهن االســـتطالع 
يســـتخدمن مواقع التواصل، وأبرزها فيسبوك 
لمدة ساعة يوميا، مقارنة بحوالي ثلث الذكور.
وعقـــب عامين من بـــدء الدراســـة، زاد عدد 
الفتيـــات الالتي يســـتخدمن مواقـــع التواصل 
االجتماعي، كما زاد تفاعلهن على تلك المواقع، 

مثل مشاركة الصور وإبداء اإلعجاب والتفاعل 
مـــع أصدقائهم. وعلى عكـــس الذكور، ارتبطت 
زيادة الوقت الذي تمكثـــه الفتيات على مواقع 
التواصل، مع انحدار نسب الرفاهية والسعادة 

لديهـــن، كما أنهـــن واجهن صعوبـــات عاطفية 
في مرحلـــة المراهقـــة. وقالت الدكتـــورة كارا 
بوكر، قائـــدة فريق البحث بجامعة إســـيكس، 
إن ”الســـبب في ذلـــك أن هنالـــك عوامل أخرى 
مثـــل اســـتغراق الذكور في اللعـــب لوقت أكبر 
من اإلناث يمكن أن يكون سبًبا في عدم تأثرهم 

بمواقع التواصل كما حدث مع الفتيات“.
وأضافت أن ”نتائج الدراسة تشير إلى أنه 
من المهم مراقبة التفاعالت المبكرة مع وسائل 
اإلعـــالم االجتماعيـــة، خاصة لـــدى اإلناث في 
مرحلـــة المراهقة، ألن هذا قد يكـــون له تأثير 

على الرفاهية والسعادة في مرحلة البلوغ“.

فيسبوك يعّرض املراهقات لالضطرابات العاطفية

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

زيادة الوقت الـــذي تمكثه الفتيات 
علـــى مواقـــع التواصـــل ارتبطت مع 
انحدار نســـب الرفاهية والســـعادة 

لديهن على عكس الذكور

◄

ا ورة ربع {
Skirt) على عرش املو
2018؛ حيث تألقت
دور األزياء الع
مارا وفيكتوري
وأوضحـــت
األملانيـــة أن تن
متتاز بقّصة ض
اجلســـم، لتغ
مظهرا أ
باإلض
األنيق
املعني
أن تن
يصل

م

ال
كب

اللو
وم

امل

ا
مثير ي
حني تكتمل أنوثــ
ذي كعب عال أو ذ
Heels متوسط االرت
ومـــن جهة أخـــ
عنـــوان موضة أكمام
8 فـــي ربيع/صيـــف
تعكس جريئة إطاللة

ا

ادنا 
غصان
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سلل إلى 

أمري وأنا ف
حذائي الخائن 
ي الهواء، أغلق

ي فيظهر بعضه 
ذه المرة أيضا،

 أستطيع 

بر أ ت و ب
في عدم تأثرهم  با

ع الفتيات“.
سة تشير إلى أنه 
مبكرة مع وسائل 
لـــدى اإلناث في
 يكـــون له تأثير

رحلة البلوغ“.
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{التقييـــم الحقيقـــي يكون بعد انتهـــاء اإلعداد، ألن الهدف هو اكتشـــاف األخطاء والعمل على رياضة

إصالحها، فضال عن أن التقييم يكون مقرونا بالظروف املحيطة وليس منفصال عنها}.

نواف التمياط 
نائب رئيس احتاد كرة القدم السعودي

{واجهنا املغرب التطواني بنية الفوز، خاصة بعد أن سجلنا فوزا مهما في الجولة املاضية، على  

اتحاد طنجة، لذلك حاولنا بكل إمكانياتنا تعزيز هذا االنتصار، لكننا لم ننجح}.

عبدالرزاق خيري 
مدرب اجليش امللكي املغربي

} اجتاز جيمس هاردن حاجز 2000 نقطة 
هذا املوسم بعدما قاد هيوستون روكتس 

لتحقيق فوزه الثامن على التوالي بالتفوق 
114-91 على نيو أورليانز بليكانز في دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني. وأحرز 
هاردن 27 نقطة وتصدر قائمة مسجلي 

النقاط في املباراة كما مرر ثماني كرات 
حاسمة ليحقق هيوستون فوزه 59 هذا 

املوسم. وأصبح هاردن أول العب في املسابقة 
هذا املوسم يجتاز 2000 نقطة ليحقق هذا 
اإلجناز في أربعة مواسم متتالية كما أنه 

فعل ذلك للمرة اخلامسة في ستة مواسم في 
هيوستون. وساهم كلينت كابيال في انتصار 

روكتس أيضا بعدما سجل 18 نقطة.

} عقد اجلهاز الفني للمنتخب املصري األول 
بقيادة األرجنتيني هيكتور كوبر، اجتماعا 

األحد، من أجل مناقشة التشكيل املتوقع 
للقاء اليونان الودي املقرر له الثالثاء. وعلم، 
أن املدرب األرجنتيني يدرس الدفع بالالعب 

مروان محسن، مهاجم األهلي، من البداية 
على حساب أحمد حسن كوكا، مهاجم 

سبورتنغ براغا، الذي بدأ لقاء البرتغال 
كأساسي. وجاء تفكير كوبر في االعتماد 

على مهاجم األهلي، بعد تألقه في التدريبات 
األخيرة، إضافة إلى ظهوره بشكل جيد 

في الدقائق التي شارك فيها خالل مباراة 
البرتغال. وخسر املنتخب املصري، أمام 

نظيره البرتغالي، بنتيجة 2-1.

} توج التونسي مالك اجلزيري، بلقب 
بطولة كيوجينغ الصينية للتنس، التي تبلغ 

قيمة جوائزها املالية 75 ألف دوالر، وذلك 
بعد فوزه في املباراة النهائية على الالعب  

السلوفيني بالز روال املصنف 215 عامليا 
مبجموعتني دون رد. امتدت املباراة ساعة 

و35 دقيقة، وحسم اجلزيري املجموعتني 
بنتيجة 7-6 و6-1، ليحرز البطل التونسي 

أول لقب في 2018، وهو ما سيمكنه من القفز 
9 مراكز في التصنيف العاملي اجلديد الذي 
سيصدر رسميا، االثنني، ليصبح في املرتبة 
89 عامليا. وجتدر اإلشارة إلى أن اجلزيري 

لم يخسر طوال مشاركته في بطولة 
كيوجينغ إال مجموعة واحدة.

} قررت جلنة دوري احملترفني اإلماراتي لكرة 
القدم إقامة مباراة نهائي كأس اخلليج العربي 

التي ستجمع فريقي الوحدة والوصل املقرر 
لها اخلميس 29 مارس اجلاري على ملعب 

راشد بنادي شباب األهلي دبي. وعقدت اللجنة 
اجتماعا األحد، حضره ممثلو نادي شباب األهلي 

دبي، وممثلو جلنة دوري احملترفني من مختلف 
اإلدارات، وقدمت جلنة دوري احملترفني في بداية 

االجتماع الشكر لنادي شباب األهلي على قبول 
استضافة املباراة النهائية مؤكدة على أن جناح 

احلدث لن يكتمل بدون تضافر جهود جميع 
األطراف ثم مت استعراض أبرز املتطلبات اخلاصة 
بالعملية التنظيمية لنهائي كأس اخلليج العربي 

من حيث املرافق واألمور اللوجيستية.

متفرقات

} ملبورن(أســرتاليا) - أســـعف احلظ ســـائق 
فيـــراري األملاني سيباســـتيان فيتـــل األحد في 
”ســـرقة“ الفـــوز بجائـــزة أســـتراليا الكبـــرى، 
املرحلـــة األولى من بطولـــة العالم للفورموال 1، 
من حامل اللقب البريطانـــي لويس هاميلتون، 
ما دفع فريق األخير مرســـيدس إلى البحث عن 

األسباب. 
وكان هاميلتــــون قــــد انطلــــق مــــن املركز 
األول علــــى حلبــــة ألبــــرت بارك فــــي ملبورن، 
وبقــــي متصــــدرا إلى حــــني دخولــــه حظيرة 
فريقــــه وعودته منها خلف فيتل. إال أن األخير 
انتظــــر علــــى احللبة، ولم يدخل ســــوى خالل 
تواجد افتراضي لســــيارة األمان. وبينما كان 
متوقعــــا أن يخرج خلف هاميلتون، دخل فيتل 
احلظيــــرة وعاد إلى احللبة في الصدارة التي 
حافظ عليها حتى النهاية، محققا فوزه الثاني 

تواليا في أستراليا.

