
} لنــدن - تســـعى قطر لالســـتثمار في تخبط 
يعصـــف بقوى تحتكـــر النفوذ فـــي الصومال، 
وسياســـيين محســـوبين على قـــوى خارجية 
فـــي بلد مهّدد بالتمـــزق وتصاعد حدة اإلرهاب 
وتزايد نشاطات القرصنة، واحتدام الصراعات 

القبلية.
ودخلت قطر في صراع يشبه الحرب الباردة 
فـــي الصومال، لتوســـيع الهوة بيـــن الحكومة 
الفيدراليـــة الصومالية واإلمارات، التي ضخت 
على مدار أربعـــة أعوام الماليين من الدوالرات 
فـــي مشـــروعات تنمويـــة، على رأســـها ميناء 
بربرة في إقليم أرض الصومال، وتدريب قوات 
عســـكرية تابعة للجيش المركزي وقوات أمنية 

في إقليم بونت الند، الذي يحظى بحكم ذاتي.
ويعارض سياســـيون ينتمون إلى ما صار 
يعـــّد ”اللوبي القطري – التركي“ في مقديشـــو 
الحضـــور اإلماراتي في الصومال، ويســـعون 
إلى إثارة الجدل حول وضع اإلمارات العسكري 
واألمنـــي واالقتصادي في البلـــد، الذي يحظى 
بموقع استراتيجي في القرن األفريقي، منذ أن 
قطعت اإلمارات والســـعودية ومصر والبحرين 
عالقاتها مع قطر في يونيو من العام الماضي.

ووجدت مقديشـــو نفسها تحت ضغط كبير 
مـــن قبـــل مســـؤولين قطريين وأتـــراك التخاذ 
مواقـــف معاديـــة للدعـــم اإلماراتـــي ممـــا دفع 
إلى تراجع في منســـوب العالقـــات اإلماراتية 
الصوماليـــة فـــي وقت يبدو فيـــه الصومال في 

أمس الحاجة إلى مثل هذا الدعم.
ووصلـــت العالقـــات إلـــى حّد قـــررت معه 
اإلمـــارات إنهـــاء برنامج تدريب عســـكري في 
الصومـــال، ردا علـــى مصـــادرة المالييـــن من 
الـــدوالرات كانـــت مخصصـــة لدفـــع رواتـــب 
صومالييـــن، وقامت قـــوات األمن  عســـكريين 
الصوماليـــة باحتجـــاز طائـــرة إماراتية لفترة 

وجيزة األسبوع الماضي.
ودربـــت اإلمـــارات المئـــات مـــن الجنـــود 
الصومالييـــن منـــذ عـــام 2014 في إطـــار جهد 
مدعوم من البعثة العسكرية لالتحاد األفريقي، 
يهدف إلى هزيمة إســـالميين متشددين وتأمين 
البالد للحكومة التـــي تحظى بدعم دول غربية 
وتركيا واألمم المتحدة، كما يساعد هذا الجهد 
الصومال على محاربة عصابات القرصنة التي 

تهدد حركة النقل البحري في القرن األفريقي.
ويقـــول مراقبون متخصصون في شـــؤون 
القـــرن األفريقي إن تركيا اســـتغلت نفوذها في 
هذه األزمـــة وضغطت على الحكومة الفيدرالية 
الصومالية من أجل التصعيد المفاجئ، ما جعل 
وزير الدولة للشـــؤون الخارجيـــة أنور قرقاش 
يعـــرب عن اســـتغرابه من ســـرعة وتيرته غير 
المبررة رغم جهود اإلمـــارات لتعزيز العالقات 

بين الجانبين.

كمـــا تعـــرض مستشـــفى الشـــيخ زايد في 
مقديشو لمضايقات من قبل الحكومة، اضطرت 

معها أبوظبي، االثنين، لإلعالن عن إغالقه.
ووقعـــت قطر، في نوفمبـــر الماضي، اتفاقا 
مـــع الحكومـــة الصومالية بمقـــدار 200 مليون 
دوالر بهـــدف ”إعادة تأهيل طرق ســـريعة إلى 
جانـــب مبنى وزارة التخطيط والتطوير“، وهو 

أول اتفاق من نوعه بين الدوحة ومقديشو.
وقـــال دبلوماســـي غربـــي فـــي المنطقـــة 
لـ“العـــرب“ إن ”دخـــول قطر إلـــى الصومال تم 
تســـهيله من قبل تركيا، وكان يهدف باألساس 
إلى تقويـــض العالقات المتنامية مع اإلمارات، 

حتى لو استغرق ذلك وقتا“.
أن  ظاهريـــا  يبـــدو  مـــا  ”وفـــي  وأضـــاف 
المواجهـــة تتركز على الحضـــور اإلماراتي في 
الصومـــال، فإن كل المؤشـــرات تشـــير إلى أن 
الســـعودية التي تســـعى قطر إلى إزعاجها من 
جهة الغرب، مقصودة أيضـــا بهذه المواجهة. 
وال يمكن إغفال أن تركيا وقطر أيضا تجتمعان 
علـــى مضايقة مصر التي تعتبـــر منطقة القرن 

األفريقي جزءا من أمنها القومي“. 

الجهـــود القطريـــة علـــى رفض  وتركـــزت 
سياســـيين في مقديشـــو ألي مشـــاريع تنموية 
خصوصـــا فـــي أرض الصومـــال وبونت الند، 
اإلقليميـــن اللذيـــن يطالبـــان باالســـتقالل عن 
مقديشـــو، وهـــو ما أثار ســـجاال حول شـــركة 
”موانـــئ دبـــي العالميـــة“، التي كانت تســـتعد 
لتحويـــل ميناء بربـــرة إلى أكبر موانئ شـــرق 

أفريقيا على اإلطالق.
وتقول تقارير غربية إن عدد السياسيين في 
مقديشو الذين باتوا يتلقون أمواال مباشرة من 
قطـــر في تزايد، كما أن تركيا تتحول مع الوقت 

إلى أحد أكبر المستثمرين في الصومال.
وأدخل صعود النفوذ القطري المســـتحدث 
فـــي مقديشـــو الحكومـــة فـــي فوضـــى عارمة، 
خصوصا بدفع من سياســـيين كبـــار ارتبطوا 

ماليا وسياسيا بالدوحة. 
لكن المسؤولين في حكومة أرض الصومال 
ال يأخـــذون الصراعات الداخلية في مقديشـــو 
علـــى محمل الجّد. وقال ليبان يوســـف عثمان، 
نائـــب وزيـــر الخارجيـــة فـــي حكومـــة أرض 
الصومـــال، ردا على اســـتهداف االســـتثمارات 

اإلماراتية فـــي بالده، ”الحكومـــة الفيدرالية ال 
تســـتطيع بسط ســـيطرتها على 10 كيلومترات 

مربعة في العاصمة مقديشو“.
والطـــرف األكبر الخاســـر مـــن التنمية في 
هذه المنطقة هو تركيا، التي كانت تســـعى إلى 

احتكار النفوذ في القرن األفريقي بال منازع.
لكن الحكومة الفيدرالية المدعومة من أنقرة 
والدوحة، ليســـت لديها القدرات التي تستطيع 
مـــن خاللهـــا الحفـــاظ علـــى والء أقاليم شـــبه 
مســـتقلة كأرض الصومال وبونـــت الند، لكنها 
في نفس الوقت ترفض أن تقوم دول كاإلمارات 
بملء الفراغ الـــذي تركته، تحت ضغط مصالح 

من سياسيين بات والؤهم لقطر حصرا.
ووســـط تصاعـــد اإلرهـــاب بقيـــادة حركة 
الشباب، تخسر الحكومة كل يوم أرضا جديدة، 
وفـــي المقابل تضعف ســـيطرتها على األقاليم، 

يالتي تنظر إليها باعتبارها حكومة ضعيفة. إ ر
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• القوات األمنية الصومالية أمام أزمة محاربة اإلرهابيين والقراصنة

المغرب يستقطب اآلالف في ماراثون الرمالدرع الخليج المشترك يرسم خط النار أمام التهديدات

} لنــدن - بـــات اإليرانيون فـــي وضع صعب 
بعـــد الضربـــات الغربيـــة على ســـوريا فجر 
الســـبت الماضـــي، فقد اضطروا إلـــى القبول 
باألمـــر الواقع واكتفوا ببعـــض التصريحات 
المقتضبـــة التي تهاجـــم الواليـــات المتحدة 

وفرنسا وبريطانيا.
ويقـــول محللون إن ما يزعج المســـؤولين 
اإليرانييـــن ليس اســـتهداف مواقع تابعة لهم 
أو لحليفهم الرئيس الســـوري بشـــار األســـد، 
بل تشـــّكل موقف إقليمي ودولـــي كاره إليران 
ومحـــّذر من دورهـــا التخريبي فـــي محيطها 
اإلقليمـــي، وأكثر مـــن ذلك تخلي روســـيا عن 
حماية تلك المواقـــع ووجود ”تعاون صامت“ 
بينها وبين الغرب بشـــأن مستقبل سوريا قد 
يكون من بين معالمه مطالبة طهران وحلفائها 

بسحب مقاتليهم.
وما زاد مـــن حّدة االرتباك فـــي طهران أن 
الســـعودية نجحـــت في اكتســـاب تفهم دولي 

لمقاربتهـــا للخطر اإليراني مـــن خالل زيارات 
ولي العهد الســـعودي األمير محمد بن سلمان 
إلـــى عواصـــم غربيـــة كبـــرى. كمـــا أن القمة 
العربية، التي انعقدت بالســـعودية، قد أبانت 
عن عالم عربي كاره إليران في أجواء شـــبيهة 
بزمـــن الحرب العراقية اإليرانيـــة التي انحاز 

فيها العرب إلى صف العراق.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن تزامن موقف 
القمة العربية مع ”تراجع روسي“ في مواجهة 
الضربـــات الغربية مشـــهد يوحي بـــأن األيام 
المقبلة ســـتكون صعبة على إيران خاصة مع 
أوضاع غير مريحة ألذرعها في لبنان والعراق 

واليمن.
وأعربـــت مصـــادر دبلوماســـية غربية عن 
اعتقادهـــا بأن الضربة التي وجهتها الواليات 
المتحدة بمشاركة فرنسية وبريطانية ألهداف 
في ســـوريا، كشفت اختالفا في وجهات النظر 
الروسية واإليرانية تجاه التعاطي مع األزمة. 

األمر الذي يفسر االتصال الهاتفي الذي أجراه 
الرئيـــس اإليراني حســـن روحانـــي بالرئيس 

الروسي فالديمير بوتين.
ولوحظ أّن روسيا التزمت موقف المتفّرج 
حيال الضربة. كما أن المسؤولين األميركيين 
لـــم يخفوا حرصهم على تجنب إلحاق أي أذى 

بالعسكريين الروس.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية الغربية 
أن أكثر ما ضايق اإليرانيين هو الموقف الذي 
اتخذه الجانب الروسي من الغارة التي شنتها 
إســـرائيل قبل أيـــام من الضربـــة األميركية – 

البريطانية. الفرنسية – 
ووقفت إيران بشكل واضح عند حقيقة أن 
روســـيا، التي تحدثت كثيرا عن موقف صارم 
ورادع في مواجهة من يضرب ســـوريا، تركت 

األمر يمّر دون أي رّد فعل تقريبا.
وكانت إســـرائيل شـــنت غـــارة جوية على 
قاعدة تيفور قرب حمص في الرابع من الشهر 

الجاري. وأدى ذلك إلى تدمير قسم من القاعدة 
التـــي يعمل منها خبـــراء إيرانيون. واعترفت 
طهـــران بمقتل ســـبعة مـــن خبرائهـــا في تلك 
الغـــارة بينهم ضابط كبير في الحرس الثوري 

متخصص في تطوير طائرات من دون طّيار.
وكان مفاجئـــا إصـــرار إيران على كشـــف 
هويات قتلى الغارة اإلسرائيلية من مواطنيها. 
وفّســـر ذلك بأنه رســـالة إلى موسكو فحواها 
أّن إيران موجودة عســـكريا في سوريا مثلها 
مثـــل الجانب الروســـي وأّنها تقـــّدم ضحايا 
من مواطنيها أيضـــا وال تكتفي بزج لبنانيين 

وعراقيين وأفغان في أتون الحرب السورية.
وقالت المصـــادر ذاتهـــا إن اإليرانيين لم 
يخفـــوا بعد الغارة اإلســـرائيلية قلقهم من أّن 
الجانب الروســـي ليـــس فـــي وارد توفير أي 

غطاء جّوي لقواتهم الموجودة في سوريا.
وأضافـــت أن اإليرانييـــن يخشـــون من أن 
يكون الهـــّم األول واألخيـــر للرئيس فالديمير 

بوتين، عقد صفقة مع الغرب في ســـوريا وأّن 
الهدف من الغارات التي يشـــنها ســـالح الجو 
الروســـي في األراضي الســـورية ليس سوى 
دعم النظام كي يكون في موقع أفضل في حال 
بلوغ مرحلة يمكن فيها عقد مثل هذه الصفقة.

ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن إيران تشـــعر 
بالحـــرج لربـــط مصالحها بمصالح روســـيا، 
وأنها باتت تفهم خطورة التعويل على حليف 

يضع مصالحه مع الغرب قبل أي اعتبار.
ولفت المراقبون إلى أن ”الحياد الروسي“ 
أمام الضربات الغربية قد يســـتمر أيضا تجاه 
الهجمات اإلسرائيلية التي صارت أمرا مألوفا 
في سوريا، وأن إسرائيل بدورها تفتح قنوات 
تواصل مع روسيا إلثنائها عن أي ردود فعل.

وصرح وزير الدفاع اإلســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمـــان، االثنين، أن بالده لن تقبل أن تفرض 
روســـيا قيودا على أنشـــطتها في سوريا بعد 

أسبوع على استهداف مطار التيفور.