وانعكســــت النتيجــــة إيجابا علــــى فريق 
فيراري الســــاعي إلى كسر احتكار مرسيدس 
لبطولتي الســــائقني والصانعــــني في األعوام 
األربعــــة األخيــــرة، بحلــــول ســــائقه الثانــــي 
الفنلندي كيمــــي رايكونن فــــي املركز الثالث، 
أمام األســــترالي دانيال ريكياردو ســــائق ريد 
بــــول، واإلســــباني فرناندو ألونســــو ســــائق 

ماكالرين.
وبعدما وجه تهنئــــة إلى فريقه عبر جهاز 
االتصــــال الداخلي إثــــر عبوره خــــط النهاية 
وحتقيق فــــوزه الـ48 في مشــــاركته الرقم 200 
في منافســــات الفئــــة األولى، قــــال فيتل بعد 
الفــــوز ”مــــن الواضح أننــــا كنــــا محظوظني 
بعض الشــــيء (…) لويس قــــام بلفة رائعة في 
التجــــارب الرســــمية واســــتحق االنطالق من 
املركز األول، وقام بســــباق جيــــد جدا وهيمن 
من البداية“. وأضاف ”حالفنا احلظ وسنقبل 

بذلــــك. لم نصل بعد إلى حيث نرغب أن نكون، 
ال أشعر بالسيارة بشكل مثالي، إال أن السباق 
مينحنا بداية جيدة وحافزا“. وســــبق لفيتل، 
بطل العالم أربع مرات مثله مثل هاميلتون، أن 
فاز بالسباق األسترالي عام 2017، إضافة إلى 

2011 عندما كان مع فريق ريد بول.
وبدا هاميلتون الذي انطلق من املركز األول، 
متفاجئا بالطريقة التي أفلت بها السباق منه، 
إذ أن منافســـه األملاني ”سرق“ نحو عشر ثوان 
من التقدم بفضل الدخول االفتراضي لســـيارة 
األمـــان. وقال بعد الســـباق ”قامـــوا (فيراري) 
بالعمـــل األفضـــل. علينا العـــودة إلى خططنا 
والعمـــل عليهـــا، ال زلنـــا نتمتع بإيقـــاع رائع 
وخالل السباق كنت قادرا على الضغط لكن في 

النهاية من الصعب جدا التجاوز هنا“.
وكان فيتـــل قد تصدر الســـباق بعد دخول 
هامليتون إلى حظيرة الفريق لتبديل إطاراته. 
لكن بعد توقف ســـيارة ســـائق هاس الفرنسي 
رومان غروغان على احللبـــة واعتماد منظمي 
الســـباق دخوال افتراضيا لســـيارة األمان، ما 
يعنـــي عـــدم دخول ســـيارة األمـــان عمليا إلى 
احللبة، لكن التزام الســـيارات بخفض السرعة 
واحلفاظ علـــى إيقاع محدد، فانقلب الســـباق 

لصالح فيتل.
وسأل هاميلتون فريقه عبر جهاز االتصال 
الداخلـــي ”مـــاذا حصـــل؟ مـــا اخلطـــأ الـــذي 
ارتكبتـــه؟“، ليرد عليه أفـــراد الفريق ”إعتقدنا 
أننا فـــي مأمن (أي لن نفقد الصـــدارة لصالح 
فيتل)، لكن من الواضح أن ثمة خطأ قد حصل“. 
وتابع هاميلتـــون ”هل قمت بأمر خاطىء؟ كان 
علي أن أقود بشـــكل أســـرع؟“. وبعد السباق، 

أكد مديـــر الفريق النمســـاوي توتو وولف أن 
على مرســـيدس التحقيق ملعرفـــة اخلطأ الذي 
أتاح لفيتـــل الفوز، مرجحا أن يكون ذلك عائدا 
إلى مشـــكلة في أنظمة الفريـــق أو البرمجيات 

اإللكترونية.
وقــــال وولف ”من الصعــــب تقبل ما جرى 
ألننــــا كنــــا نحظى باإليقــــاع املطلــــوب للفوز. 
ألي ســــبب كان، علينا التوصــــل إلى ذلك، لقد 
خســــرنا الفوز“. أضاف ”إعتقدنا أننا نحظى 
بفارق ثالث ثوان تقريبا“، في إشــــارة إلى أن 
هاميلتون كان سيتقدم على فيتل بهذا الفارق 

بعد توقف األخير.
وتابع ”ال أعرف مــــاذا حصل له (الفارق)، 
علينا أن نستشــــير أجهــــزة الكومبيوتر وهذا 
ما نقوم به حاليا. إذا كانت لدينا مشــــكلة في 
األنظمــــة في مكان ما، علينا أن جند حال لها“، 
مضيفا ”أعتقد أن املشــــكلة هي في أنظمتنا“، 
وأن ســــببها قد يكون قــــراءة خاطئة للتوقيت 
من برمجيات الفريق. وبشــــأن السباق نفسه، 
اعتبر وولف أن إحدى املشكالت التي واجهها 
هاميلتــــون هــــي ضيــــق املســــاحة وصعوبة 
التجــــاوز على احللبة التي تعد ”حلبة طريق“ 

في جزء كبير منها.

فيتل يخطف الفوز من هاميلتون في أستراليا

} تونــس - حتـــدث املـــدرب نبيـــل معلول عن 
رفـــع راتبه مع االحتاد التونســـي لكـــرة القدم 
قبل أســـابيع من بـــدء مونديال روســـيا 2018. 
وقال مـــدرب املنتخـــب التونســـي إن االحتاد 
التونســـي رفع راتبه إلى قرابـــة الضعف دون 
أن يحســـم بشـــكل واضح مصيره مع املنتخب 
بعد املشـــاركة في املونديال. كان معلول صرح 
في وقت ســـابق أن راتبه مع االحتاد التونسي 
لكرة القدم يبلغ 34 ألف دينار تونســـي (حوالي 
14 ألف دوالر)، مشـــيرا إلى أنـــه األضعف بني 

مدربي الفرق املتأهلة للمونديال.
كما كشـــف معلول، بأنه ســـيغادر املنتخب 
بنســـبة 90 باملئـــة بعـــد املونديـــال، لكـــن على 
األرجح لن يحسم مستقبله. وقال معلول ”هذه 
املرة السادســـة التي أتواجد فيها في املنتخب 
كمـــا لعبت في كل األصناف في صفوفه. أنا في 
املنتخب مثلما أنا فـــي بيتي. ميكنني أن أبقى 
كما أريد كما ميكنني أن أغادر ثم أعود“. وتابع 
معلول في تصريحاته ”ليســـت لدينا مشكالت 
في املنتخـــب. أعمل في ظروف جيدة وبشـــكل 
مستقل وال يوجد تدخل من االحتاد في اإلدارة 

الفنية للمنتخب“.
كما كشف املدرب التونسي ”االحتاد ضاعف 
مرتبي. ووضعي اآلن جيـــد في املنتخب“. كان 
نبيل معلول قد اســـتلم مهامه في قيادة نسور 
قرطاج في أبريل من العام املاضي خلفا للمدرب 
هنري كاســـبارجاك وقاده للفوز على مصر في 
أولى مباريات التصفيـــات املؤهلة لكأس األمم 

األفريقية بجانب التأهل إلى املونديال.

اتحاد الكرة التونسي 

يكافئ معلول

حصـــل املغـــرب على دعـــم دولة  } الربــاط – 
أوروبية جديدة؛ الستضافة بطولة كأس العالم 
لكرة القدم 2026. وتلقى رئيس االحتاد املغربي 
لكرة القدم فوزي لقجع، عضو ملف ترشح بالده 
لتنظيـــم املونديال، وعدا من ســـالفيزا كوكيزا 
رئيـــس احتـــاد الكـــرة الصربي، بدعـــم الطلب 
(األفريقـــي العربي)، للفوز بشـــرف اســـتضافة 

احملفل العاملي. 
وجـــاءت تأكيدات صربيا بعـــد ما توجه لقجع، 
علـــى رأس وفـــد ضم جنـــم الكرة الســـنغالية 
السابق احلاج ضيوف، إلى البلد الواقع شرق 
أوروبـــا. وتعتبر صربيا دولـــة أوروبية جديدة 
بعد فرنســـا التي تعلن دعمهـــا للملف املغربي، 
كمـــا حـــاز بلد ”أســـود األطلـــس“ تأييـــدا من 

لوكسمبورغ بهذا الصدد. 
وكان جيانـــي إنفانتينـــو، رئيـــس االحتاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفـــا)، أعلـــن اجلمعة 
املاضيـــة، خـــالل حضـــوره الجتمـــاع مجلس 
االحتاد الدولي بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، 
أن اإلعالن الرسمي عن مستضيف نسخة 2026 
ســـيكون فـــي 13 يونيو املقبـــل. ويتنافس على 
شـــرف التنظيم ملفان: األول مشـــترك بني كندا 
والواليات املتحدة واملكسيك، بينما الثاني من 

املغرب.
وعلى مدار نســـخ كأس العالم السابقة منذ 
انطالقتهـــا عـــام 1930، لم تنظم أفريقيا ســـوى 
بطولة وحيدة، كانـــت في جنوب أفريقيا 2010، 
فيما ستنظم قطر كأول دولة عربية بطولة 2022.