• طهران تشعر بالقلق من ربط مصالحها بمصالح موسكو  • السعودية تنجح في حشد التأييد اإلقليمي والدولي بوجه الخطر اإليراني

صدمة في إيران بسبب الحياد الروسي أمام الضربات الغربية على سوريا

اللوبي القطري التركي يحارب الحضور اإلماراتي في الصومال

ق

طيـــب  رجـــب  الرئيـــس  وّســـع   - أنقــرة    {
أردوغان ووزراؤه قائمـــة أعداء تركيا من خالل 
التصريحـــات الناريـــة التـــي ال تقـــرأ حســـاب 

المستقبل.
وانضمت فرنسا إلى هذه القائمة بعد هجوم 
قوي من وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الـــذي ســـبق أن قـــال إن تركيا دعمـــت الهجوم 
الثالثـــي على ســـوريا، وإن واشـــنطن وباريس 
ولندن نجحت في الفصل بين الموقفين التركي 
والروســـي تجاه ســـوريا، وهو تصريح يستند 

إلى مواقف المسؤولين األتراك من األزمة.
ويرى متابعون للشـــأن التركـــي أن حكومة 
أردوغـــان ال تريد أي نقد صـــادر عن الداخل أو 
الخـــارج، وأن أي موقـــف ضـــد سياســـتها هو 
بالضرورة موقف معاد، لكنها ترفض االعتراف 
بـــأن كثـــرة االنتقـــادات الموجهة إليهـــا تعود 
باألساس إلى شـــعبوية مواقفها وغياب الحس 

السياسي فيها.
ويشـــير المتابعـــون إلى أن الهجـــوم على 
ماكـــرون لم يكـــن لكونه انطلق مـــن وقائع غير 
دقيقـــة، ولكـــن ألن كالمـــه وضـــع اإلصبع على 
التناقضـــات التركية، فمن ناحية تســـعى أنقرة 
باســـتمرار إلى مهاجمة الرئيس السوري بشار 
األســـد ونظامـــه، ومن ناحية ثانيـــة ال تريد من 
يشير إلى تناقض مواقفها مع سعيها لكسب وّد 

روسيا الحليف األقوى لألسد.
ولم يجد جاويش أوغلو كيف ينتقد الموقف 
الفرنســـي فاضطـــر إلـــى تقديم روايـــة ال تبدو 
منطقيـــة سياســـيا، حيـــن قال إن ماكـــرون كان 
يرغب بالمشـــاركة في القمة الثالثيـــة (التركية 
الروســـية اإليرانية، التي انعقـــدت في 4 أبريل 
الجاري)، لكنـــه ألغى زيارته إلـــى أنقرة عندما 

ُرفضت مشاركته في القمة.
وأعـــرب الوزير التركي عن أســـفه لتفضيل 
العديـــد مـــن الحلفـــاء األوروبيين للشـــعبوية 
بعيـــدا عن جديـــة الموضوع، مضيفـــا ”ننتظر 
تصريحـــا حول الموضوع يليق بمنصب رئيس 

جمهورية“.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشـــترك عقده 
جاويـــش أوغلو، االثنين، في أنقـــرة مع األمين 
العـــام لحلـــف شـــمال األطلســـي الناتـــو ينس 
ســـتولتنبرغ، الذي التقاه أردوغان مساء أمس 

أيضا.
وتســـاءل مراقبـــون كيـــف يمكـــن أن يتهم 
جاويش أوغلو الرئيس الفرنســـي بالشـــعبوية 
مع أن ماكرون اســـتند على تصريحات مسجلة، 
ونقلـــت الفضائيـــات والـــوكاالت تصريحـــات 
للرئيس التركي ووزرائه، مفادها أنهم يدعمون 
اســـتهداف الهجوم الغربي على مواقع سورية، 
ثم تراجعوا الحقا بالقول إنهم ال يدعمون طرفي 
األزمـــة، في مواقـــف تهدف بشـــكل واضح إلى 
تطويق تأثير تلك التصريحات على العالقة مع 

موسكو. 
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} دمشــق – بـــدأت االثنـــني جولـــة جديدة من 
املعركـــة الدائرة بني الغرب من جهة وروســـيا 
والنظـــام الســـوري مـــن جهـــة ثانيـــة حـــول 
الكيميـــاوي فـــي ســـوريا، على وقـــع اتهامات 
أميركيـــة بريطانيـــة بتالعب موســـكو باألدلة 
لطمس آثار هجوم مفترض بغاز سام على دوما 

في ٧ ابريل اجلاري.
وأعربت الواليات املتحدة عن شـــكوكها في 
تالعب روســـيا مبوقع الهجـــوم الذي خلف ٤٠ 

قتيال، بحسب منظمات إغاثية وأطباء.
وقـــال املندوب األميركي لـــدى منظمة حظر 
األســـلحة الكيمياويـــة كـــني وارد ”نعتقـــد أن 
الروس قد يكونون زاروا موقع الهجوم. ونشعر 
بالقلق إزاء احتمال أن يكونوا عبثوا به إلحباط 
جهود بعثة تقصي احلقائـــق التابعة للمنظمة 

إلجراء حتقيق فعال“.
موســـكو  بريطانـــي  دبلوماســـي  واتهـــم 
ودمشـــق بتعطيل دخـــول خبـــراء دوليني إلى 
دوما في الغوطة الشرقية للتحقيق في الهجوم 
الكيميـــاوي املفتـــرض، في تلميـــح واضح إلى 
أن هنـــاك محاولة روســـية إلخفـــاء األدلة عما 

تعرضت له املدينة.
وجاءت هـــذه التصريحات خـــالل اجتماع 
طارئ عقدته منظمة حظر األسلحة الكيمياوية 
االثنـــني فـــي الهـــاي حـــول الهجـــوم املذكور 
على مدينـــة دوما فـــي الغوطة الشـــرقية قرب 

دمشق.
وأكد مدير منظمة حظر األسلحة الكيمياوية 
خالل االجتماع أن خبراء في هذه األســـلحة لم 
يتمكنـــوا بعد من الوصـــول إلـــى مدينة دوما 

للتحقيق في الهجوم.
وقـــال أحمد أوزمجـــو ”لم ينتشـــر الفريق 
مضيفا أن املســـؤولني الروس  بعد فـــي دوما“ 
والســـوريني ”أبلغوا الفريق أنـــه ال تزال هناك 
قضايـــا أمنيـــة عالقة يجب االنتهـــاء منها قبل 

االنتشار“.
وبعد يومني على ضربات أميركية فرنسية 
بريطانية اســـتهدفت مواقع ســـورية مســـتبقة 
نتائج التحقيق، توافد ســـفراء دول عدة، بينهم 
فرنســـا وبريطانيا وروســـيا، إلـــى مقر منظمة 
حظر األســـلحة الكيمياوية، احلائزة على نوبل 
للســـالم بفضل عملها في سوريا، لعقد لقاءات 

خلف األبواب املغلقة. 

وكان فريـــق لتقصي احلقائق قد وصل إلى 
دمشق ظهر السبت بعد ساعات على الضربات 
وفرنســـا  املتحـــدة  الواليـــات  نفذتهـــا  التـــي 
وبريطانيـــا فجرًا ودمرت ثالثة مواقع يشـــتبه 
بأنهـــا مرتبطـــة ببرنامج الســـالح الكيمياوي 
السوري. وكان من املتوقع أن يبدأ فريق تقصي 
احلقائـــق عملـــه امليدانـــي األحـــد، إال أنه عقد 
لقاءات مع مســـؤولني سوريني في دمشق وسط 
تعتيم إعالمي مـــن الطرفني حول برنامج عمله 

للتحقيق في الهجوم الكيمياوي املفترض.
ونفـــى الكرملني بـــأن تكون روســـيا تعطل 
دميتـــري  وصـــرح  املنطقـــة.  إلـــى  وصولهـــم 
بيســـكوف املتحدث باســـم الرئيس الروســـي 
فالدمييـــر بوتني ”نحن نعتبر هـــذه االتهامات 
مضيفا أن موسكو  ضد روسيا ال أســـاس لها“ 

أيدت دائما إجراء ”حتقيق حيادي“.
من جهتـــه أكد وزيـــر اخلارجية الروســـي 
ســـيرغي الفـــروف االثنني أن روســـيا لم تعبث 
بـــأي أدلة على صلة بالهجوم، مشـــددا على أن 
ما تتحدث عنـــه بريطانيا وفرنســـا والواليات 
املتحـــدة عن هجـــوم كيمياوي نفذتـــه القوات 
الســـورية يعتمد على ”تقارير إعالمية ومواقع 

التواصل االجتماعي“.
واســـتهدفت الصواريـــخ التـــي أطلقتهـــا 
الواليات املتحـــدة وبريطانيا وفرنســـا مواقع 
يشـــتبه بأنه يتم فيها إنتاج أسلحة كيمياوية. 
وشـــكلت تلك أكبر ضربة ضد النظام الســـوري 

خالل احلرب املستمرة منذ سبع سنوات.
وقال وزير اخلارجيـــة البريطاني، بوريس 
جونســـون، االثنـــني، إن الهـــدف مـــن الضربة 
الثالثية التي شـــاركت فيها بـــالده ضد مـواقع 
تابعة لنظام بشار األسد، لم يكن تغيير النظام.

تصريحـــات  فـــي  جونســـون  وأضـــاف 
للصحافيـــني في لوكســـمبورغ قبيـــل اجتماع 
لـــوزراء خارجيـــة االحتـــاد األوروبـــي لبحث 
الوضـــع في ســـوريا أن تلك الضربـــة ”لم تكن 
محاولـــة لتغييـــر دفة احلـــرب في ســـوريا أو 

لتغيير النظام أو التخلص من بشار األسد“.
وتتهـــم الدول الغربية دمشـــق باســـتخدام 
غازي الكلور والســـارين في الهجوم على دوما 

في حني تنفي دمشق ذلك.
وقـــال نائـــب وزيـــر اخلارجيـــة الســـوري 
فيصـــل املقداد في وقـــت ســـابق ”مت عقد عدة 

اجتماعات مع وفد منظمة األسلحة الكيمياوية 
نوقش خاللهـــا التعاون بـــني اجلانبني لتنفيذ 
املهمـــة املطلوبـــة بدقـــة وشـــفافية وحيادية“، 
مضيفا أن بالده ”شـــددت في هذه االجتماعات 
على اســـتعدادها التـــام للتعـــاون ولتوفير كل 
التسهيالت الالزمة لوفد تقصي احلقائق للقيام 

مبهامه“.
وتواجـــه البعثـــة مهمة صعبة في ســـوريا 
بعدما اســـتبقت كل األطراف الرئيســـية نتائج 
التحقيق، مبا فيها الدول الغربية. ويهدف عمل 
البعثة بالدرجة األولى إلى حتديد ما إذا كان مت 
اســـتخدام مواد كيمياوية، وال يقع على عاتقها 

حتديد اجلهة املسؤولة عن الهجوم.
ويرى مراقبـــون أن الضغط الدبلوماســـي 
ما يزال اخليار األمثل بالنســـبة للغرب إلجبار 
موسكو والنظام الســـوري على اإلصغاء إليه.

وجترى مناقشات في مجلس األمن اعتبارا من 

االثنني حول مســـودة قرار جديدة بشأن سوريا 
قدمها األميركيون والفرنسيون والبريطانيون، 
تنص بصورة خاصة على إنشـــاء آلية حتقيق 
جديدة تتعلق باســـتخدام أسلحة كيمياوية في 

سوريا.
وهـــدد وزراء خارجيـــة االحتـــاد األوروبي 
بفـــرض عقوبـــات جديـــدة على ســـوريا لكنهم 
إلجـــراءات عقابية  االنضمـــام  أحجمـــوا عـــن 

أميركية جديدة متوقعة ضد روسيا.
وقـــال وزراء خارجية جميع الدول األعضاء 
وعددهـــا ٢٨ دولة في بيـــان بعد محادثاتهم في 
ســـيواصل  األوروبي  لوكســـمبورغ ”االحتـــاد 
بحث املزيد من اإلجراءات املقيدة ضد ســـوريا 
طاملا اســـتمر القمع“ في إشـــارة إلـــى عقوبات 

اقتصادية.
وكان وزيـــر اخلارجية الفرنســـي جان إيف 
لو دريان ونظيره البريطاني بوريس جونسون 

علـــى  االحتـــاد  دول  خارجيـــة  وزراء  أطلعـــا 
الضربات اجلوية التي نفذت الســـبت. وقال لو 
دريان إن تصديق الـــوزراء أظهر وحدة الصف 
األوروبـــي وذلك بعد ســـنوات من انقســـامات 
في االحتاد بشـــأن أفضل الطرق إلنهاء احلرب 
الســـورية وما إذا كان األسد سيكون جزءا من 

أي حكومة في املستقبل.
يحيـــط  الغمـــوض  يـــزال  ال  باملقابـــل 
باســـتراتيجية واشنطن حيال ســـوريا، إذ أكد 
البيت األبيض األحد أن الرئيس دونالد ترامب 
مصمم على ســـحب قواته فـــي أقرب وقت، بعد 
ســـاعات من إعالن نظيره الفرنســـي إميانويل 
ماكرون أن باريس أقنعته بالبقاء ”ملدة طويلة“.
وقالت املتحدثة باســـم الرئاســـة األميركية 
ســـارة ســـاندرز إن ”الرئيس كان واضحا، إنه 
يريد أن تعـــود القوات األميركيـــة بأقرب وقت 

ممكن إلى الوطن“.

} بــريوت - تشـــهد كافـــة القوى السياســـية 
اللبنانيـــة حالـــة فصـــام كاملة عن مســـاراتها 
القدميـــة التي ظهرت داخـــل اصطفاف أفقي ما 
بـــني معســـكري ٨ و١٤ آذار. واحلالـــة اجلديدة 
تـــزداد كثافـــة وتفاقمـــًا مبناســـبة االنتخابات 
مايـــو   ٦ فـــي  إجراؤهـــا  املزمـــع  التشـــريعية 
املقبـــل، لكنها بدأت تظهر منذ جناح التســـوية 
السياســـية التي أنتجت انتخاب ميشـــال عون 

رئيسا للجمهورية.
علـــى  السياســـية  التســـوية  وتأسســـت 
مصاحلة مســـيحية كانت شـــبه مستحيلة قبل 
ذلك بـــني التيار الوطني احلر بزعامة ميشـــال 
عون وحزب القـــوات اللبنانية بزعامة ســـمير 

جعجع.
ويجمـــع السياســـيون علـــى أن املصاحلة 
املســـيحية بـــني ”التيـــار“ و“القـــوات“ لم تكن 
لتحمل عـــون إلى بعبدا لوال ذهـــاب زعيم تيار 
املســـتقبل ســـعد احلريري إلى دعم عون منهيا 
بذلـــك فراغا رئاســـيا مؤملـــًا بعد نهايـــة والية 

الرئيس السابق ميشال سليمان عام ٢٠١٤.

ويعتقد هؤالء أن خيار جعجع في دعم عون 
لـــم يكن ليحصل لـــوال ارتفاع حظـــوظ خصمه 
الوزير األســـبق ســـليمان فرجنية في الوصول 
إلى ســـدة الرئاســـة بعد أن نال دعم احلريري، 
وبالتالي فإن أوســـاط عـــون اعتبرت أن موقف 
احلريري هو من حســـم اجلدل لصالح الرئيس 

احلالي وليس موقف جعجع والقوات.
ووفـــق هـــذه الرؤية تتضـــح طبيعة بعض 
التحالفات االنتخابيـــة احلالية. وكان ”التيار“ 
عام  قد توصال إلى ”ورقـــة نوايا“  و“القـــوات“ 
٢٠١٥ تؤسس للمصاحلة والتحالف مبا يضمن 
هيمنة الثنائي املسيحي على التمثيل السياسي 
للمســـيحيني فـــي لبنـــان على منـــوال الثنائي 
الشـــيعي الـــذي يهيمن على التمثيل الشـــيعي 
في البلد، غيـــر أن وصول عون إلى بعبدا وفق 

تفاهم مـــع احلريري أطاح مبـــا كان ”القوات“ 
يعـــّول عليـــه من حتالفـــات جتمعه مـــع التيار 
العونـــي، ما قلب قواعد هـــذه االنتخابات وفق 
مصالـــح كل تيار االنتخابية كمـــا وفق تصادم 
طموحـــات جعجع ورئيس التيار الوطني احلر 
جبران باسيل واملتعلقة باالنتخابات الرئاسية 

املقبلة بعد نهاية والية الرئيس عون.
وعلى الرغم من سعي العونيني والقواتيني 
إلـــى تأكيد متانة املصاحلة وفق شـــعار ”أوعا 
خيـــك“ (متســـك بالدفـــاع عـــن أخيـــك)، إال أن 
احلزبني األساســـيني املسيحيني يتعايشان مع 
حالة التنافـــر املضمر بني الطرفني والتي متنع 
حتالفاتهما االنتخابية داخل املناطق املسيحية 

وتدفعهما نحو خيارات سياسية متناقضة.
ويعتبر وزير االعالم اللبناني ملحم رياشي 
(قـــوات) أن اخلالف االنتخابي مع ”التيار“ هو 
تقني وليس سياســـيا. بيـــد أن تباعد الطرفني 
وتيار املستقبل في  يفســـر أن يلتقي ”القوات“ 
بعض الدوائر االنتخابية، فيما يلتقي ”التيار“ 

مع ”املستقبل“ في دوائر انتخابية أخرى.
وتكاد كافـــة الدوائـــر االنتخابية تخلو من 
لوائـــح مشـــتركة جتمـــع العونيـــني والقوات 
على نحو يطرح أســـئلة حول مســـتقبل ”ورقة 
ومـــدى صمود املصاحلـــة بعد إجراء  النوايا“ 
االنتخابـــات، خصوصًا أن تشـــكيل حكومة ما 
بعـــد االنتخابـــات، والتي يعتبرهـــا العونيون 
”أولـــى حكومـــات العهد“، ستشـــهد ســـجاالت 
كبـــرى متعلقة باحلصة التـــي تريدها القوات، 
إضافـــة إلـــى أن تصاعد التنافـــس بني جعجع 

وباسيل باجتاه منصب الرئاسة عام ٢٠٢٢.
وتقول أوســـاط القوات اللبنانية إن حزبهم 
ســـيقدم مفاجئـــة انتخابيـــة توســـع من حجم 
حضوره البرملاني مبا ســـيفرض متثيال وازنا 
صاعدًا داخل املشهد السياسي في البلد. وتقول 
بعض األوساط إن القوات بات يحظى بشعبية 
متصاعدة بســـبب أدائه السياسي الرصني في 
السنوات األخيرة وبسبب أداء وزرائه املشهود 

له داخل احلكومة اللبنانية احلالية.
وتضيف هـــذه املصادر أن القـــوات يعتمد 
براغماتية داخلية للتأقلم مع املزاج املســـيحي 
الداخلـــي كمـــا مع املـــزاج اللبنانـــي العام مبا 
يجعلـــه حزبـــًا متواصال مـــع كافـــة التيارات 

اللبنانية.

} بــريوت - أعلن الرئيس اللبناني ميشـــال 
عـــون، االثنني، إلغاء زيارته إلى قطر، بعد يوم 
من القمـــة العربيـــة التي احتضنتهـــا مدينة 

الظهران السعودية.
رئاســـة  فـــي  اإلعـــالم  مكتـــب  وأوضـــح 
اجلمهوريـــة، في بيـــان، ”أن الرئيـــس العماد 
ميشال عون كّلف وزير الثقافة الدكتور غطاس 
اخلوري متثيلـــه في االحتفال الـــذي يقام في 
الدوحـــة االثنـــني مبناســـبة افتتـــاح املكتبة 
الوطنية، بعدمـــا تعّذر على رئيس اجلمهورية 
تتصـــل  ألســـباب  االحتفـــال  فـــي  املشـــاركة 
بالتطـــورات األخيـــرة“. ولـــم يوضـــح البيان 
ماذا يقصد بالتطـــورات األخيرة، ليترك البابا 
مواربا أمام التكهنـــات، التي يربطها البعض 
بالهجوم الغربي على مواقع للنظام الســـوري 
الســـبت املاضي، والتـــي كانـــت الدوحة أول 

املرحبني به، على خالف لبنان الذي ندد به. 

ويستبعد مراقبون أن يكون التصعيد في 
ســـوريا، هو الســـبب خلف إلغاء زيارة عون، 
وأنه رمبا أراد من خالل اإليحاء بذلك التمويه 
عن الســـبب األصلي خلف اإللغاء وهو جتنب 
اإلحـــراج خاصـــة وأن الدوحـــة املتهمة بدعم 

اإلرهاب تواجه عزلة عربية.
وتقول أوساط سياسية إن الرهان على أن 
زيارة األمير متيم بن حمد للسعودية مبناسبة 
القمة قـــد تشـــّكل محطة لتحقيـــق املصاحلة 
اخلليجية مع قطر، ســـقط، فـــكان من األفضل 
للبنـــان البقاء بعيدا عن األزمة، ال ســـيما بعد 
مشـــاورات ناجحة أجراهـــا الرئيس عون في 
الرياض مع امللك ســـلمان بن عبدالعزيز الذي 
وعد بعودة السياح اخلليجيني إلى لبنان هذا 
الصيـــف، فحفاظا منه ملوقع لبنان الوســـطي 
فـــي اخلالف بني ”األخـــوة“، قد يكون آثر عدم 

املشاركة شخصيا في احلدث القطري.

{الناس في ســـوريا يعانون ويموتـــون، وأعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي بأســـره أن يتحمل أخبار

مسؤولية تفعيل عملية السالم في هذا البلد}.

فيديريكا موغيريني
ممثلة السياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي

{األزمـــات التي تمر بها المنطقة انعكســـت آثارها وتبعاتها ســـلبا علـــى األردن الذي بلغ أقصى 

قدراته في استقبال وتحمل أعباء اللجوء المختلفة منها اللجوء السوري}.

عوض املشاقبة
وزير العدل األردني
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◄ نفى وزير اإلعالم والناطق باسم 
احلكومة األردنية محمد املومني، االثنني، 

وجود أي قاعدة أجنبية على األراضي 
األردنية. وأكد املومني، خالل مؤمتر 

صحافي عقد مبقر رئاسة الوزراء، أن 
موقف األردن من الضربة اجلوية على 

سوريا واضح، وأنه لن يكون هناك حل 
لألزمة سوى احلل السياسي الذي لطاملا 

نادى به األردن، محذرا من تقارير مشبوهة 
لصحف مملوكة لوكاالت استخبارات 

أجنبية حتاول التشكيك باملواقف األردنية. 

◄ جددت إيران، االثنني، تهديد إسرائيل 
بالرد على قصفها مطار التيفور العسكري 

السوري في وقت سابق من الشهر اجلاري، 
والذي أدى إلى مقتل سبعة إيرانيني.

◄ قال أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية صائب عريقات 

االثنني إن القمة العربية التي استضافتها 
السعودية األحد تبنت بالكامل كافة 

املقترحات الفلسطينية واعتمدتها في 
قراراتها.

◄وصل السفير اإلسرائيلي اجلديد لدى 
األردن أمير فايسبورد، إلى العاصمة عمان، 

صباح اإلثنني، لتولي مهام عمله.

◄ قتل 13 مسلحا من ”العناصر 
التكفيرية“، االثنني، خالل اشتباكات بني 

قوات اجليش املصري وهذه العناصر في 
محافظة شمالي سيناء، وفق ما ذكر مصدر 

أمني مصري.

◄ انتقد وزير الدفاع األملاني األسبق 
كارل-تيودر توسو غوتنبرغ بشدة موقف 
احلكومة األملانية حتت قيادة املستشارة 

أجنيال ميركل جتاه احلرب في سوريا 
ورفض احلكومة االحتادية املشاركة في 

شن ضربة عسكرية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

{ورقة النوايا} بين القوات اللبنانية والوطني الحر في مهب االنتخابات النيابية

اســــــتأنفت الدول الغربية ضغوطها الدبلوماسية على روسيا والنظام السوري بشأن ملف 
الكيمياوي، بعد الضربة العسكرية احملدودة التي شّنتها كل من الواليات املتحدة األميركية 
وفرنســــــا وبريطانيا على مواقع في سوريا، السبت املاضي، ويرى مراقبون أن الغرب ما 

يزال يرى في املواجهة الدبلوماسية اخليار األمثل واألقل كلفة في مواجهة هذا الثنائي.

الغرب يبقي موسكو واألسد تحت ضغط كيمياوي دوما
[ واشنطن ولندن تلمحان إلى تالعب موسكو باألدلة في موقع الهجوم  [ االتحاد األوروبي يلوح بمعاقبة دمشق ويستثني موسكو
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توافق حول سوريا

عون يلغي زيارته إلى قطر بعد يوم

 من مشاركته في قمة الظهران
تكاد كافة الدوائر االنتخابية تخلو 

من لوائح مشـــتركة تجمع العونيني 

والقـــوات علـــى نحو يطرح أســـئلة 

حول مستقبل ورقة النوايا

◄



} بغــداد - كشـــفت األيام األولى مـــن الحملة 
العراقيـــة  باالنتخابـــات  الخاصـــة  الدعائيـــة 
العامـــة، المقررة في 12 من الشـــهر القادم، عن 
تخصيصـــات مالية ضخمـــة، أعدتها األطراف 
المتنافســـة لتمويل عمليـــات الترويج للقوائم 

والمرشحين.
وانطلقـــت الحملـــة االنتخابية فـــي 14 من 
الشـــهر الجاري، على أن تنتهي بنهاية يوم 10 
مايو، ليبـــدأ الصمت االنتخابي فـــي 11 مايو، 

ويستمر ليوم واحد.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية فـــي بغـــداد 
أن ”ائتالف دولـــة القانون بزعامة  لـ“العـــرب“ 
نـــوري المالكي، وائتالف النصر بزعامة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، وائتالف الفتح بزعامة 
هـــادي العامـــري، تتنافس علـــى المركز األول 
في الئحـــة القوائم األكثر إنفاقـــا على الدعاية 
االنتخابيـــة، إذ ربمـــا تنفـــق تلـــك االئتالفات 
مجتمعـــة نحو مليـــار دوالر“، وهـــو مبلغ بالغ 
االقتصاديـــة  باألوضـــاع  قياســـا  الضخامـــة 
للبلـــد وحجم المتطّلبـــات المالية التي تنتظره 
لتحســـين الوضع االجتماعي السيء، ولترميم 
البنـــى التحتية التي دّمرتهـــا حرب داعش في 

الكثير من المناطق.