 وقال االحتاد املغربي لكرة القدم إن فرنسا 
وشـــركائها يدعمون املغرب الســـتضافة بطولة 
كأس العالـــم 2026. وأوضـــح بيـــان لالحتـــاد، 
نشر عبر موقعه اإللكتروني، إن رئيس االحتاد 
الفرنســـي للعبة، نويل لوغريت، عبر عن ”دعم 
فرنســـا وشـــركائها (في إشـــارة لبعض الدول 
األوروبيـــة دون أن يســـميها)، مللـــف ترشـــيح 

املغرب الستضافة نهائيات مونديال 2026“.
تأكيد الدعم الفرنســـي جاء، خالل اجتماع 
عقده لوغريت مع نظيـــره املغربي فوزي لقجع 
في مقر االحتاد الكروي لفرنســـا في العاصمة 
باريـــس، حســـب البيـــان. وأضـــاف البيان أن 
لوغريـــت ”أكـــد أن بالده ســـتدعم بقـــوة امللف 
املغربي الســـتضافة بطولـــة كأس العالم 2026، 

ملا يتوفر عليه من مميزات وخصائص“، مشيرا 
فـــي الوقت نفســـه إلى متانة العالقـــة الثنائية 

التي جتمع بني البلدين. 
مـــن جهته قـــال لقجع، بحســـب البيان، إن 
املغرب استجاب جلميع شـــروط دفتر الشروط 
التي يطلبها االحتاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، 
موضحا أن ”الترشـــح الحتضان مونديال 2026 

ليس مغربيا فقط بل أفريقيا“.
وفـــي 16 مـــن مـــارس اجلاري قـــدم املغرب 
رسميا ملف ترشـــحه الحتضان مونديال 2026 

لدى االحتاد الدولي لكرة القدم. 
ومـــن املنتظر أن يســـتقبل املغـــرب خبراء 
الفيفـــا، الذين ســـيقومون بزيارة رســـمية إلى 
اململكـــة خـــالل الفتـــرة املمتدة مـــن 17 إلى 19 
أبريل املقبل. ويعتبر طلب الترشح املغربي هو 
اخلامس من نوعه، بعد الفشـــل في 4 مناسبات 
ســـابقة، حيث كانت األولى الستضافة مونديال 
1994، واســـتضافته حينها الواليـــات املتحدة 
األميركيـــة، واألخيـــرة في نســـخة 2010، التي 

ذهبت لصالح جنوب أفريقيا.

تأكيد الدعم

من جانبه قال الســـفير الروسي في الرباط 
فاليري فارابيوف، إن بالده تعتبر ملف املغرب 
هو األفضل لتنظيم مونديال 2026 حيث ”يتوفر 
على كرة قدم حقيقية مقارنة بغيره“. وجاء ذلك 
خالل مؤمتر صحافي عقدته السفارة الروسية 
في الرباط، حول استعدادات موسكو الحتضان 
بطولـــة كأس العالم 2018 في روســـيا الصيف 

املقبل.
وأضاف الســـفير ”موضوعيا الدول الثالث 
املرشـــحة ضعيفة فـــي كرة القـــدم، كلنا نعرف 
الكرة األميركية واملكســـيكية والكندية، ليســـت 
كرة قـــدم حقيقية“. وأوضـــح أن ”املغرب دولة 
جيـــدة بالنســـبة للبلـــدان األفريقية والشـــرق 
األوســـط وحتـــى الـــدول األوروبيـــة حيـــث ال 
تفصلها سوى 14 كم عن أوروبا، وهو أمر جيد 

بالنسبة للمشجعني“. 
وشـــدد الســـفير الروســـي على أن ”ظروف 
الطقـــس جيـــدة فـــي املغـــرب وكل شـــيء جيد 
وليســـت هناك نواقـــص“. وتابـــع ”لذلك ومن 

الناحيـــة املوضوعيـــة فموقف املغـــرب أفضل، 
وأرى أنه مـــن الضروري أن يكون التنظيم له“. 
وبشأن تنظيم بالده مونديال 2018، قال السفير 
إن ”احتضان البطولة املقبلة في يونيو ويوليو 
القادمـــني يعتبر حدًثـــا سياســـيا واجتماعيا 
ورياضيا كبيرا بالنسبة لروسيا“. وأضاف أن 
”املغاربة يعرفون روســـيا جيـــدا وهناك انتظار 

كبير للجماهير املغربية لزيارة روسيا“.
وعـــن تأهـــل املغـــرب للمونديال الروســـي 
قـــال فارابيوف إن املنتخـــب املغربي قوي دون 
مجاملة ونتيجتـــه مع املنتخـــب الصربي تدل 
من حتقيق  على ذلك. ومتكن ”أســـود األطلس“ 
الفـــوز على املنتخـــب الصربـــي بهدفني مقابل 
هدف، فـــي مبـــاراة وديـــة اســـتعدادا لبطولة 
كأس العالم بروســـيا. وأشار إلى أن املدن التي 
سيشـــارك فيها املغرب في مونديال روسيا؛ من 

أجمـــل املدن في روســـيا.  وأضاف أن ”عالقات 
تاريخية جيدة تربط البلدين، والشعب املغربي 
يعرف جيدا روسيا عبر التبادل الثقافي القدمي 
معهـــا“. ويعيش فـــي مدينة موســـكو وحدها 
حوالي ســـبعة آالف مغربي. بـــدوره أكد بيوتر 
باركالـــوف، ممثل عـــن االحتاد الروســـي لكرة 
القدم أن ”العالقات التي تربط موسكو والرباط 
في السنوات األخيرة جيدة، واالحتاد الروسي 

لكرة القدم سيدعم ملف ترشح املغرب“.

مساندة أفريقية

مـــن ناحية أخرى أكد احلـــاج ضيوف جنم 
منتخب الســـنغال الســـابق، دعمه ومســـاندته 
للمغرب من أجل تنظيم بطولة كأس العالم عام 
2026، مشـــيرا إلى أن املغـــرب ميتلك إمكانيات 

كبيرة الستضافة احملفل العاملي. وقال ضيوف 
فـــي تصريحات صحافية فـــي تورينو ”املغرب 
ميلـــك إمكانيـــات كبيرة مـــن أجـــل تنظيم هذا 
احلـــدث الكروي“. وأضـــاف ”أمتنى أن يحظى 
هذا البلد بشـــرف تنظيم احلـــدث الكبير، ألنها 
قضية ال تهم فقط املغرب بـــل القارة األفريقية، 
لذلـــك أنـــا في تورينـــو من أجل املســـاهمة في 

الترويج للملف املغربي“.
 وتابـــع ”املغـــرب تطـــور كثيرا مـــن حيث 
البنيـــات التحتية واإلمكانيـــات، وحان الوقت 
لتنظم القـــارة األفريقية املونديـــال مرة أخرى، 

بعدما حدث في جنوب أفريقيا 2010“.
واختتم ”االحتاد املغربي يقوم مبجهودات 
كبيـــرة، مـــن أجل تطوير كـــرة القـــدم احمللية، 
بل يســـاهم أيضا فـــي تطوير اللعبـــة بالقارة 
األفريقية، ووضع جتاربه رهن إشارة بلدانها“.

المغرب يحصل على دعم أوروبي جديد الستضافة مونديال 2026

ــــــة كأس العالم 2026. وينافس البلد األفريقي على تنظيم  تقــــــدم املغرب، بطلب احتضان بطول
املونديال إلى جانب ملف مشــــــترك بني الواليات املتحدة وكندا واملكسيك، وسيصوت أعضاء 

الفيفا في 13 يونيو املقبل على البلد الذي سيحظى بشرف التنظيم.

صربيا تحدد موقفها من الملف المغربي لمونديال 2026

ضربة موجعة لهاميلتون

[ صربيا تنضم لفرنسا وروسيا في حملة تأييد الملف المغربي  [ الحاج ضيوف: المغرب يملك إمكانيات كبيرة لتنظيم العرس العالمي

فيتـــل، بطـــل العالم 4 مـــرات مثله 

مثـــل هاميلتـــون، ســـبق لـــه أن فاز 

بالســـباق األســـترالي عـــام 2017، 

إضافة إلى 2011 

◄



{أنا راض عما تم تحقيقه، ليس فقط ألننا وصلنا لربع النهائي، ولكن أيضا ألننا تصدرنا مجموعة 

قوية على حساب فريقين كبيرين مثل تشيلسي وأتلتيكو مدريد}.

رامون رودريغز ”مونشي“ 
املدير الرياضي لنادي روما اإليطالي

} ميامــي (الواليات المتحدة) - تعرض روجر 
فيـــدرر المصنف األول عالميـــا لهزيمة مفاجئة 
أمام ثاناســـي كوكيناكيس فـــي بطولة ميامي 
المفتوحـــة للتنس وخســـر في الـــدور الثاني 

ليترك الباب مفتوحا للمنافسة على اللقب. 
ومع الخـــروج المبكر لفيـــدرر حامل اللقب 
ونوفاك ديوكوفيتش، الفائز باللقب ست مرات، 
زادت آمـــال مارين شـــيليتش المصنف الثاني 
وغريغور ديميتـــروف المصنف الثالث وخوان 
مارتن ديل بوترو، بطل إنديان ويلز، والمصنف 

الخامس في حصد اللقب في ميامي.
ضمـــن  زفيريـــف  ألكســـندر  وســـيكون 
األلمانـــي  الالعـــب  لكـــن  أيضـــا  المرشـــحين 
المصنف الرابع تعرض لصعوبات قبل أن يفوز 
على الروســـي دانييل ميدفيديـــف، بينما تقدم 
دينيس شابوفالوف بعد التغلب على البوسني 
دامير غومهور. وسبق لألسترالي كوكيناكيس 

أن تـــدرب مع فيدرر لكنه لـــم يلعب قبل ذلك مع 
المخضرم السويسري في أي لقاء رسمي. ومع 
تألق كوكيناكيس فـــي الضربات األمامية نجح 
في اإلطاحة بمنافســـه فيدرر الـــذي أعلن عقب 
اللقاء أنه لن يخوض موســـم بطوالت األراضي 

الرملية في أوروبا هذا الموسم.
وقال فيدرر المحبط، الذي ســـيفقد صدارة 
التصنيف العالمي لغريمـــه رفائيل نادال عقب 
هذه الهزيمـــة، إنه لم يتمكن من رفع مســـتواه 
في المبـــاراة. وأضاف ”أحيانا يمر المرء بمثل 
هـــذه المباريـــات. وأحيانا يجد المـــرء طريقة 
الجتيـــاز ذلك لكنـــي لم أنجح هـــذه المرة“. أما 
الالعب األســـترالي فظهر مفعمـــا بالثقة وقال 
”عندما أشـــعر أنـــي ألعب بمســـتواي ال أعتقد 
أنه سيكون بوســـع الكثيرين الوقوف أمامي“. 
وســـيلعب فرناندو فرداســـكو في الدور المقبل 
مع كوكيناكيس بعدما تعافى الالعب اإلسباني 

من بداية ســـيئة وفـــاز على مواطنـــه غويرمو 
غارسيا لوبيز 6-4 و0-6 و6-2.

واحتـــاج زفيريف إلـــى أكثر من ســـاعتين 
للفوز على الروســـي ميدفيديـــف ليصبح على 
موعد في اللقاء المقبل مع ديفيد فيرير. وحسم 
الكندي شـــابوفالوف المجموعة األولى في 24 
دقيقة أمام غومهور وكسر إرسال منافسه للمرة 
الخامســـة أثنـــاء التعادل 5-5 فـــي المجموعة 
الثانية ليفوز 1-6 و5-7. وسيلتقي شابوفالوف 
فـــي الـــدور المقبل مع بورنا تشـــوريتش الذي 
تفوق على األرجنتيني ليوناردو ماير 7-6 و6-3 

و4-6 في لقاء استغرق حوالي ثالث ساعات.
وخسر الياباني يوشيهيتو نيشيوكا العائد 
بعد غيـــاب لمدة عام واحد بســـبب إصابة في 
الركبة أمام توماس برديتش المصنف العاشر 
بنتيجـــة 1-6 و4-6 كما خســـر البريطاني كايل 

إدموند 6-7 و6-4 و6-7 أمام فرنسيس تيافو.

} مدريد - واصل كريســـتيانو رونالدو، نجم 
ريال مدريد اإلســـباني، مستواه الرائع في عام 
2018، بعدما سجل ثنائية مع منتخب البرتغال 
في شـــباك المنتخب المصري وديا ، ليســـتمر 
في التســـجيل للمباراة التاسعة على التوالي 

مع فريقه ومنتخب بالده. 
وحسب ما نشرته صحيفة آس اإلسبانية، 

فـــإن كريســـتيانو رونالـــدو يقتـــرب من 
مســـيرته الرائعـــة فـــي التســـجيل لـ11 

مبـــاراة على التوالـــي، والتي حققها 
مـــن 11 فبراير حتى 2 أبريل 2011، 

عقب التســـجيل في 9 مباريات، 
والذي يســـتطيع الوصول إليه 
الودية،  هولنـــدا  مباراتـــي  في 
فـــي  بالمـــاس  والس  االثنيـــن، 
الجولـــة المقبلـــة مـــن الليغـــا. 

أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
رونالدو سجل 23 هدفا في 14 مباراة 

بمتوســـط 1.64 هدفا فـــي كل مباراة، وهو 
الرقـــم الذي لـــم يصل إليه مهاجـــم في أوروبا 
متفوقا علـــى جوناس أوليفيرا، مهاجم بنفيكا 

صاحب الـ13 هدفا في 12 مباراة بمتوسط 1.08 
هدفا في المباراة.

وفـــي المركـــز الثالث يحـــل محمد صالح، 
مهاجـــم ليفربـــول بتســـجيل 14 هدفـــا في 13 
مبـــاراة بمتوســـط 1.07 هدفا فـــي كل مباراة، 
واألرجنتيني سيرجيو أغويرو، العب مانشستر 
ســـيتي 15 هدفا في 15 مباراة بمتوســـط هدف 
فـــي كل مبـــاراة. بينمـــا ســـجل روبرت 
ليفاندوفســـكي، مهاجم بايرن ميونخ 11 
هدفا فـــي 12 مباراة بمتوســـط 0.91  
هدفـــا فـــي المباراة يليـــه ليونيل 
ميســـي، نجم برشـــلونة، سجل 
16 هدفا في 18 مباراة بمتوسط 

0.88 هدفا في المباراة.
وأبرزت الصحيفة في نهاية 
الرائعة  المســـيرة  أن  تقريرهـــا 
لرونالدو فـــي 2018، جعلته يرغب 
في تحطيـــم األرقـــام القياســـية في 
التسجيل بالسنوات الماضية، والتي كان 
آخرها عام 2017 بإحراز 53 هدفا في 59 مباراة 

بمتوسط 0.89 هدفا في المباراة.

} لنــدن - يخطـــط جوزيه مورينيـــو، المدير 
الفنـــي لمانشســـتر يونايتد اإلنكليـــزي، لبيع 
العب وســـطه الفرنســـي بول بوغبـــا الصيف 
المقبـــل، وذلك مـــن أجل توفير ســـيولة مالية 
للتعاقـــد مـــع ثنائـــي من نـــادي ريـــال مدريد 

اإلسباني. 
وذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة بريطانية، أن 
نجم مانشســـتر يونايتد بـــول بوغبا ومدربه 
جوزيه مورينيو، بالكاد يتحدثان مع بعضهما 

البعض في اآلونة األخيرة.
إن بوغبـــا يلتـــزم الصمـــت عنـــد مواجهة 
مورينيو في أروقة النادي، ردا على استبعاده 
مـــن التشـــكيلة األساســـية الشـــهر الماضي. 
وتدهـــورت العالقة بين الطرفين كثيرا، لدرجة 
أن بوغبـــا يتواصـــل مـــع المدرب مـــن خالل 
المســـاعد روي فاريا، وبقية أعضـــاء الجهاز 

الفني.
وكان مورينيـــو قد صرح في وقت ســـابق 
بأنه ال يمنح ثقته بالمجان، في إشارة إلى عدم 
رضـــاه عن أداء بوغبا مع مانشســـتر يونايتد 
هذا الموسم، واآلن بات عليه العمل على إعادة 

الالعب الفرنسي ضمن مخططاته الفنية.
وصرح مينو رايوال، وكيـــل أعمال بوغبا، 
مع النجم الفرنسي،  أنه ”جاهز للقيام بدوره“ 

في حال تردت األوضاع بشـــكل أكثر، علما بأن 
النجم الفرنســـي يعتبر أغلى العب في تاريخ 
الدوري اإلنكليزي بعدما اشـــتراه يونايتد من 
يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إســـترليني. 
كما أشـــار مدرب المنتخب الفرنســـي، ديدييه 
ديشـــان، إلى أن بول بوغبا ال يشـــعر بسعادة 

مع الفريق اإلنكليزي الشمالي.
وبات األمل الوحيد في صعود مانشســـتر 
يونايتد على منصات التتويج هذا الموســـم، 
يتمثـــل فـــي كأس إنكلتـــرا التي وصـــل فيها 
الفريق إلـــى الدور نصف النهائـــي، علما بأن 
بوغبـــا غاب عـــن مبـــاراة ربع النهائـــي أمام 
برايتون. كما كان بوغبا متطلعا للمشاركة في 
المباراة أمام ليفربـــول بالدوري الممتاز، بيد 
أنه تعرض لجرح خالل لعبة مشتركة مع زميله 
الشـــاب ســـكوت ماكتوميناي خالل التمارين، 
وخشـــي األطباء أن يتعرض الجرح لاللتهاب 

في حال خاض المباراة.
ونقلت صحيفة مترو عن نظيرتها صنداي 
ميرور أن المدرب البرتغالي يريد ضم األلماني 
طوني كروس كبديل لبوغبا، كما يخطط أيضا 
للتعاقد مع الفرنســـي رافائيل فاران قلب دفاع 
الميرينغـــي، والذي مـــن المتوقـــع أن يتكلف 

ضمه حوالي 70 مليون جنيه إسترليني.