وبالنســـبة لمتابعـــي الشـــأن العراقي فإّن 
الدعايـــة االنتخابيـــة في بلد كالعـــراق ال يمكن 
أن تخرج من دائرة الفســـاد المستشري في كل 
المجاالت، وهو ما تكشـــف عنه الشعارات التي 
ترفعها الكتل واألحزاب المتنافســـة، صغيرها 

وكبيرها.
ويعّلق سياســـي عراقي على تلك الشعارات 
تكـــون  أن  يتعّمـــدون  واضعيهـــا  إّن  بالقـــول 
مختصـــرة وقصيـــرة ال تقول شـــيئا بعينه وال 

تشير إلى أي برنامج أو مشروع، بل هي مجرد 
جمل مطلقة المعاني ال تلزم قائلها بشـــيء وال 

تجعله مسؤوال عن شيء.
ويضيـــف ذات السياســـي المعارض لحكم 
األحزاب الدينية في البلد ”أّن الجميع يعرضون 
أنفســـهم في الحملة االنتخابيـــة كإصالحيين 
وســـاعين إلـــى التغيير في وقت يهـــدرون فيه 
المليـــارات المتأتية في األعّم األغلب من أموال 

الفساد“.
وتتعّمـــق المفارقـــة، وفق المتحـــّدث ذاته، 
حين تغدو الحملة االنتخابية التي تهدر ألجلها 
المليارات عديمة الفائدة عمليا في التأثير على 
النتائج ”شبه المحســـومة سلفا لصالح الكتل 
والكيانـــات الحزبية الحاكمـــة الضامنة للفوز 
وتقاســـم كعكة الســـلطة بعدة وسائل وطرق ال 

يستثنى منها التزوير“.
وبحسب المعارض العراقي فإن ”الحمالت 
االنتخابية ضرب من االســـتعراض الضروري 
إلتقـــان اللعبـــة وإخراجهـــا في شـــكل تنافس 
حقيقي بين أطـــراف مختلفة. فـــال أحد يتوّقع 
غياب كبار المتصّدرين للمشـــهد منذ 2003 عن 
الحكـــم مقابل صعود الكيانـــات الجديدة التي 

تتميز بصغر حجومها“.
الماليـــة  المبالـــغ  حجـــم  تقديـــر  ويمكـــن 
المخصصة لتمويل حمـــالت ائتالفات المالكي 
والعبـــادي والعامري، من خـــالل االطالع على 
أحجـــام الفتاتها الدعائيـــة والمواقع التجارية 
المهمة التي حجزتها في أرقى مناطق العاصمة 

العراقية بغداد.
وتظهر صور هؤالء الثالثة مع مرشـــحيهم، 
بأحجام كبيرة جدا، في أعلى المباني التجارية 

وسط أرقى شوارع العاصمة.
ويمكـــن أن يكلف حجز موقع واحد من هذه 
المواقـــع، ليوم واحد، نحـــو ألف دوالر. وهناك 
اآلالف من المواقع على هذه الشـــاكلة في بغداد 

لوحدها.
ووفقـــا لتقدير خبـــراء في مجـــال الدعاية 
فـــإن ”اســـتمرار حمالت  تحدثـــوا لـ“العـــرب“ 
المالكي والعبادي والعامـــري بهذا الزخم منذ 
انطالقها في 14 من الشـــهر الجاري وحتى يوم 

الصمت االنتخابي في 11 مايو، ســـيتكلف نحو 
300 مليون دوالر لكل منهم“.

وفي بعـــض األحيان بـــدا أن الفتات بعض 
المرشـــحين نفـــذت فـــي مطابع خاصـــة، نظرا 

لحجمها المبالغ فيه.
ويقول فنيون يعملـــون على تجهيز الفتات 
المرشـــحين فـــي منطقـــة ”البتاويين“، وســـط 
بغداد، إنهم يعملـــون ليل نهار لإليفاء بطلبات 
األحـــزاب. وال يخفـــي هـــؤالء أنهـــم ضاعفوا 
األســـعار أحيانـــا 3 مرات على بعـــض القوائم 
والمرشـــحين، لتقليل حجم الطلب دون جدوى، 

إذ يحافظ الطلـــب على معدالت مرتفعة. ويقول 
الفنيـــون إن أجواء شـــهر أبريـــل المتقلبة في 
العراق وما يمّيزها من عواصف ترابية وزوابع 
رعدية وأمطار، تســـهم في رفع فاتورة الدعاية 
إذ تدّمر معظم الفتات المرشـــحين بعد أيام من 
نصبها في مواقعها، ما يســـتدعي صنع الفتات 

جديدة.
وتتراوح كلفـــة الالفتات في بغداد بين 100 
و1500 دوالر، وعـــادة مـــا يربأ زعمـــاء القوائم 
الكبيـــرة بصورهم عـــن الالفتـــات الرخيصة، 
ويختارون األغلـــى ثمنا. لذلك تمتلئ شـــوارع 

بغـــداد وطرقهـــا الخارجيـــة بصـــور المالكي 
والعبادي والعامري من الحجم الكبير.

ويقول مراقبون إن حجم الدعاية االنتخابية 
لدى بعض القوائم، ال يتعلق فقط بقدرتها على 
التأثيـــر في الناخبين، بل ”الهدف من وراء ذلك 
استعراض اإلمكانيات المالية، أمام المنافسين 

اآلخرين“.
وال يقـــل اهتمام زعيـــم القائمـــة الوطنية، 
إيـــاد عـــالوي، بالالفتات الكبيرة عـــن المالكي 
والعبـــادي والعامـــري، وخص عالوي نفســـه 
بمجموعـــة من الفتـــات الــــ1500 دوالر، وزعت 
جميعـــا في مناطق بغـــداد خصوصا تلك التي 
يكثر فيها الســـكان الســـنة الذيـــن يحاول هذا 

السياسي الشيعي العلماني استمالتهم.
ويتنافس هـــؤالء األربعة على المركز األول 
في بغـــداد، بفارق واضح يتمتع بـــه العبادي، 

وفقا للتقديرات األولية.
وبينمـــا قـــرر عمـــار الحكيـــم، زعيـــم تيار 
الحكمـــة، ترك عملية نصـــب الالفتات الدعائية 
للمرشـــحين، متخليا عـــن المركزية التي حافظ 
عليها خـــالل تجارب انتخابية ســـابقة، حافظ 
زعيـــم التيـــار الصـــدري علـــى شـــكل دعايته 
االنتخابيـــة التي تتوجه نحـــو مناطق وأحياء 
شعبية، وأزقة فرعية، وتجّنب المناطق الراقية، 

ما يقلص كلفة إنفاقها.
ولم ُتعـــرف الخطة التـــي ينتهجها الحكيم 
لتسويق مرشـــحيه، لكن االستطالعات األولية 
تضعه فـــي آخر قائمة الفائزين الشـــيعة، فيما 
يحافظ الصدر على حظوظ متوسطة في جميع 

االستطالعات.
ومـــن المفارقـــات التـــي شـــهدتها انطالقة 
الحملة الدعائية، توجه بعض المرشـــحين إلى 
إزالة صور مقاتلين من الجيش العراقي وقوات 
األمن والحشـــد الشعبي ســـقطوا خالل الحرب 

على داعش، وتعليق الفتاتهم في مكانها.
وتحجـــز صور المقاتليـــن الذين قضوا في 
الحرب مواقـــع مميزة في شـــوراع معظم مدن 

وسط وجنوب العراق.
وقال شـــهود عيـــان فـــي بغـــداد والنجف 
والبصـــرة وكربـــالء إّن بعض المرشـــحين من 
والعبـــادي والعامري والصدر،  قوائم المالكي 
أزالـــوا صور مقاتلين ســـقطوا خـــالل الحرب 
على تنظيم داعش من مواقع إعالنية مميزة في 

الشوارع، وعلقوا الفتاتهم بدال عنها.

اململكــــة  ضّمنــــت  } اجلبيــل (الســعودية) – 
العربيــــة الســــعودية اختتام أضخــــم مترين 
عسكري تشهده املنطقة على اإلطالق، رسائل 
واضحة بشأن عزمها مع جيرانها وأصدقائها 
فــــي املنطقــــة والعالم، علــــى اســــتكمال بناء 
القدرات العسكرية، وجتميع الصفوف حلماية 
أمن املنطقــــة ومقّدراتهــــا بوجــــه التهديدات 
واملطامــــع التي جتّلت مالمحهــــا كأوضح ما 
يكون في السياسات اإليرانية والتركية جتاه 

اإلقليم.
اخلليــــج  درع  متريــــن  اختتــــام  واقتــــرن 
املشــــترك1 الذي تواصلت فعالياته على مدار 
عّدة أســــابيع مبشــــاركة قوات بريــــة وبحرية 
وجوية ودفاع جوي من 24 دولة، حتت إشراف 
العاهل السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
وبحضــــور عــــدد كبيــــر مــــن القــــادة وكبــــار 
املسؤولني العرب واألجانب، مع نهاية أشغال 
القّمة العربية التي احتضنتها مدينة الظهران 
شــــرقي اململكة، األحــــد، ليبــــرز احلدثان معا 
مستوى القّوة الدبلوماســــية التي اكتسبتها 
السعودية، والتي أصبحت بفعلها قادرة على 
جتميع أكبر قدر ممكن من الدول خلف أهدافها 
التي تتمحور عموما حول حماية أمن املنطقة 
واســــتقرارها ومواجهة القوى املتربصة بها، 

دوال كانت أم تنظيمات إرهابية.
وقــــال امللــــك ســــلمان إّن ”في اســــتضافة 
اململكة العربية السعودية لتمرين درع اخلليج 
واجتمــــاع قوات أكثر من 24 دولة، تأكيدا على 

قدرتنــــا جميعــــا علــــى العمل ضمــــن حتالف 
منســــق، وتنظيم عســــكري موحــــد، ملواجهة 

التهديدات واملخاطر التي حتيط مبنطقتنا“.
وإلى جانب العاهل السعودي وولي عهده 
وزير الدفاع األمير محّمد بن ســــلمان، شــــهد 
قادة ومسؤولون سياسيون وعسكريون عرب 
وأجانب، اختتــــام التمرين من بينهم الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيســــي، وأمير الكويت 
الشيخ صباح األحمد اجلابر املبارك الصباح، 
والعاهــــل األردنــــي امللــــك عبداللــــه الثانــــي، 

والعاهل البحريني امللك حمد بن عيسى.
ومّثل دولــــة اإلمارات فــــي فعالية اختتام 
التمريــــن، كّل من الشــــيخ محّمد بن راشــــد آل 
مكتــــوم نائب الرئيس اإلماراتــــي، حاكم دبي، 
والشــــيخ محّمد بن زايــــد آل نهيان، ولي عهد 

أبوظبي.
وتوصــــف دولة اإلمارات بأّنها تشــــّكل مع 
الســــعودية قاطــــرة العمــــل علــــى حماية أمن 
املنطقــــة وحفظ اســــتقرارها. وهمــــا القّوتان 
الرئيســــيتان في حتالــــف دعم الشــــرعية في 
اليمن الذي تقوده الرياض، ويخوض مواجهة 
علــــى األراضــــي اليمنية مــــع جماعة احلوثي 
املتمّردة التي ليست سوى ذراع إليران ووكيل 

من وكالئها في املنطقة.
كما أّن البلدين جــــزء من الرباعي املقاطع 
لقطر بســــبب دعمهــــا لإلرهــــاب، والذي يضّم 

أيضا كّال من مصر والبحرين.
وأثنى الشــــيخ محمد بــــن زايد على رعاية 
امللك ســــلمان لتمرين درع اخلليج املشــــترك1، 
واصفــــا اململكة باحلصن العربي اإلســــالمي 
املنيــــع في مواجهة أي محاوالت لتهديد األمن 
اإلقليمــــي، أو التدخل في الشــــؤون الداخلية 
العربية، أو العبث مبقدرات شــــعوب املنطقة 

ومكتسباتها.
وشــــّدد على وقــــوف اإلمارات فــــي خندق 
واحــــد إلــــى جانــــب اململكــــة، وأن التحالــــف 
اإلماراتي الســــعودي هو حتالــــف يقوم على 
أســــس ثابتــــة وقواعــــد صلبــــة مــــن التفاهم 

واالحترام املتبادل والعمل املشــــترك، من أجل 
تعزيز األمن واالســــتقرار اإلقليميني، وصيانة 
مرتكــــزات األمن القومــــي العربي في مواجهة 

أي مخاطر أو تهديدات.
كما أشــــار ولي عهد أبوظبي إلى مشاركة 
القوات املسلحة اإلماراتية في التمرين بشكل 
فاعل وقوي، في ترجمة اللتزام دولة اإلمارات 
الثابت ”بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة 
في كل ما من شــــأنه تعزيز العمل املشترك في 
مواجهة األخطار والتحديات على الســــاحتني 

اإلقليمية والدولية“.
للقــــوات  فرصــــة  التمريــــن  فــــي  ورأى 
املســــلحة اإلماراتيــــة ”للتعرف إلــــى مدارس 
عســــكرية مختلفة باملنطقة والعالــــم، وتبادل 
اخلبــــرات معها، ما يعزز من قدرتها وكفاءتها 

وجاهزيتها“.

وأضـــاف ”متريـــن درع اخلليج املشـــترك1 
والعـــدد الكبير من الدول الشـــقيقة والصديقة 
املشـــاركة فيه، تأكيد للوعـــي العميق بطبيعة 
دة التي متر بها املنطقة والعالم،  الظروف املعقَّ
ومـــا تقتضيـــه هـــذه الظـــروف من ضـــرورة 
التنســـيق العســـكري الدائـــم للتعامـــل معها، 
خاصة أن ما تفرزه من أخطار وحتديات، وفي 
مقدمتها التدخل بشـــؤون املنطقـــة والتطرف 
اإلرهـــاب، ال ميكـــن التعامل معـــه بفاعلية إال 
من خالل حتالفات قوية، ســـواء على املستوى 

السياسي، أو األمني، أو العسكري“.
واختتم الشـــيخ محمد بـــن زايد بالقول إّن 
”إقامة هـــذا التمريـــن العســـكري األضخم في 
املنطقة على أرض اململكة العربية الســـعودية 
تؤكد دورها احملوري والريادي بصفتها ركيزة 
لألمن واالســـتقرار في املنطقة والعالم، والثقة 

الكبيرة بهـــا وبسياســـاتها وبقدرتها على أن 
تكون محورا لتنســـيق اجلهـــود واإلمكانيات 
والقدرات اإلقليمية ملصلحة اســـتقرار املنطقة 
وحتصينها وصيانة مصالح دولها وشعوبها“.