خروج فيدرر يشعل املنافسة على اللقب في ميامي

رونالدو.. ملك األرقام القياسية

مورينيو يخطط للتخلي عن خدمات بوغبا
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{الســـعودية لديهـــا فريق جيـــد وقوي، يمكن أن تشـــكل اختبارا مهما لتكتيكنـــا، ونحن نحتاج 

مواجهة مثل تلك المنتخبات، لذلك أرى أن مواجهة السعودية اختبار مثالي}.

توماس مونييه 
ظهير أمين منتخب بلجيكا

23

23
هدفا سجلها رونالدو 

في 14 مباراة، وهو 

الرقم الذي لم يصل 

إليه أي مهاجم في 

أوروبا

برشلونة يهندس لحسم انضمام غريزمان

توخيل ينهي الجدل حول تدريب بايرن

 [ أومتيتي وياري مينا صداع في رأس فالفيردي

} برشلونة (إسبانبا) - يحاول نادي برشلونة 
اإلســـباني تســـريع املفاوضات إلمتـــام صفقة 
التعاقـــد مع أنطـــوان غريزمـــان، جنم هجوم 
املنافس احمللي أتلتيكو مدريد خالل األسابيع 

القليلة املقبلة. 
إدارة  فـــإن  ســـبورت  لصحيفـــة  ووفقـــا 
برشـــلونة تريـــد حســـم صفقة ضـــم الدولي 
الفرنسي في أقرب وقت ممكن لسببني، أولهما 
قطـــع الطريـــق علـــى أي محاولة مـــن جانب 
أتلتيكو للتجديد لالعب، وثانيهما تصريحات 
الالعـــب نفســـه األخيرة، والتي قـــال فيها إنه 
يريد حســـم مستقبله بشكل واضح قبل بطولة 

كأس العالم.
وأوضحت الصحيفـــة الكتالونية أن هناك 
3 محاور رئيسية سترسم مالمح حسم صفقة 
انضمام غريزمان لصفوف البلوغرانا في فترة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة. 
إدارة  أن  هـــو  األول  احملـــور  إن  وقالـــت 
برشـــلونة ال تريد أن تتســـبب صفقة غريزمان 
في كسر احلد األقصى لألجور في النادي، لذلك 
سيتم تعويض الالعب بإدراج بعض املكافآت 
اإلضافية في عقده، واملرتبطة بتحقيق أهداف 

معينة.
أما املســـألة الثانية فهي أن إدارة البارسا 
تريـــد احلصول علـــى الالعب مبوافقـــة إدارة 
أتلتيكو، لذلك من املتوقع أن يجتمع بعض من 
مسؤولي الناديني قريبا جدا من أجل أن يعلن 
برشلونة نيته رســـميا ضم املهاجم الفرنسي. 
ورغم أن الشـــرط اجلزائي في عقـــد غريزمان 

(27 عاما) مع أتلتيكو مدريد قيمته 100 مليون 
يـــورو، إال أن برشـــلونة ينوي إغـــراء النادي 
املدريدي بدفع أموال أكثر قليال من هذا املبلغ، 

على أن يتم تقسيم املبلغ على دفعتني.
وتتعلق املســـألة الثالثة واألخيرة بتاريخ 
انضمـــام غريزمان لبرشـــلونة، حيـــث ال تريد 
إدارة البارسا أن حتسم أي شيء على املستوى 
الرســـمي قبل متوز املقبل، وذلك بسبب بعض 
األمـــور املتعلقة بالســـنة املالية، لكن في نفس 
الوقـــت ســـتحرص إدارة البلوغرانا على ربط 
الالعب بشكل مبدئي قبل هذا التاريخ، بحيث 
يتم رفـــع الضغوطـــات الذهنية عـــن أنطوان 
غريزمان خالل مشـــاركته مـــع منتخب الديوك 

في املونديال.

صداع كبير

يفكر نادي برشلونة اإلسباني، في حتصني 
خـــط دفاعه فـــي الفترة املقبلة بعـــد الصفقات 
اجليـــدة للفريـــق الكتالونـــي علـــى مســـتوى 
الهجـــوم وخـــط الوســـط. وأشـــارت صحيفة 
”آس“ اإلســـبانية، إلى أن مســـؤولي برشلونة 
يرغبـــون في متديد وحتســـني عقد الفرنســـي 
صامويل أومتيتي، مدافع الفريق قبل مشاركته 
مع منتخب بالده في نهائيات كأس العالم في 
روســـيا، لكن العـــب أوملبيك ليون الســـابق ال 
يســـتعجل في تلك اخلطوة، ويسعى إلنهاء كل 

األمور بعد املونديال.
وأضافـــت الصحيفـــة أن أومتيتي املنضم 
لبرشـــلونة من ليون فـــي صيـــف 2016، تريد 
إدارة البارســـا علـــى أقل تقديـــر االتفاق على 
أساســـيات متديد عقده قبل سفره إلى روسيا، 
في ظل وجود 60 مليون يورو كشـــرط جزائي 
في عقده احلالـــي، وهو مبلغ يعد قليال للغاية 
قياسا مبستواه القوي. وتابعت الصحيفة أن 
املدافع الكولومبي ياري مينا، يشغل أيضا بال 

إدارة برشـــلونة بعدما لـــم يحصل على دقائق 
كثيرة منذ وصوله للفريق الكتالوني في يناير 
املاضـــي. وأكملت الصحيفة أنه في حال قدوم 
العب الوسط البرازيلي آرثر ميلو من غرمييو 
في الصيف، ســـيرحل ياري مينا عن البارســـا 
معـــارا في أوروبا، حيث يعـــد الدوري األملاني 
الوجهة التي تراها إدارة البلوغرانا األنســـب 

له.

تحديد المصير

كان مهاجـــم املنتخـــب الفرنســـي قد أعلن 
أنه ســـيقرر البقاء من عدمه مع فريقه احلالي 
أتلتيكو مدريد اإلسباني ”قبل املونديال“ الذي 
تستضيفه روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو. 
وصرح غريزمان فـــي مؤمتر صحافي قبل 
املباراة الودية ضد كولومبيا ”ســـيتم اختيار 
أو حتديد مستقبلي قبل كأس العالم، بالتأكيد 
قبـــل. لقد قلت ذلـــك إلى النادي (اإلســـباني). 
قلت ذلك أيضا إلى شـــقيقتي (مود التي ترعى 
مصاحله). لذلك ال يوجد أي قلق بهذا الشأن“.

وأضاف ”هل انتهـــت رحلتي مع أتلتيكو؟ 
كال، ال أعتقـــد ذلك. لقد واجهـــت بداية صعبة 
هذا املوسم، لكني اآلن في حال جيدة. وضعي 
جيد في مدريد، واألمور تتقدم مع النادي. أريد 
الفوز بلقـــب وفي الوقت الراهـــن أرى أن ذلك 
ممكـــن مع أتلتيكـــو، وهناك أمـــور كثيرة علي 
أن أتعلمهـــا مـــع املـــدرب“ األرجنتيني دييغو 

سيميوني.
ويدافع غريزمان الذي احتفل بعيد ميالده 
الــــ27، عن ألوان أتلتيكـــو منذ 2014 بعدما بدأ 
مســـيرته االحترافية مـــع ريال سوســـييداد، 
واعتبـــر الصيـــف املاضـــي أن ثمـــة احتمال 
النتقاله إلى مانشستر يونايتد اإلنكليزي، قبل 
أن ميـــدد عقده مع نادي العاصمة اإلســـبانية 

حتى 2022. 
ويحتل أتلتيكو املركـــز الثاني في الدوري 
اإلسباني بفارق 11 نقطة عن برشلونة املتصدر 
بعـــد 29 مرحلة (من أصـــل 38)، وخرج من ربع 
نهائـــي الـــكأس احمللية، لكنه بلـــغ ربع نهائي 
الدوري األوروبي ”يوروبا ليغ“ حيث سيواجه 

في أبريل سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

} برلــني - ذكرت تقاريـــر صحافية في أملانيا 
األحد أن توماس توخيل املدير الفني الســـابق 
لبوروســـيا دورمتونـــد لـــن يتولـــى منصـــب 
املديـــر الفنـــي لنادي بايـــرن ميونـــخ متصدر 

البوندسليغا. 
وأشارت وســـائل اإلعالم إلى أن توخيل لن 
يتولـــى تدريب بايرن على األقـــل هذا الصيف، 
بســـبب اقترابه مـــن تدريب نـــادي كبير خارج 
أملانيا. وأوضحت صحيفتا ”بيلد ام سونتاغ“ 
و“سود دويتشـــه تسيتونغ“ أن توخيل جتاهل 
رغبـــة النـــادي البافـــاري، بعدما أخبـــره بأنه 
لن يكـــون متاحا خـــالل الفترة املقبلة بســـبب 

ارتباطه بنادي أخر.
وعاد يـــوب هاينكس من االعتـــزال ليتولى 
تدريب بايرن ميونخ، للمرة الرابعة، في أكتوبر 
املاضي عقب إقالة كارلو أنشـــيلوتي، وقد أعاد 
الفريق ســـريعا إلى املسار الصحيح من خالل 
طفرة في النتائج، لكنه كرر أكثر من مرة أنه لن 
يستمر في التدريب بعد نهاية املوسم اجلاري. 
وكان هاينكس قد اعتزل التدريب في 2013 عقب 

قيـــادة بايرن ميونـــخ لثالثية الدوري 
والكأس ودوري األبطال.

بايـــرن  منافســـة  ظـــل  وفـــي 
ميونـــخ علـــى األلقـــاب الثالثة من 
جديـــد في املوســـم احلالـــي، حاول 

مســـؤولو بايرن إقناع هاينكس 
تدريـــب  فـــي  باالســـتمرار 

املـــدرب  ولكـــن  الفريـــق، 
املخضـــرم حـــّول األنظار 
املـــدرب  توخيـــل  إلـــى 
لبوروســـيا  الســـابق 

دورمتوند. 
في  هاينكس  وقال 

تصريحـــات صحافيـــة 
املاضـــي  األربعـــاء 
”دورمتوند قدم كرة قدم 

رائعة وقدرات فنية عالية 
حتـــت قيـــادة توخيـــل. فقد 
استفادته  الفريق  استعرض 
من كل األدوات احلديثة التي 
باتت جـــزءا من كـــرة القدم 
اليـــوم. توخيل قـــاد الفريق 
للوصافة فـــي الدوري ولقب 
كأس أملانيـــا، وتقـــدمي كرة 
قدم جذابة“. وأضاف ”أعتقد 
أن توخيـــل يتمتـــع بالكفاءة 

لتدريب بايرن“. ولم يرتبط توخيل بأي منصب 
منـــذ رحيله عن تدريـــب بوروســـيا دورمتوند 
بنهاية املوسم املاضي، عقب دخوله في خالفات 

مع إدارة النادي. 
ورشـــحت وســـائل إعالم توخيل وجوليان 
ناغلســـمان، املديـــر الفني لهوفنهـــامي، لتولي 
مســـؤولية تدريـــب بايـــرن ميونخ كما رشـــح 
البعـــض يواخيم لـــوف املدير الفنـــي احلالي 
للمنتخـــب األملانـــي. وضمت قائمة املرشـــحني 
لتدريـــب بايرن أيضـــا رافـــل هازنهاتل مدرب 
إينتراخـــت  مـــدرب  كوفـــاك  ونيكـــو  اليبـــزغ 

فرانكفورت.
وكشـــفت تقاريـــر صحافيـــة أملانية، عن 
مرشـــح جديد لتولي القيادة الفنية لفريق 
بايرن ميونخ، مطلع املوســـم املقبل، خلفا 
للمـــدرب احلالي يوب هاينكس. وحســـب 
وســـائل إعالم أملانية، فإن السويســـري 
لوســـيان فافر املدير الفنـــي لفريق 
نيـــس الفرنســـي، دخـــل دائرة 
الترشـــيحات، بعـــد أن أعلن 
توماس توخيل رفضه تولي 

املسؤولية.
وميلك فافر خبرة كبيرة 
سبق  إذ  البوندســـليغا  في 
وقـــاد فريقي هيرتـــا برلني 
مونشنغالدباخ،  وبوروسيا 
بقـــوة  مرشـــحا  كان  كمـــا 
لتدريب بوروسيا دورمتوند 
الصيـــف املاضي. وأشـــارت 
تقارير خالل الســـاعات املاضية، 
إلـــى أن توخيل رفض مفاوضات 
بايـــرن، حيث توصـــل التفاق مع 
نـــاد كبير خـــارج أملانيا من أجل 
قيادتـــه املوســـم املقبـــل. يذكر أن 
بايـــرن يحـــاول إقنـــاع هاينكس 
بالبقاء ملوســـم آخر، وحال فشلت 
اإلدارة فـــي ذلـــك ســـيتم النظـــر 

للمرشحني الباقني.

على المسار الصحيح

في ظل منافسة بايرن على األلقاب 

الثالثـــة مـــن جديـــد فـــي املوســـم 

الحالي، يحاول مســـؤولو بايرن إقناع 

هاينكس باالستمرار

◄

ــــــد لضم أنطوان غريزمان، مع  يرغب برشــــــلونة في مواصلة املفاوضات مع أتلتيكو مدري
العلم أن الالعب سيقبل براتب أقل، ولكن النادي سيعوض ذلك مبتغيرات كبيرة، البارسا 
ســــــيدفع أكثر من 100 مليون يورو من أجل النجم الفرنسي لتفادى أي عداوة مع أتلتيكو 

مدريد.

ثالثية الدوري 
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للمر رغـــم أن الشـــرط الجزائـــي في عقد 

غريزمان قيمتـــه 100 مليون يورو، 

إال أن برشـــلونة ينوي إغراء أتلتيكو 

بدفع أموال أكثر

◄

رياضة
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} القــدس – يتولـــى العربـــي حســـني جبـــار 
البالـــغ من العمر 53 عامـــا كل عام مهمة هامة 
من أجل دولة إســـرائيل، أال وهي أنه يشـــتري 
من إســـرائيل كل خبزهـــا املخمر وكذلك كل ما 
متلك من املرطبات والكعك واملكرونة واجلعة، 
وهـــو مـــا يطلـــق عليه اليهـــود ”الكامتســـز“ 
وذلـــك في ســـبيل العقيدة حيـــث أن تناول ما 
يعـــرف بالـ“كاميتس“، املخبوزات املخمرة، أو 
امتالكهـــا، محظـــور في هذا الوقت بالنســـبة 

للعقيدة اليهودية.
وســـتبرم الصفقة بـــني جبار وإســـرائيل 
بشـــكل ملـــزم في 29 مـــارس اجلاري وســـيتم 

إبطالها مرة أخرى بعد عشرة أيام بحيلة.
ويقـــول جبـــار الـــذي ينحـــدر مـــن قريـــة 
أبوغوش القريبة من القدس ”إذا كنت أستطيع 
أن أساعدهم، فلم ال؟“، ويضيف املسلم املتدين 
وهـــو يضحـــك ”أصبـــح مليونيـــرا على مدى 
عشـــرة أيام“. وحتـــرم التوراة خالل أســـبوع 
الفصح األغذية التي حتتـــوي على حبوب مت 

تخميرها.
لذلك فإن إســـرائيل تبيع سلعها الغذائية 
احملظورة. وفـــي معظم احملالت تلغى الرفوف 
التي تصفف عليها سلع من هذا القبيل، ولكن 
بوسع األسر أن تفعل ما تريده بطعامها الذي 

يحتوي على خميرة.
يجلـــس جبار في مكتبه فـــي أحد الفنادق 
فـــي القـــدس ويحكي كيـــف يدفـــع كل عام ما 
يعادل نحو 4700 يـــورو إلى املجمع اليهودي، 
أعلى مرجعية يهودية فـــي الدولة حيث يوقع 

الطرفان اتفاقية بهذا الشأن.
هذا املبلغ هو مقـــدم للبضاعة التي قدرت 
مؤخرا بأكثـــر من 200 مليون يورو، حســـبما 

يقول جبار.

ويتسلم جبار املفاتيح الضرورية ولكنه ال 
يفعل شيئا سوى أنه يراقب السلع الغذائية.