واحتضنت منطقة اجلبيل شرقي السعودية 
فعاليـــة اختتام مترين درع اخلليج املشـــترك1 
الذي هـــدف تنظيمه إلى ”رفـــع جاهزية قوات 
الدول املشاركة فيه وحتديث اآلليات والتدابير 
املشـــتركة لألجهزة األمنية والعسكرية وتعزيز 

التعاون والتكامل العسكري“.
وشاركت في التمرين على مدى شهر كامل 
قوات عـــدة دول من املنطقـــة وخارجها متتلك 
أربع منها أحد أقوى عشرة جيوش في العالم. 
وقد مثل التحرك الذي أجرته القوات املشـــاركة 
فـــور وصولها إلـــى أراضي الســـعودية أكبر 

حترك عسكري من نوعه في العالم.

درع الخليج املشترك يرسم خط النار أمام املطامع والتهديدات
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أخبار

اململكة العربية الســــــعودية، بالتعاون مع الدول الرئيسية في املنطقة، بصدد ترجمة قّوتها 
ــــــي بوجه املطامع  ــــــة ومكانتها السياســــــية والدبلوماســــــية إلى جدار دفاع أمن االقتصادي
والتهديدات، عبر مواصلة بناء قدراتها العسكرية، وجتميع القوى التي تشاركها أهدافها 

وتوّجهاتها في حفظ األمن وحماية االستقرار.

من الصعب في بلد مثل العراق تغلغل فيه الفساد وامتد إلى جميع مظاهر احلياة ومفاصل 
الدولة أّن تكون العملية االنتخابية من الترّشــــــح إلى الدعاية إلى االقتراع، مبعزل عن تلك 

الظاهرة التي غدت لصيقة بالعملية السياسية اجلارية في البلد منذ خمسة عشر عاما.

«لدينا عالقة اســـتراتيجية مع الواليات املتحدة وأصبحت أقوى حاليا. وكونهم أصدقاء لنا فإننا 

نواصل الحوار والتفاهم في األمور التي نختلف بشأنها}.

عادل اجلبير
 وزير اخلارجية السعودي

«يســـتعد رموز املحاصصة واملنتفعون منها والذين حامت حولهم شبهات الفساد للتربع على 

مواقع السلطة في السنوات األربع املقبلة.. ها هي صورهم تنتشر على أعالي البنايات}.

جاسم احللفي
 قيادي باحلزب الشيوعي العراقي

شعارات انتخابية مختصرة ومبهمة 

ال تقول شـــيئا بعينه وال تشـــير إلى 

أي برامـــج أو مشـــاريع وال ترتب على 

المرشحين أي التزامات

◄

اإلنفاق على الحمالت االنتخابية وجه آخر للفساد في العراق

تأمين المنطقة على رأس األولويات

[ مليار دوالر تكلفة حملة االئتالفات الثالثة الكبرى  [ حمالت ممولة من أموال الفساد تروج لإلصالح والتغيير

دعوة لتجريب المجرب

قوات برية وبحرية وجوية من 24 

دولة شاركت في التمرين

استمر لشهر كامل وكان األضخم 

في تاريخ المنطقة

أربع من الدول المشاركة تمتلك 

أحد أقوى عشرة جيوش في العالم

◄

◄

◄



} تونس - أعلنت وزارة الدفاع التونســـي في 
بيان اإلثنين أن الوحدات العســـكرية تواصل 
تعّقب العناصر اإلرهابية المتحّصنة بالجبال 

شمال غربي البالد.
وأوضحت الوزارة أّن ”إحدى التشـــكيالت 
العســـكرية تمّكنت، مســـاء األحد، من العثور 
على مسّدس رّشـــاش ومخزنين تابعين لنفس 
الســـالح و61 خرطوشـــة (عيار 9 مم) ومعّدات 
لصنع األلغام تم إتالفهـــا وذلك بجبال الكاف 
في منطقة قريبة من مكان وقوع االشـــتباكات 
بين وحدة تابعة للجيـــش الوطني ومجموعة 

إرهابية يوم 6 أفريل 2018“.

وكانت قـــوات الجيش أعلنت نهاية فبراير 
الماضـــي القضـــاء علـــى خمســـة إرهابييـــن 
ينتمون إلى ما يسمى ”كتيبة عقبة بن نافع“.

ويتحصن المئـــات مـــن اإلرهابيين الذين 
ينتمون إلى تنظيمـــات ُمتطرفة -منها ”كتيبة 
عقبـــة بـــن نافـــع“ و“جنـــد الخالفـــة“- داخل 
الجبال المحيطة بمحافظات القصرين والكاف 
وســـيدي بوزيد، غـــرب البالد غيـــر بعيد عن 

الحدود الجزائرية.
وظهـــرت ”كتيبـــة عقبـــة بـــن نافـــع“ بعد 
ســـقوط نظام الرئيس األســـبق زين العابدين 
بـــن علي في 14 يناير من عام 2011، وهي تتبع 

تنظيـــم القاعـــدة في بالد المغرب اإلســـالمي، 
لكنهـــا أعلنـــت فـــي ســـبتمبر 2014 مبايعتها 
لتنظيم داعش. وتحّمل الســـلطات التونســـية 
هذه الكتيبة مســـؤولية العديـــد من الهجمات 
اإلرهابية، منها الهجوم الذي استهدف دورية 
للجيش التونسي في 29 يوليو 2013، الذي تم 
خالله ذبح ثمانية جنود، إلى جانب العديد من 

العمليات اإلرهابية األخرى.
ويقـــول مراقبـــون إن تنظيـــم القاعدة في 
بالد المغرب اإلســـالمي تلقى سلسلة ضربات 
متتالية في ظرف قياســـي، حالـــت دون إعادة 
تشكيل نفسه في المنطقة، بعدما فقد عددا من 

العناصر القيادية في كل من تونس والجزائر.
وكانـــت قـــوات الجيش التونســـي قضت 
مطلـــع هذا العام على الرجل الثاني في تنظيم 

القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي بالل القبي.
وأفادت تقارير مختلفة بأن تردد بالل القبي 
على تونس منذ عـــام 2014 كان يتم بإيعاز من 
الرجـــل األول في التنظيـــم وأن دخوله األخير 
لتونـــس كان بأمـــر منه أيضـــا، وذلك من أجل 
تنظيـــم وهيكلة ”كتيبة عقبة بـــن نافع“، وهي 
المهمة نفسها التي أوكلت ألمراء الكتائب في 
محافظة خنشـــلة الجزائريـــة من أجل الغرض 

نفسه.

} طرابلس - عقدت مؤسســــة تكنوقراط ليبيا 
مؤتمــــرا فــــي طرابلــــس للتعريــــف بأهدافها 
وأنشــــطتها، حيــــث شــــهد حضور عــــدد من 
أســــاتذة الجامعات واالتحادات والروابط من 

مختلف المجاالت.
ومثل المؤتمر مناسبة إلبراز وتقوية دور 
التكنوقراط الذين يجري اختيارهم عن طريق 
الخبــــرة والكفــــاءة إلدارة الدولــــة وإلصــــالح 

مستوى األداء بشكل عام.
وقال رئيس الهيئة العليا للمؤسسة كمال 
حذيفة ”إن األزمات التي تعيشــــها ليبيا ألقت 
بظاللها علــــى كل مناحي الحياة السياســــية 
واالقتصاديــــة واالجتماعيــــة واألمنيــــة، مــــا 
يســــتدعي أن نقف جميعًا صفًا واحدًا إلخراج 

بالدنا مما هي فيه“.
وقدم حذيفــــة خالل كلمة ألقاها سياســــة 
المؤسسة التي أكد ”أنها تقوم على مرتكزات 
وأولويــــات عديدة، على رأســــها قيام ســــلطة 
موحــــدة فاعلــــة لديها الشــــرعية ومقبولة من 

الجميع“.
وتتنــــازع علــــى ليبيــــا حكومتــــان األولى 
فــــي طرابلس معترف بها دوليــــا والثانية في 
البيضاء مدعومة بمجلــــس النواب المعترف 
بــــه دوليــــا أيضا. ويقــــود المبعــــوث األممي 
غســــان ســــالمة منذ نهاية ســــبتمبر الماضي 
جهــــودا لتعديل اتفاق الصخيرات بما يفضي 
إلى توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء االنقسام 
الذي تعاني منه البالد منذ نحو أربع سنوات.

وبحســــب حذيفة فإن سياســــة المؤسسة 
تقــــوم علــــى نبذ اإلقصــــاء وتدعم المســــاواة 

وتكافــــؤ الفــــرص دون أي تمييــــز فــــي ظــــل 
مصالحة وطنية شــــاملة تضمن حقوق جميع 

الليبيين.
وتسببت الحرب األهلية التي تعيشها ليبيا 
منذ 2011 في إحداث شـــرخ اجتماعي وخلقت 

عداوات بين مدن وقبائل انخرطت في الصراع 
المســـلح. وشـــدد حذيفة على أن مؤسســـتهم 
تشـــكل فضاء لجمع السياسي والتقني لتقديم 
شـــيء ملموس تجاه الوطن والمواطن، بعيدًا 
عن المشاريع الخيالية والرؤى غير الواقعية. 

وأضاف ”وفق مشـــروعنا يشـــكل السياســـي 
صوت التقني والمترجم التنفيذي لمشـــاريعه 
وحلولـــه الســـليمة ألزمـــات البلـــد، ويشـــكل 
التقني الرأي والخبرة والحلول الناجعة وفق 

األسلوب العلمي السليم“.
ومؤسسة تكنوقراط ليبيا  هي تجمع مدني 
تأســـس عام 2012 ، ويعمل على إبراز وتقوية 
دور التكنوقـــراط فـــي إدارة الدولـــة، إلصالح 

مستوى أداء المسؤولين داخل الدولة.
وتعتبر المؤسسُة الشـــباَب حجر الزاوية 
في تحقيق الهدف األساســـي وهو إعادة األمن 
واألمان واالستقرار، نظرا إلى إيمانها بقدرته 
على إحداث التغيير مع ذوي الخبرة والتجربة 

ضمن فريق العمل.
وتدعـــم المؤسســـة بقوة مشـــاركة المرأة 
الفاعلة فـــي المجتمع ”إيمانا بأن المجتمعات 
التـــي تعـــزز حقوق المـــرأة مـــن المجتمعات 
األكثر صحة وعدال، وعندما نتحدث عن المرأة 
نتحدث دائما عن الحرية، ألن الحرية هي حق 
مـــن حقوق المرأة التي من الواجب أن تحصل 

عليه بشكل كامل دون تجزئة“.
مـــع  للتعـــاون  المؤسســـة  تتطلـــع  كمـــا 
واألجنبية،  الوطنيـــة  والجهـــات  المنظمـــات 
لتحقيـــق المصالـــح المشـــتركة، بمـــا يحترم 

السيادة الوطنية. 
وتدير المؤسسَة هيئٌة إدارية عليا، ويراقب 
أداَءها مجلُس األمناء المكون من 15 شخصية 
بـــارزة. ويقع مقرها الرئيســـي فـــي طرابلس، 
ولهـــا فروع ومندوبون في مدن ومناطق ليبية 

عديدة.

   

صابر بليدي

يغيـــب الجيـــش الجزائري عن  } الجزائــر – 
المناورات العســـكرية الدائـــرة في عدة أقاليم 
بدولتي النيجر ومالي، بمشاركة قوى عسكرية 
من الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة واالتحاد 
األوروبـــي وما يعـــرف بمجموعة الخمســـة، 
فـــي إطار عمليـــات ميدانيـــة لمحاربـــة فلول 

التنظيمات الجهادية الناشطة في المنطقة.
وتجـــري المناورات المذكـــورة في مناطق 
قريبـــة من الشـــريط الحـــدودي الرابـــط بين 
الجزائـــر ودولتـــي النيجر ومالي، ويشـــارك 
فيها نحو 1500 عسكري من القيادة العسكرية 
األميركية لمنطقة أفريقيـــا (أفريكوم)، والقوة 
األفريقية لمحاربـــة اإلرهاب المنضوية في ما 

يعرف بمجموعة الخمسة.
ويســـتمر غيـــاب الجيـــش الجزائري عن 
تطبيقـــا  الخارجيـــة،  الميدانيـــة  العمليـــات 
لخيارات أساسية للسلطة الجزائرية، الرافضة 
ألي تدخل عســـكري لجيشـــها خـــارج الحدود 
اإلقليميـــة للبـــالد، وفق مـــا يمليه مـــا يعرف 
بالعقيدة العســـكرية والنصوص الدستورية، 
التي ترفض أي مشـــاركة له خارج الحدود إال 

في الحاالت اإلنسانية.