وبدأ العربي املســـلم جبار هـــذه التجارة 
السنوية مع الدولة منذ نحو 20 عاما، ألنه كان 

يعرف حاخاما كبيرا طلب منه ذلك األمر.
ويشـــير احلاخام جيفري فولف من جامعة 
بـــار إيالن إلى أنه على الرغـــم من أن البيع له 
قيمة رمزية ”إال أن الرجل غير اليهودي ميتلك 

هذه السلع الغذائية فعال وفقا للقانون“.

ويقـــول احلاخام إليزر سيمشـــا فايس من 
مجمـــع احلاخامـــات موضحـــا عمليـــة البيع 
والشـــراء املتفق عليها سلفا إنه يحتاج عشرة 
أيـــام إلمتام صفقة البيع، ”فـــإذا لم يدفع بقية 
املـــال بحلـــول أواخـــر عيـــد الفصـــح تصبح 
الصفقة باطلة ويستعيد جبار عربونه وتعود 
األغذية ملالكيها األصليني مثل دولة إسرائيل“.
وكان اليهـــود وحتى العصور الوســـطى 
يســـتهلكون طعامهـــم املخمـــر بحلـــول عيـــد 

الفصـــح أو يتخلصون مما تبقى منه في فترة 
عيد الفصح.

”وفـــي ظل هذه الظروف طـــور احلاخامات 
فـــي دول شـــرق أوروبا ووســـطها فكـــرة بيع 
الكاميتس“، حســـبما أوضح احلاخام فولف.
ويقول جبار إن جيرانه العرب ال يرون مشكلة 
فـــي خدمته لدولة إســـرائيل ”فإذا اســـتطعنا 
أن نعيـــش معا فعلينا أن نفعل ذلك“، حســـب 

شعاره املسالم.

صفقة بني رجل عربي مســــــلم وإسرائيل 
ــــــوزات املخمرة  يشــــــتري مبوجبها املخب
ــــــى أن يعيدها بنهاية  لدولة إســــــرائيل عل

عيد الفصح اليهودي.

ورطة الحبوب المخمرة ُحلت

مسلم يخلص إسرائيل من خبزها المخمر كل عيد فصح

} بــريوت – ال جتــــد الطبيبــــة اللبنانية دانا 
أبواحلســــن أي تعارض بــــني مهنتها كطبيبة 
نســــائية وولعها وشــــغفها الكبيرين بحماية 

الكالب املشّردة.
فمن يشــــاهد اهتمامها بـ173 كلبا وطريقة 
تعاملها معها يعتقد أنها تتحدث إلى أوالدها، 
في وقت تتواصل فيه حملة لتســــميم الكالب 

املسعورة بدأت منذ شهرين.
والكالب املســــعورة املشــــردة على الطرق 
دون ملجــــأ تأوي إليه، جتــــوب الطرق باحثة 
عن شــــيء تأكلــــه أو عن مــــالذ يحميها، لكنها 

اصطدمت بحمالت لتسميمها وقتلها.
وتقول اجلّراحة النســــائية التي ال تنتمي 
ألي جمعيــــة، إنهــــا ”أرواح لهــــا حقــــوق مثل 
البشــــر متامــــا“. وتعتبر أن ما تقــــوم به عمل 
فردي نابع من حبهــــا واحترامها للحيوانات 

بشكل عام.
وعــــام 2008 عــــادت أبواحلســــن ملوطنها 
األصلــــي لبنــــان بعــــد والدتهــــا وترعرعهــــا 
ودراســــتها في الواليات املتحــــدة األميركية، 

حاملة مبادئ حماية احليوانات املشردة.
خصصت  اجلامعيــــة  دراســــتها  وخــــالل 
الســــبت واألحــــد للعمل التطوعــــي مع إحدى 
جمعيــــات حماية احليوانات املشــــردة، ”فهذا 

العمل يشبه مهنتها اإلنسانية“، كما تقول.

وقبــــل افتتاح ملجــــأ كبير وســــط غابات 
إحــــدى البلــــدات اللبنانية، كانت تســــتجلب 
الــــكالب املشــــردة علــــى الطرقــــات وتضعها 

مبنزلها الكبير في بلدة فالوغا.
وفــــي هــــذه البلدة التــــي تعتبر مــــن أهم 
املصايف وسط جبل لبنان، جتاوز عدد الكالب 
عشــــرة ولم يعد مبقدور الطبيبة اســــتقبالها 
داخل منزلها،  لذا قررت توســــيع مشــــروعها 
وإنشــــاء مركز يضم اليوم حوالــــي 173 كلبا، 

والعدد ذاهب نحو الزيادة، بحسب قولها.
وفي هذا الصدد تبحث الطبيبة اللبنانية 
عــــن أرض خاليــــة بعيــــدة عــــن الســــكان كي 
تبنــــي ملجًأ يضم أكثر مــــن 350 كلبا من كافة 

األصناف.
وعــــن امللجأ احلالي الواقــــع على مقربة 7 
كيلومتــــرات مــــن منزلها، تقــــول إنها حصلت 
علــــى املوافقة ورخصة البناء من رئيس بلدية 

آرصون (بلدة محاذية لفالوغا).
وأضافــــت ”حتّملت كافــــة التكاليف املالية 
لتنفيــــذ املشــــروع، متحدية اســــتياء ورفض 
بعض األهالي الذين كانوا يسممون الكالب“.

وبعد االنتهاء من عملها في عيادتها الذي 
يبــــدأ صباحا وينتهي عصــــرا، تخصص دانا 
من 4 إلى 5 ساعات يوميا لكالبها قبل عودتها 

للمنزل.

وحني وصولها تســــتقبلها الكالب بفرحة 
كبيرة وتتهافت عليها مثل األطفال املنتظرين 

عودة أمهم.
وتبــــدأ الدكتــــورة التحــــدث مــــع كل كلب 
مبفرده وتطمئــــن عليه، ثم حتضر لها الطعام 
مبســــاعدة شــــابني يشــــرفان على الكالب في 

الفترة الصباحية.
وبعد الطعام وانقضاء فترة اللعب حتّضر 
لها غرفها وأغطيتها ويدخل كل كلب املساحة 
املخصصــــة لــــه. وإلى جانب ذلــــك تهتم طبيا 
بصحة أي كلب لديه مشــــكلة، وتتابع كل حالة 

على حدة وتعطيه الدواء املناسب.
وعلى صعيد حياتها الشخصية، فإن دانا 
تزوجت منذ 3 سنوات من رجل يعمل مسؤوال 
إعالميا لدى وزير سابق ورجل أعمال حالي،

ولكنها لم ترزق بأوالد، وهي راضية متاما 
عن حالها، معتبرة أن حنان األم توليه للكالب 

التي ال تقل أهمية عن الطفل، حسب رأيها.
وســــبق للطبيبة أن اشــــتكت لدى القضاء 
اللبنانــــي مــــن أعمــــال تســــميم احليوانات، 
كــــون هذه اخلطوة غير مســــبوقة في القضاء 

اللبناني.
وحــــول األمــــر تقــــول دانــــا إن ”القانــــون 
اللبناني يكفل حقوق احليوانات، وهناك بنود 

في الدستور تكفل ذلك“.

}  بــازل (ســويرسا) – اقتنع صناع الساعات 
السويســــرية أخيرا بأن زبائنهم ميكنهم أن 
يدفعوا اآلالف من الدوالرات لشــــراء ســــاعة 
مــــن اإلنترنت، وذلــــك بعد ازدهــــار املبيعات 

اإللكترونية للسلع الفاخرة.
وتســــعى العالمات التجارية، سواء كانت 
أســــماء صغيرة أو كبيرة، جلذب املتســــوقني 
الشبان وانضمت إلى اجتاه للبيع اإللكتروني 
الذي يعم أوســــاط عالم السلع الفاخرة حيث 
تدفــــع املبيعــــات اإللكترونيــــة تطلعــــات دور 

األزياء الكبرى للنمو.
وقال جان كلود بيفيه مدير قطاع الساعات 
في مجموعة مويت إنســــي لــــوي فيتون (إل.