ولم يســـبق للجيـــش الجزائـــري أن غادر 
حدوده اإلقليمية، إال في حاالت نادرة اقتصرت 
على المشاركة في الحرب العربية اإلسرائيلية 

سنتي 1967 و1973.
ومـــا زالـــت الجزائـــر ترفـــض الضغـــوط 
األميركية والفرنسية، من أجل جر جيشها إلى 
المشاركة في الحرب المعلنة على اإلرهاب في 

منطقة الســـاحل. ويقول مراقبون إن مساعي 
االتصـــاالت التـــي قادتها واشـــنطن وباريس 
عبـــر عـــدد مـــن مســـؤوليها الدبلوماســـيين 
والعســـكريين في اآلونـــة األخيـــرة، من أجل 
إقناع الجزائر بمشـــاركة جيشـــها إلى جانب 
الوحدات العســـكرية المتعددة الجنسيات في 
المنطقة، محاوالت لتوريطها في مســـتنقعات 

خطيرة.
وتعتبر المناورات المذكورة الخامسة من 
نوعها منذ العام 2013، التي تجري بمشـــاركة 
أميركيـــة وأوروبية، في غيـــاب الجزائر التي 
تمتلـــك خبرة طويلـــة في مجـــال الحرب على 
اإلرهـــاب، وهـــو ما يكـــرس عمـــق الخالفات 
العسكرية واالســـتراتيجية بين الطرفين، في 

التعاطي مع التنظيمات اإلسالمية المسلحة.
وتجـــري العمليـــات التـــي انطلقت خالل 
األيام األخيرة فـــي مناطق تيالبيري وطاحوة 
وادغاز الواقعة على الشـــريط الحدودي الذي 
يربط الجزائر بكل من النيجر ومالي إلى غاية 

ليبيا.
وبـــات التواجـــد العســـكري األجنبي في 
منطقة الســـاحل مصدر قلق حقيقي للسلطات 
الجزائريـــة، بالنظر إلى مـــا تصفه بـ“األخطار 
األمنية والعســـكرية المحدقة بأمن وســـيادة 

دول المنطقة“.
ويعـــود التواجد األميركي إلى العام 2013، 
أما التواجد الفرنســـي في اطار عملية برخان 
فيعود إلـــى العام 2014، قبـــل أن تلتحق بهما 
القـــوة األفريقية المؤسســـة مؤخرا (مجموعة 

الخمسة).
ورغم حديث القيادة العســـكرية الفرنسية 
عن قضاء عملية برخان على نحو 450 إرهابّيا، 
والضربات األميركية النوعية التي تســـتهدف 
من حين آلخـــر جيوبا وقيـــادات في تنظيمي 
داعش والقاعدة ببعـــض المناطق الليبية، إال 
أن الوضـــع األمني في المنطقة ما زال يتســـم 
بالخطـــورة والهشاشـــة، فـــي ظـــل الهجمات 
المتكـــررة للقاعدة على عناصـــر أميركية ومن 

مجموعة الخمسة خالل األشهر األخيرة.

ويـــرى خبـــراء أمنيـــون أن تباين وجهات 
النظـــر حـــول مقاربات الحرب علـــى اإلرهاب، 
وااللتباس الحاصل في تصنيف المجموعات 
المســـلحة بيـــن القـــوى الدوليـــة واإلقليمية، 
والتضاريـــس الجغرافيـــة الوعـــرة، تســـاهم 
فـــي زعزعة اســـتقرار المنطقة بســـبب تباين 
فشـــل  إثـــر  خاصـــة  واألهـــداف،  األجنـــدات 
أغلـــب حكومـــات المنطقـــة في بنـــاء جيوش 
قوية ومتمرســـة وقـــادرة على حماية ســـيادة 

بلدانها.
وســـعت الجزائـــر منـــذ العـــام 2009 إلى 
تأســـيس تحالـــف أفريقي إقليمـــي، يتخذ من 
مدينـــة تمنراســـت الحدوديـــة عاصمـــة لـــه، 
ويضـــم قيادات جيـــوش وأمن دول الســـاحل 

الصحـــراوي، في إطار أفرقة المقاربة وتحييد 
المنطقـــة عن التدخـــالت الخارجيـــة، إال أنها 
فشلت في ذلك تحت ضغط واشنطن وباريس.

وهـــو مـــا ردت عليـــه بتعمـــد غيابها عن 
التحالفـــات، بما فيها تأســـيس ودعم وتمويل 
القـــوة األفريقيـــة، واالعتراض علـــى دعوات 
األفريكـــوم وبرخـــان لمشـــاركة جيشـــها في 

العمليات الميدانية.
وما زالت الجزائر ترافع لصالح المقاربات 
السياســـية والداخليـــة لحلحلـــة أزمتي مالي 
وليبيا، وتصر على رفض التدخل العســـكري 
الغربي في المنطقة، بسبب ما تعتبره توريط 
المنطقـــة فـــي مســـتنقع خطيـــر وتهديد أمن 

وسالمة دول المنطقة.

وتعتبر الجزائر اتفاق السالم المبرم على 
أراضيهـــا عـــام 2015، بين الفصائـــل المالية 
المعارضة والحكومة المركزية، أرضية إلحالل 
الســـالم في البالد، وتجنيـــب المنطقة ويالت 

االنزالق إلى الفوضى.
وهي المقاربة نفســـها التـــي تتبناها في 
دعـــم الحـــوار الليبي الليبي، ودعـــم الليبيين 
للوصـــول إلـــى تســـوية شـــاملة لألزمـــة، مع 
اإلبقـــاء على اليقظـــة التامة فـــي الحرب على 
التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل، عبر 
إرساء قواعد تعاون تقوم على بناء ومساعدة 
جيـــوش المنطقـــة، وتكثيف التعـــاون األمني 
واالســـتعالماتي، لمحاصرة جيـــوب اإلرهاب 

والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.

الجزائر تغيب عن مناورات عسكرية دولية في الساحل األفريقي
[ األفريكوم وبرخان تسيران مناورات ميدانية على الحدود الجنوبية الجزائرية  [ التواجد العسكري األجنبي بمنطقة الساحل يقلق الجزائر

يســــــتمر متســــــك اجلزائر بعدم مشــــــاركة جيشها في أي عمل عســــــكري خارج حدودها 
ــــــة، رغــــــم الضغوط املســــــلطة عليها من طرف قوى دولية نافــــــذة في جبهة احلرب  اإلقليمي
على اإلرهاب، حيث لم تفض سلســــــلة االتصاالت الدبلوماســــــية والعسكرية التي أجرتها 
ــــــات املتحدة األميركية مــــــع نظيرتها اجلزائر، إال إلى إصــــــرار األخيرة على عقيدة  الوالي

جيشها وعدم املغامرة به في أعمال ميدانية خارج إقليمها.

أخبار
«الحملة االنتخابية للجبهة الشعبية تتعرض منذ انطالقها إلى عدة عراقيل من قبل فروع هيئة 

االنتخابات في بعض المدن».

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم اجلبهة الشعبية التونسية

«ليبيـــا ليســـت دولة فاشـــلة، بل دولة مؤسســـاتية تســـعى لبســـط هيبـــة الدولـــة على كامل 

أراضيها… وإيطاليا تعمل على دعم عملية االستقرار (في ليبيا)}.

جوزيبي بيروني
سفير إيطاليا لدى ليبيا

الجيش التونسي يواصل تعقب اإلرهابيني غرب البالد

مؤسسة تكنوقراط ليبيا تعقد مؤتمرا للتعريف بأنشطتها

تجاهل مطلق لما يحدث خارج الحدود

◄ قال رئيس مجلس األمة الجزائري 
عبدالقادر بن صالح، إن األزمة في 

ليبيا محل انشغال بالده، داعًيا كل 
األطراف إلى االقتداء باتفاق المصالحة 
بين الزنتان ومصراتة، استكماًال لمسار 

السالم.

◄ أعلنت بعثة االتحاد األوروبي 
بتونس، االثنين، عن نشر فريق من 

المالحظين لمراقبة مراحل االنتخابات 
البلدية، وهي األولى منذ بدء االنتقال 

السياسي في البالد عام 2011.

◄ أفاد مسؤول مغربي، اإلثنين، بأنه 
تم العثور على 6 جثث متحللة، تعود 

إلى مهاجرين ينحدرون من دول جنوب 
الصحراء، يرجح أنهم قضوا غرقا، 

خالل محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، 
انطالقا من الساحل المغربي الشمالي.

◄ أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي استضافة بالده للقمة العربية 

الـ30 المقبلة، مشيدا بإدارة خادم 
الحرمين الشريفين العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
للقمة الـ29، مثمنا ما توصلت إليه من 
نتائج مثمرة لخدمة القضايا العربية 

المشتركة.

◄ توقف األطباء واألخصائيون 
الموريتانيون عن عملهم في 

المستشفيات بالعاصمة ومدن أخرى 
في البالد، االثنين، تنفيذا إلضراب 

مدته ساعتان وذلك للمطالبة بتحسين 
أوضاعهم وزيادة عالواتهم وتطبيق 

”نظام األسالك“ الجديد، الذي يمنحهم 
امتيازات إضافية.

◄ أعلن 11 حزبا من دول شمال أفريقيا 
-من بينها حزب حركة مشروع تونس 
وحزب األصالة والمعاصرة المغربي- 

األحد عن تأسيس هيئة عليا مؤقتة، 
للتنسيق بينها بهدف دعم ”االستقرار“ 

في المنطقة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

عـــن  العســـكري  الجزائـــر  غيـــاب 

التحالفات اإلقليميـــة في املنطقة 

رد على تقويض جهودها لتأسيس 

قوة أفريقية إقليمية 

◄
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التكنوقراط يتطلعون إلى لعب دور أكبر في ليبيا



{علينا تضييق الخناق حتى ال نترك مســـاحة لإلرهابيين لتنفيذ هجمات وهو ما يســـتوجب منع أخبار

وصولهم إلى أموال أو وثائق مزورة أو عبورهم لحدودنا}.

دمييتريس أفراموبولوس
مفوض الشؤون الداخلية في االحتاد األوروبي

{اإلرادة الراســـخة للعثور على طريق مشترك إلصالح االتحاد األوروبي متوفرة، ونحن في نقاش 

مكثف مع باريس من أجل التوصل إلى توافقات}.

ستيفن زايبرت
املتحدث باسم احلكومة األملانية

} بودابســت - يعتبـــر فـــوز حـــزب فيـــدس 
اليميني الحاكم فـــي المجر، الذي ينتمي إليه 
رئيس الـــوزراء فيكتور أوربـــان، بفترة ثالثة، 
امتدادا لصعود اليميـــن المتطرف األوروبي، 
حيـــث مثلـــت الخطابـــات المعاديـــة للهجرة 
واألجانـــب أهم البرامج االنتخابية التي قادت 
هذه األحزاب إلى سدة الحكم أو شغل منصب 
المعـــارض لـــه تأثير قـــوي على السياســـات 

العامة للبلدان األوروبية.
وعـــزز فـــوز أوربـــان، بوالية ثالثـــة على 
التوالـــي، موقـــف تحالف دول وســـط أوروبا 
في مواجهة سياســـات الهجـــرة التي يتبّناها 
االتحاد األوروبي، ما يعّمق الهوة مع بروكسل 
التـــي تحاول فرض سياســـاتها علـــى جميع 
أعضاء االتحاد حتى لو استوجب األمر فرض 

عقوبات.
وطـــرح أوربـــان نفســـه كمنقـــذ للثقافـــة 
المســـيحية في مواجهة هجرة المسلمين إلى 
أوروبـــا وهـــي صـــورة كان لهـــا صداها لدى 
الماليين من الناخبين خصوصا في المناطق 
الريفيـــة، ما يعطي صورة عـــن يمين أوروبي 
يتمســـك بهوياته القطرية فـــي أوروبا، حيث 
تمّثل إعادة انتخابه دليال جديدا على الشـــرخ 

القائم في أوروبا.
وأكـــد رئيس الوزراء المجري خالل حملته 
االنتخابية أنـــه يرغب في التعاون مع إيطاليا 
والنمســـا لتشـــكيل تحالف للـــدول المعادية 
للهجرة المســـلمة، في وقت وصل ائتالف بين 

المحافظيـــن واليمين المتطرف إلى الحكم في 
فيينـــا منذ ديســـمبر، في حين تقـــود الرابطة 
(يميـــن متطـــرف) بزعامـــة ماتيو ســـالفيني 
االئتالف اليميني في روما الذي حل في طليعة 

انتخابات الرابع من مارس الماضي.
وعلى الرغم مـــن معارضته تعزيز التكامل 
األوروبـــي، لم يهدد أوربان يوما باالنســـحاب 
مـــن االتحـــاد، فيمـــا تعتبـــر المجر مـــن أبرز 
المســـتفيدين مـــن األمـــوال األوروبيـــة التي 
ساهمت في إنعاش اقتصادها بعد أزمة نهاية 

سنوات الـ2000.
ورغم انتقاد خدمات الصحة العامة الرديئة 
فـــي المجـــر وهجرة الشـــباب والممارســـات 
المشـــكوك فيها والمحســـوبيات في أوســـاط 
السلطة، لم يكن اليســـار والليبراليون خيارا 
يحظـــى بمصداقية لـــدى الناخبيـــن، بعد أن 
منحوا ثلثي أصواتهم لحزب فيدس، ما يمكنه 

من أغلبية برلمانية مريحة.
وأكد متحدث باسم الحزب أن فرض حزمة 
ضرائب على المنظمات غيـــر الحكومية التي 

تدعم الهجرة سيكون بين أول النصوص التي 
سيتعرض لها البرلمان الجديد.

واظهـــرت النتائـــج التي شـــملت أصوات 
المجرييـــن في الخارج، فـــوز الحزب اليميني 
الديمقراطييـــن  وحلفائـــه  اوربـــان  برئاســـة 
المســـيحيين بــــ133 مقعدا من أصـــل 199 في 
البرلمان، ما يعني أن رئيس الوزراء ســـيكون 

مطلق اليد للحكم أربعة أعوام إضافية.
وفاز حـــزب جوبيـــك اليمينـــي المتطرف 
بــــ26 مقعـــدا وتحالـــف يســـار الوســـط الذي 
يقـــوده االشـــتراكيون بـ20 مقعـــدا واالئتالف 
الديمقراطـــي (يســـار) بــــ9 مقاعـــد والحـــزب 

المدافع عن البيئة بـ8 مقاعد.
وحصد حـــزب اوربان 49.6 فـــي المئة من 
األصوات بفـــارق كبير عن جوبيـــك (19.2 في 

المئة) وتحالف يسار الوسط (12 في المئة).
وســـتتيح غالبيـــة الثلثين ألوربـــان الذي 
يحكـــم منـــذ 2010 مواصلـــة إجراءاتـــه بحق 
بعـــض المنظمات غير الحكوميـــة التي تدافع 
عن حقوق اإلنســـان وتحظى بدعم الملياردير 

األميركـــي من أصل مجري جورج ســـوروس.
واعتبـــر مراقبـــو منظمة األمـــن والتعاون في 
أوروبـــا، في تقرير هذا األســـبوع، أنه رغم أن 
عمليـــات التصويت جرت فـــي ظروف مرضية 
فإن قـــدرة الناخبين علـــى التصويت واجهت 
”خطابا معاديا لألجانب“ و“انحيازا لوســـائل 

اإلعالم“.
مـــن  اآلالف  عشـــرات  تظاهـــر  والســـبت، 
المجرييـــن فـــي العاصمـــة بودابســـت رفضا 
إلعادة انتخاب أوربان، حيـــث أكد المنظمون 
أنهم حشـــدوا مئـــة ألف شـــخص، داعين إلى 

تظاهرة مماثلة السبت المقبل.
وقالت زعيمة الجبهة الوطنية في فرنســــا 
مارين لوبن تعليقا على نتائج االنتخابات في 
المجر ”تم مجددا رفض الهجرة الكثيفة التي 
يدعمهــــا االتحاد األوروبي“، لتنضم بذلك إلى 
زعيم المعارضــــة اليمينية في هولندا النائب 
المعادي لإلســــالم غيرت فيلــــدرز، الذي يزور 
بانتظــــام أوربان في بودابســــت لتقديم الدعم 

له.