في.إم.إتش)، في مقابلــــة خالل معرض عالم 
بازل للســــاعات، ”لم ندرك سرعة إقبال جيل 
األلفيــــة اجلديــــدة على شــــراء الســــيارات 

والساعات بواسطة اإلنترنت“.
وأضاف أن ماركة ساعات ’تاج هوير‘ 
التــــي تصنعهــــا ’إل.في.إم.إتــــش‘ تتطلع 
إلنشــــاء مواقع خاصة بها للتسوق عبر 

اإلنترنت وذلك خالل 18 شهرا. 
بالفعــــل متاجر  وتدير ’تــــاج هوير‘ 
إلكترونية في خمس دول منها الواليات 
املتحدة وبريطانيا.  وستسلك ساعات 
إيبلو وإينيت التابعة أيضا ملجموعة 

إل.في.إم.إتش هذا الطريق.
في  عديــــدة  أســــماء  وخاضــــت 
صناعة الساعات الفاخرة جتربة 

البيــــع اإللكترونــــي، وإن كان ذلــــك عن طريق 
التعاون ملرة واحدة مع بائع جتزئة إلكتروني 

يعرض عالمات جتارية متعددة.
ويحق لصناع الساعات السعي للسيطرة 
علــــى بيع منتجاتهــــم على اإلنترنــــت في ظل 
انتشــــار املواقع اإللكترونية التي يديرها غير 

احملترفني.
ويقول جيروم بيار املدير التنفيذي لشركة 
كوروم السويســــرية اململوكة لسيتي تشامب 
الصينية ”نريــــد طمأنة الناس مع الوضع في 
االعتبار أن زبائن اليــــوم رمبا يرغبون أيضا 
في شراء ساعة وهم يحتسون كأسا من النبيذ 
في منازلهم مســــاء“. وأضــــاف أن أول موقع 
إلكتروني لكوروم السويســــرية سيصبح في 

طور التشغيل الكامل خالل شهرين.
وتقول شــــركة ”بني آند كو“ االستشــــارية 
إنــــه من املتوقع أن متثل املبيعات اإللكترونية 
ربع املبيعات اإلجمالية للســــلع الفاخرة على 
مســــتوى العالم بحلول عام 2025 ارتفاعا من 

نحو تسعة باملئة العام املاضي.
ومــــن الصعــــب اليــــوم حتديــــد احلجــــم 

احلقيقي لبيع الساعات عبر االنترنت. 
ويقول فرانســــوا كورفوازييه، عميد معهد 
تســــويق صناعة الســــاعات ”املــــاركات حذرة 

ح عن هذه األرقام إال نادرًا“. للغاية وال ُتصرِّ
ووفقًا لدراســــة زادت مبيعات املجوهرات 
والساعات عبر االنترنت بنسبة ما يقارب 3.4 

في عام 2016 (1.8 مليار يورو). 

طبيبة تستبدل األمومة برعاية الكالب المشردة

الساعات السويسرية الفاخرة 
تبحث عن زبائن اإلنترنت

} قد يكون امللحن مطربا، لكنه سيتورط إن 
لم يصلح صوته للغنــــاء، وألنه مهر خبرته 
اللحنيــــة بعلــــوم الغناء فال يقدم نفســــه إال 
ملحنــــا، وعندمــــا يــــؤدي حلنه فمــــن أجل 
توصيل اجلملة املوسيقية للمطرب ليس إال، 
وهذا األداء ال مينحه تخويال إبداعيا ليكون 
مطربا، املعرفة املوســــيقية من دون جمالية 

الصوت لن تؤهل املرء كي يكون مغنيا. 
وامللحــــن الســــعودي عبــــادي اجلوهر، 
يــــدرك بحكم خبرتــــه املوســــيقية أن صوته 
أضعــــف من أن يكون صاحلــــا للغناء، لذلك 
غالبــــا مــــا تطغى املوســــيقى علــــى صوته 
الواهــــن، وال ينقــــذه من ذلك عزفــــه املتميز 
علــــى العود بقدر ما يضيف له عبئا، ويفاقم 
الســــؤال أمام من يســــتمع إليه، إن كان هذا 
الرجــــل يعــــزف أم يغنــــي، عزفــــه املتميز ال 
يســــتطيع تبديد مشاعر االنزعاج من غنائه! 
فآلة العود املرافقة لكل حفالته لم تعد منقذا 
بقدر ما هي جدار هش ال يعزل األسماع عن 

االرتخاء الكامن في صوته.
يــــدرك اجلوهــــر أن صوتــــه يعاني من 
الوهــــن، فعندما يغني ال تخرج املفردات من 
أعماق حنجرتــــه بل من اجلزء املتقدم فيها، 
األمر الــــذي يطفئ التعبيرية فــــي كل نغمة 
يريد إيصالهــــا عبر الغناء وإن كانت حتمل 
من املوســــيقى جمالية متميزة. دائما يغني 
بطبقات واطئة خشــــية من استهالك صوته 
املصاب باالرتخاء أصــــال، وفي كل ما غناه 
لم يستطع تأدية الوحدة الكبيرة ألن صوته 
غير قادر على املجازفة في ذلك كي ال يكشف 

عن عيوبه للمستمع.
وزاد الوهن في صــــوت عبادي اجلوهر 
-لســــوء حظه- بعد إجــــراء عملية جراحية 
في الغدة الدرقيــــة، ونصحه األطباء بعدها 
بالتوقــــف عــــن الغناء وفــــق قولــــه، فلماذا 

يستمر بالغناء؟
يدرك اجلوهــــر بحكم كونــــه ملحنا، أن 
صوتــــه يصنــــف في علــــوم الغنــــاء من بني 
األصــــوات الضعيفــــة إلى درجــــة أن نصف 
صوتــــه يخرج من أنفه، وهذا وحده ســــبب 

كاف كي يجعله يتوقف عن الغناء!
لنتأمــــل الفكــــرة مــــن جانــــب افتراضي 
بالنســــبة لعبــــادي اجلوهر املطــــرب وليس 
امللحــــن، فهــــو يشــــارك بحفــــالت شــــعبية 
يحضرها عدد كبير من اجلمهور، وتخصص 
له القنوات التلفزيونية السعودية مساحات 
طويلة لبث أغانيه، فهل يعول على نظريات 
األصوات إن كان صوته يصلح للغناء أم ال، 

مادام ُيطلق عليه ”أخطبوط العود“!
تلك محنة األصوات الغنائية املســــتمرة 
فــــي العالــــم العربي، التي تســــهم في تدني 
الذائقة الســــمعية وال تبالــــي بغير حتويل 
الغنــــاء إلى مشــــروع جتاري على حســــاب 

الغناء بوصفه تعبيرا عن إبداع الشعوب.
لو اكتفى عبادي اجلوهر مبا منحه القدر 
من موهبة حلنية بغض النظر عن مستواها 
لــــكان موضع تقدير مضاعف بالنســــبة إلى 
نفســــه أكثر من اجلمهــــور، لكنه متورط في 
الغناء ومســــتمر في ورطته! فبعد أن رفض 
نصيحة األطبــــاء بالتوقف عن الغناء، ليس 
من املتوقع أن يقبل نصيحة جمهور يسبب 

له اإلزعاج عندما يغني.

صباح العرب

عبادي الجوهر 
متورط بالغناء!

كرم نعمة

 قالت الممثلة الهندية 
ديبيكا بادكون إنه من 

المهم أن يستغل المشاهير 
مكانتهم إلحداث تغيير 

في المجتمع. يشار إلى أن 
بادكون (32 عاما) أطلقت 

مؤسسة تهدف للحد من 
اللغط المحيط بالصحة 

العقلية.

D

و
ي عن شــــيء تأكلــــه أو عن مــــالذ
اصطدمت بحمالت لتسميمها و
وتقول اجلّراحة النســــائية
”أرواح لهــــ جمعيــــة، إنهــــا ألي
البشــــر متامــــا“. وتعتبر أن ما
فردي نابع من حبهــــا واحترام

بشكل عام.
وعــــام 2008 عــــادت أبواحل
األصلــــي لبنــــان بعــــد والدتهــ
ودراســــتها في الواليات املتحــ
حاملة مبادئ حماية احليوانات
اجلامع دراســــتها  وخــــالل 
الســــبت واألحــــد للعمل التطو
جمعيــــات حماية احليوانات امل
العمل يشبه مهنتها اإلنسانية

– اقتنع بــازل (ســويرسا) ب  {
السويســــرية أخيرا بأن زبا
يدفعوا اآلالف من الدوالرات
ا مــــن اإلنترنت، وذلــــك بعد
اإللكترونية للسلع الفاخرة.
وتســــعى العالمات التجا
أســــماء صغيرة أو كبيرة، جل
الشبان وانضمت إلى اجتاه
الذي يعم أوســــاط عالم الس
تدفــــع املبيعــــات اإللكتروني

األزياء الكبرى للنمو.
وقال جان كلود بيفيه مد
في مجموعة مويت إنســــي
في.إم.إتش)، في مقابلــــة خ
ندرك بازل للســــاعات، ”لم
األلفيــــة اجلديــــدة على ش
والساعات بواسطة اإلنت
وأضاف أن ماركة س
التــــي تصنعهــــا ’إل.في
إلنشــــاء مواقع خاصة
اإلنترنت وذلك خالل 8
وتدير ’تــــاج هوي
إلكترونية في خمس
املتحدة وبريطانيا
إيبلو وإينيت التا
إل.في.إم.إتش هذ
أ وخاضــــت
صناعة الساع

اللغط المحيط بالصحة 
العقلية.
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