اليمين يحكم قبضته على المجر بمعاداة الهجرة واألجانب

عزز اليمني الشــــــعبوي فــــــي املجر قبضته 
ــــــى احلياة السياســــــية فــــــي البالد بعد  عل
فوز تاريخي في االنتخابات التشــــــريعية، 
مستفيدا من خطاب شــــــعبوي مبني على 
القومية  معاداة األجانب واالنغــــــالق على 
األوروبية، ما يزيد من اتساع هوة اخلالف 
بني بودابســــــت وبروكسل حول سياسات 
اللجوء والهجــــــرة، التي كانت أهم برنامج 
انتخابي قــــــاد اليميني فيكتور أوربان الى 
رئاسة الوزراء في املجر للمرة الثالثة على 

التوالي.

مظاهرات مناوئة ألوربان عقب إعالن فوزه

[ بودابست تسعى إلى تشكيل تحالف للدول المعادية للهجرة المسلمة

مارين لوبان:

المجر ترفض مجددا الهجرة 

الكثيفة التي يدعمها 

االتحاد األوروبي

} إزميــر (تركيــا) - بـــدأت االثنيـــن محاكمة 
القـــس األميركـــي آندرو برونســـون في تركيا 
بتهـــم تتعلـــق باإلرهـــاب، بعدما قضـــى عاما 
ونصـــف العام خلف القضبان في قضية زادت 

منسوب التوتر بين أنقرة وواشنطن.
ويتهم برونسون بالقيام بنشاطات مؤيدة 
لحركـــة غولن، الـــذي تتهمه أنقـــرة بأنه وراء 
محاولة االنقالب الفاشـــلة في 2016، كما يتهم 

بالتجسس ألهداف سياسية وعسكرية.
ورفـــض القـــس األميركـــي كل االتهامات 
الموجهـــة إليـــه في مســـتهل محاكمتـــه التي 
تتابعهـــا واشـــنطن من قـــرب، فيما أكد ســـام 
براونباك، السفير األميركي المتجول للحريات 
الدينيـــة الدوليـــة، أن العالقة بيـــن الواليات 
المتحدة وتركيا ستتعرض لضغوط طالما ظل 

برونسون في السجن.
وبـــدأت الجلســـة في قاعـــة محكمة ضمن 
معتقـــل علـــي آغا فـــي محافظة إزميـــر بغرب 
تركيـــا، حيث قـــال القـــس الـــذي كان يرتدي 
قميصا أبيض وبدلة ســـوداء ”لم أفعل شـــيئا 
ضد تركيا، على العكـــس، أحب تركيا وأصلي 

من أجلها منذ 25 عاما“.
وقـــال محاميه جيم هاالفـــورت إن ”حقه في 
الحريـــة واألمان منتهـــك منذ فتـــرة، نأمل أوال 
فـــي التوصل إلـــى اإلفراج عنـــه“، حيث يواجه 
برونسون عقوبتين بالسجن 15 عاما و20 عاما.
ونفى القس عالقتـــه برجل الدين فتح الله 
غولن قائال ”ســـيكون ذلك إهانـــة لديانتي، أنا 
مسيحي، لن أنضم إلى حركة إسالمية“، نافيا 

تورطه في أنشطة تجسس.
ويـــرى مراقبـــون أن الســـلطات التركيـــة 
تحـــاول مـــن خـــالل قضيـــة القـــس مقايضة 
الواليـــات المتحـــدة والضغط عليها لتســـليم 
فتح الله غولن المقيـــم على أراضيها، بعد أن 

رفضت واشنطن تسليمه ألكثر من مرة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
لّمح في وقت سابق إلى أن حكومته قد تفرج عن 
القس المحتجز إذا ســـّلمت الواليات المتحدة 
رجل الديـــن فتح الله غولن، الـــذي يعيش في 
بنســـلفانيا وتتهمـــه أنقرة بالمســـؤولية عن 

محاولة انقالب العسكري الفاشل.
ويمنح مرســـوم رئاســـي، أردوغان سلطة 
الموافقـــة علـــى مبادلة أجانـــب محتجزين أو 
مدانيـــن في تركيا بأتـــراك محتجزين في دول 
أخـــرى ”في حاالت يفرضهـــا األمن القومي أو 

المصالح القومية“.
وتؤكد الواليـــات المتحدة أن برونســـون 
سجن دون وجه حق ودعت إلى إطالق سراحه 
فـــي األشـــهر الماضيـــة، لكـــن تركيـــا رفضت 
الطلب وال يبدو أنها ســـتوافق على ذلك، وفق 

المراقبين.

تركيا تبدأ محاكمة القس 

األميركي آندرو برونسون
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} لوكســمبورغ - بدا األوروبيون منقسمين 
االثنين، حـــول إمكانية فرض عقوبات جديدة 
على إيـــران بســـبب برنامجهـــا الصاروخي 
الباليســـتي، وذلـــك لتلبية مطالـــب الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب وتجّنـــب أي انهيار 
لالتفـــاق النـــووي الـــذي توصلـــوا إليه مع 

طهران.
االتحـــاد  خارجيـــة  وزيـــرة  واســـتبعدت 
األوروبي فيديريـــكا موغيريني لدى وصولها 
إلى لوكسمبورغ للمشاركة في اجتماع لوزراء 
خارجيـــة االتحـــاد األوروبـــي، التوصـــل إلى 
قرارات حول هذا الموضوع في الوقت الراهن.
ويعتقـــد قـــادة الدول األوروبيـــة الرافضة 
لمزيـــد فـــرض عقوبـــات علـــى إيران بســـبب 
برنامجهـــا الصاروخـــي الباليســـتي، خاصة 
إيطاليـــا، أن العقوبـــات لـــن تفلح فـــي إقناع 
الرئيـــس األميركـــي بالعدول عن االنســـحاب 
من االتفاق النووي، فيما تدفع كل من فرنســـا 
وألمانيا باتجاه تلبية المطالب األميركية ولو 

جزئيا أمال في إنقاذ االتفاق.
واقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وفق 
وثيقة مسّربة، عقوبات جديدة من التكتل على 
إيران بســـبب صواريخها الباليستية ودورها 
في الحرب في ســـوريا في مســـعى إلى إقناع 
واشـــنطن بأّال تنســـحب من االتفاق النووي. 
وعّبـــر وزيـــر الخارجية األلمانـــي هيكو ماس 

عن اســـتيائه حيال طهران قائال ”نحن قلقون 
إزاء الدور الذي تضطلع به إيران في المنطقة 
وبســـبب برنامجها للصواريخ الباليســـتية“، 
حيـــث تدعم طهـــران عســـكريا الميليشـــيات 

الحوثية في اليمن والنظام السوري.
وأقـــّر وزيـــر خارجيـــة لوكســـمبورغ يان 
اســـلبورن أن السياســـة الخارجيـــة إليـــران 

وبرنامجها الباليســـتي ال ينسجمان مع روح 
االتفاق النـــووي، قائال ”إذا كّنـــا قادرين على 
القيام بخطوات تســـاهم في تهدئة األميركيين 
أعتقـــد أن هذا النقاش حـــول عقوبات جديدة 
ســـيحصل، ولكن ينبغـــي عدم ارتـــكاب خطأ 
رئيســـي يتمّثل في خســـارة إيران“. وأضاف 
اســـلبورن ”ليـــس المطلـــوب كســـر العالقـــة 

الخاصة جدا بين إيـــران واالتحاد األوروبي. 
أعتقد أّن أوروبا ستبذل كل ما تستطيعه لعدم 

سقوط االتفاق حول النووي“.
هـــذه  األميركيـــون  توّلـــى  ”إذا  وتابـــع 
المســـؤولية فســـيكون ذلك خطأ فادحا، هناك 
أنـــاس أكفاء فـــي الواليات المتحـــدة يعرفون 
كيف يشـــرحون للرئيس ترامب تداعيات قرار 

كهذا“.
وكان ترامب قـــد أمهل الحلفاء األوروبيين 
حتى 12 مايـــو القادم إلصالح االتفاق النووي 
الموّقـــع مع طهران في 2015، يتم بموجبه رفع 
العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل 

الحد من برنامجها النووي.
ويرى الرئيـــس األميركي ثالثة عيوب هي 
فشـــل االتفاق فـــي التعامل مـــع برنامج إيران 
للصواريخ الباليســـتية والشروط التي يمكن 
للمفتشـــين الدوليين بموجبها زيـــارة مواقع 
إيرانيـــة تتعلـــق بالبرنامـــج النـــووي وبنـــد 
الفترة الزمنية الـــذي تنقضي بموجبه القيود 

المفروضة على إيران بعد عشر سنوات.
ووّجـــه إنـــذارا للقـــوى األوروبيـــة، يناير 
الماضي، قائال إنه يتعّين عليهم الموافقة على 
”إصالح العيـــوب المزعجة باالتفـــاق النووي 
اإليرانـــي“ وإّال فإنـــه ســـيرفض مـــّد تعليـــق 
العقوبات األميركية علـــى إيران، مؤكدا ”هذه 

فرصة أخيرة“.

} لندن - تأمل المملكة المتحدة في أن تجعل 
مـــن قمة الكومنولث، التي بدأت أشـــغالها في 
العاصمـــة البريطانيـــة لندن االثنيـــن، فرصة 
لتوطيـــد عالقاتهـــا مـــع دول إمبراطوريتهـــا 
الســـابقة بهدف زيـــادة المبـــادالت التجارية 
معها في وقت تستعد فيه للخروج من االتحاد 

األوروبي.
وتعـــّول المملكـــة المتحـــدة علـــى تقارير 
لرابطـــة الدول تؤكد فوائـــد التجارة بين دول 
الكومنولـــث بفضـــل اللغـــة المشـــتركة بينها 
واألنظمة القضائية، لكن البعض يحذرون من 
أن حجـــم تجارة بريطانيا مع دول الكومنولث 
أقل منـــه مقارنـــة مـــع جيرانها فـــي االتحاد 

األوروبـــي لدرجة أن اســـتبدالها علـــى الفور 
مستحيل.

ويتوقع التقرير التجاري للمنظمة أن تنمو 
التجارة الداخلية بين دول الكومنولث بنسبة 
17 بالمئـــة علـــى األقل وصوال إلـــى 700 مليار 
دوالر بحلول 2020، حيث ســـيكون لبريكســـت 
تداعيـــات اقتصاديـــة واســـعة النطـــاق على 
المملكـــة المتحدة واالتحاد األوروبي والعديد 

من الدول األعضاء في الكومنولث.
ويضيـــف التقريـــر ”لكن، قد تكـــون هناك 
أيضا فرص مهمة للمملكـــة المتحدة في فترة 
مـــا بعد بريكســـت، للتفاوض علـــى اتفاقيات 
تجارية ثنائية جديـــدة مع أعضاء راغبين في 

الكومنولـــث“. من المقـــرر أن تخرج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي في مارس 2019، وتسعى 
إلـــى إبـــرام اتفاقـــات تجـــارة جديـــدة خارج 
الســـوق األوروبية الموحدة، وتنظر إلى دول 
إمبراطوريتهـــا الســـابقة للتعويـــض عن أي 

تراجع.
وقالت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي ”إن عائلـــة الكومنولث تمّثل فعليا ُخمس 
التجـــارة العالميـــة، وعلينا مواصلـــة العمل 
ســـويا للبناء على هذه األسس القوية بالبناء 
علـــى روابطنـــا التجارية القائمة، وتأســـيس 
روابـــط جديـــدة“، فيمـــا أكـــد المســـؤول عن 
األعمال في الكومنولـــث جوناثان مارالند أنه 

إذا فشـــلت بريطانيا في تعزيز الصادرات إلى 
الدول األعضاء فإن ذلك ســـيكون ”تقصيرا في 
أداء الواجـــب“. وفـــي المقابـــل اعتبرت مجلة 
”ذي إيكونوميســـت“ أن الكومنولـــث ”لن تنقذ 
واصفة الفكرة القائلة  بريطانيا من بريكست“ 
بـــأن التجارة مـــع الكومنولث يمكـــن أن تحل 
مـــكان التجارة مـــع االتحاد األوروبـــي بأنها 

”وهم كبير“.
وتشـــير أرقام تجارة البضائع والخدمات 
فـــي 2016 إلـــى أن حجم تجـــارة بريطانيا مع 
15 دولة، تســـع منهـــا في االتحـــاد األوروبي، 
يفوق حجم تجارتها مع أكبر شـــريكين لها في 

الكومنولث، كندا والهند.

األوروبيون في عجلة من أمرهم إلنقاذ االتفاق النووي مع إيران

بريطانيا تبحث عن ظهير ملا بعد بريكست في قمة الكومنولث

االختالف ال يفسد للود قضية

ببباختصار
◄ طالبت السلطات الباكستانية من 
المسيحيين في مدينة كويتا بجنوب 

غرب البالد االثنين، البقاء في منازلهم، 
بعد شن هجوم ثان ضدهم خالل أقل 

من شهر، حيث قتل شخصان وأصيب 
ثالثة آخرون األحد، كما قتل أربعة 
مسيحيين آخرين يوم عيد الفصح 

االثنين الماضي.

◄ أعلن محامون في الهند أنه تم 
االثنين، تبرئة ساحة خمسة من 

الناشطين الهندوس من تهمة تفجير 
مسجد في مدينة حيدر أباد عام 2007، 

حيث وقع التفجير في مسجد مكة 
التاريخي خالل صالة الجمعة 2007، ما 

خّلف تسعة قتلى و58 مصابا.

◄ نظم حزب الشعب الجمهوري 
المعارض الرئيسي في تركيا العشرات 
من المسيرات في أنحاء البالد االثنين، 

لالحتجاج على حالة الطوارئ المستمرة 
في البالد منذ 2016، وذلك قبل يوم من 

تصويت مقرر في البرلمان األربعاء، 
بشأن تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثة 

أشهر أخرى.

◄ قال حاكم إقليم خوست األفغاني 
إن رجال قبائل أفغانية أعادوا االثنين 
جنديا باكستانيا كانوا قد أسروه في 
اشتباك على الحدود إلى جانب جثث 

خمسة جنود، حيث ثار الخالف بعد بدء 
باكستان في إقامة سياج على طول كل 
الحدود المتنازع عليها مع أفغانستان.

◄ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أن األجانب، الذين ال يحملون 

إقامة شرعية والذين يعتبرون متطرفين 
سوف يتم طردهم من البالد، مشيرا 

أن أزمة الهجرة ستستمر بسبب عدة 
عوامل منها الفقر في أفريقيا وزيادة 

عدد السكان.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



خالد حنفي

} أثار لجوء المبعوث األممي غســـان ســـالمة 
في ليبيا إلـــى إطالق االجتماعات التشـــاورية 
للملتقـــى الوطنـــي الليبي، خالل شـــهر أبريل 
الجـــاري بعدة مـــدن ليبية، جدال حـــول ما إذا 
كان هـــذا المســـار األممـــي الجديـــد يمكن أن 
يشـــكل مدخال فعاال إلحالل السالم المجتمعي 
أم هـــو مجرد مخرج للخطـــة األممية المتعثرة 
منذ إطالقها في ســـبتمبر الماضي، على خلفية 
احتـــدام النزاع بين القادة حول مكاســـبهم في 

تعديل اتفاق الصخيرات.
وفـــي جوهـــره األساســـي، يمثل المســـار 
التشـــاوري، الذي بدأ في مـــدن زوارة وبنغازي 
ثم غريان وبراك الشـــاطي وغيرها، وسيشـــمل 
19 مدينـــة ليبية، بخـــالف ليبيـــي الخارج في 
مصـــر وتونـــس، تطبيقـــا لنهج عالمـــي يدعى 
”بناء الســـالم من أسفل إلى أعلى“، الذي انتشر 
في عدة مناطق للنزاعات فـــي أفريقيا كرواندا 

والصومال وجنوب السودان ونيجيريا.

يقضي ذلـــك النهج ببناء حـــوار مجتمعي 
وممثلـــي  العادييـــن  النـــاس  بيـــن  مباشـــر 
المجتمعـــات المحلية، كونهم األكثر تضررا من 
اســـتمرار النزاع، وفي الوقت ذاته، من يقررون 
مصيره. وما لم يكن هؤالء مســـتعدون للخروج 
من دائرة العنف، فال مســـتقر ألي اتفاق تسوية 

بين قادة النزاع.
ويرمي السالم من أســـفل إلى عدة أهداف، 
أولها تغيير المواقف وإزالة المدركات السلبية 
المتبادلـــة بيـــن المواطنيـــن، بمـــا قـــد يؤدي 
إلـــى بنـــاء رأس مالي اجتماعي يتأســـس على 
الثقـــة والمصالحة. وثانيهـــا، تمكين الفاعلين 
المحليين، كالمرأة والشباب ونشطاء المجتمع 
المدني والتجار، من المشـــاركة في التعبير عن 
وجهات نظرهم في بناء المؤسســـات والدولة. 
وثالثهـــا، بناء تصـــور عام حـــول الحد األدنى 
الممكن مـــن التوافق المجتمعـــي حول قضايا 

الصراع.
ويبدو للوهلة األولى، أن استدعاء المجتمع 
الليبي للمشـــاركة في دفع المسار السلمي أمر 

عملـــي ومنطقي يالئم طبيعـــة الصراع في هذا 
البلـــد، والـــذي تتغلغل فيـــه العوامـــل القبلية 
والمناطقية والهوياتية من أسفل المجتمع إلى 
أعلى هرم الســـلطة، ومؤسســـاتها المنقسمة، 
لتتجلـــى في معضـــالت مزمنة مثـــل: المظالم 
المناطقـــي،  التنمـــوي  والتهميـــش  القبليـــة، 
والنزاعـــات المحلية حول المـــوارد، ومعضلة 

األقليات والهويات، وغيرها.
ومثـــل هـــذه القضايـــا تحتاج إلـــى حوار 
مفتوح ومباشر الكتشاف توجهات المواطنين 
ومقترحاتهـــم، بعيدا عن تشـــّبث قـــادة النزاع 
بمواقفهـــم وحســـابات تحالفاتهـــم الداخليـــة 

والخارجية. 
إال أنه تبرز إشـــكاليات عديدة خلف اآلمال 
األممية المرجوة من المسار التشاوري الليبي، 
بعضها ينشـــأ من طبيعة السياقات التي أطلق 
فيهـــا ذلك المســـار، واألخـــرى تنصـــرف إلى 
ديناميـــات الحـــوار المجتمعي ومـــدى إمكان 
الرهان على فاعليته إلخراج ليبيا من أزمتها. 

ال يمكـــن إغفـــال أن االســـتدعاء المجتمعي 
ليكون شـــريكا في حلحلة األزمـــة الليبية، جاء 
فـــي أعقـــاب تعثـــر الخطـــة األممية، ما يشـــي 
بأنه نـــوع مـــن التوظيف األممـــي البراغماتي 
لتحقيـــق نصـــر دبلوماســـي، أكثـــر مـــن كونه 
خطة ممنهجة لبناء قابلية حقيقية للســـالم في 
البنـــى المجتمعية الليبية، ألن فشـــل المبعوث 
األممي في تعديل اتفـــاق الصخيرات، وجمود 
مواقف فرقاء الصراع، جعال المسار التشاوري 
أقرب ما يكون إلى الخيار السياســـي الضاغط 
إلحراج قادة النزاع أنفسهم، بغية بلوغ محطة 

االنتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وتحتـــاج ليبيا للوصول إلـــى هذه المحطة 
توفيـــر أجـــواء متعـــددة أمنيـــة وسياســـية، 
واألهم منها، بناء قبـــول مجتمعي عام للخيار 
االنتخابـــي ونتائجه، كي ال تعـــاد دورة العنف 
مجددا بعد االستحقاقات االنتخابية، كما حدث 
في العام 2014. بخالف اســـتيعاب المهّمشين، 
خاصة أنصار القذافي، في مســـارات التسوية، 
ضمن المؤتمر الوطني الجامع الذي يفترض أن 
يعقب ذلك المسار التشاوري، وكذلك االستفتاء 
على الدستور الذي ال يزال يمثل ساحة للخالف 

حول مواد بين القوى الليبية.
ومـــا يدلـــل على ربط المســـار التشـــاوري 
بالخيار االنتخابي، أن سالمة كان قد صّرح في 
21 مارس 2018، بأنـــه كلما اقتربت االنتخابات 
كانـــت التعديالت على اتفـــاق الصخيرات أقل 

أهمية، وأنه سيقوم بمحاولة أخيرة للتوافق.
والالفت أنه لم تظهر أي محاولة أخيرة في 
هذا المضمار، وإنما برزت بعدها بأســـبوعين 

تقريبـــا االجتماعات التشـــاورية، لتعّبر عن أن 
ســـالمة قرر حـــرق المرحلة المأزومـــة (تعديل 
الصخيـــرات) لتســـريع إنفاذ خطتـــه مع نهاية 
العـــام الجاري. ولـــو أن األمـــم المتحدة كانت 
تتوخى عند صياغة خطتها األممية اســـتدعاء 
حقيقيـــا للرأي العـــام المجتمعـــي وتوجهاته 
ومقترحاته في تسوية الصراع، لكانت قد بدأت 
بذلك المسار التشـــاوري قبل ذلك أو على األقل 

بالتوازي مع إطالق خطتها في سبتمبر.
الضغـــط  الســـتدعاء  ســـالمة  بـــدء  ومـــع 
المجتمعي، فإن القـــادة المتنازعين لم يوفروا 
التشـــاوري، وكأنهم  األجواء الالزمة للمســـار 
ماضون في التعايش مع فكرة االنقسام وتعزيز 

نفوذهم المناطقي. 
قبل أيام قليلة من إطالق ذلك المسار أعلنت 
حكومة فايز الســـراج عن عملية عسكرية تحت 
مسّمى ”عاصفة الوطن“ ضد داعش قرب مدينة 
مصراته (غرب)، فيمـــا صرح خليفة حفتر قائد 
الجيـــش الوطني الليبي عن قرب عملية تحرير 
مدينة درنة (شـــرق) مـــن ســـيطرة التنظيمات 
اإلرهابية، بخالف الصراع بين حكومة الوفاق 
والجيـــش الوطني على النفوذ العســـكري في 

مناطق الجنوب.
وتبرز إشكالية الوقت الالزم لفاعلية المسار 
التشاوري، أن اللجوء إلى بناء السالم من أسفل 
المجتمعات المنقسمة استراتيجية طويلة  في 
األجل، كونها تتعلق بقضايا ليس من اليســـير 
حســـمها في األمد القصير، كبناء الثقة وتغيير 

المـــدركات، وتقريب المواقف من أجل التوصل 
إلى أرضية مشتركة بين الفواعل المحلية.

وليس من المتصـــور واقعيا أن تكون فترة 
األربعـــة أشـــهر التـــي يفترض أن تســـتغرقها 
االجتماعـــات التشـــاورية، كافيـــة لبنـــاء تلـــك 
األرضيـــة المشـــتركة بين نخب وقـــوى محلية 
منتشـــرة في أرجـــاء المـــدن الليبيـــة، وعانت 
انقســـاما ونزاعا محتدما طيلة أكثر من ســـبع 
ســـنوات منذ ســـقوط نظام القذافـــي، بخالف 
تكريس مصالـــح جماعات محليـــة باتت عقبة 
كؤود أمام السالم، مثل الميليشيات المسلحة.

ولوحظ أن جلســـة التشـــاور التـــي عقدت 
ببنغازي مثال خلصت إلى تشـــكيل مجموعات 
محليـــة مـــن المجالـــس التقليديـــة والمـــرأة 
ورجال األعمال والمجتمـــع المدني والكيانات 
السياســـية والحقوقية واألكاديميين وغيرهم، 
وأن تلـــك المجموعات ســـتعكف علـــى تعديل 
جـــدول األعمـــال إلضافـــة بنـــود جديـــدة مثل 
المصالحـــة وجبر الضـــرر لضحايـــا اإلرهاب 
والمتضررين. وبالتالـــي، فإن ديناميات عملية 
الحـــوار المجتمعي ســـتأخذ وقتـــا طويال كي 
تصل إلـــى مرادها الفعلي فـــي إحالل بيئة من 

المصالحة والقابلية للسالم.
وتبزغ إشكالية أخرى تتعلق بطبيعة قضايا 
المسار التشـــاوري التي يجري عليها الحوار، 
وتشمل أربعة مجاالت أساسية، وهي: أولويات 
الســـلطات  الحكومة واألمـــن والدفاع وتوزيع 

والعملية الدستورية والمسار االنتخابي.

وعلى أهمية تلك العناوين العريضة، كونها 
تعالج مجمل العمل لبناء الدولة ومؤسساتها، 
إال أنه تكمن خلفها تعقيدات جمة، خاصة أنها 
تتطلب من المشـــاركين إبداء النظر في قضايا 
متســـعة ومتعـــددة العناصر في وقـــت واحد، 
وبعضها ينطوي على تفاصيل فنية وإجرائية، 
ربمـــا يصعب الخروج بتوافـــق عام حولها في 
وقت قصير، قياسا بما جرى من خالفات أخذت 
وقتـــا طويـــال بين قـــادة النزاع أنفســـهم، قبل 
الوصول إلـــى اتفاق الصخيرات في ديســـمبر 
2015، وســـبقته جوالت متعـــددة وطويلة بدأت 
حينذاك، منذ ســـبتمبر 2014، على يد المبعوث 

األممي السابق برناردينو ليون.
ولوال الوقت الضاغط للمســـار التشاوري، 
والذي بدا مرتبطا بالخيار االنتخابي مع نهاية 
العام، لكان مـــن األحرى لألمم المتحدة انتهاج 
اســـتراتيجية الجوالت الحواريـــة المجتمعية 
المتدرجة حول القضايا األكثر تأثيرا في حياة 
المواطنين، والمتســـببة بشكل مباشر في عدم 
االســـتقرار الليبي، مثـــل األمـــن والمصالحة، 
لتنتقـــل بعدهـــا إلى قضايـــا التوزيـــع العادل 
للموارد واستيعاب الهويات، ثم المرور أخيرا 
إلـــى القضايا العملية، مع الشـــق السياســـي 
والمتعلقة بالحكومة والدســـتور واالنتخابات. 
وغالبا ما يكـــون الفرقاء أكثر قدرة على تجاوز 
عثـــرات الشـــق السياســـي والدســـتوري، إذا 
امتلكوا بنية اجتماعية صلبة في مجالي األمن 

والمصالحة.

} صنعــاء - مع انتهـــاء ثالثة أعوام من تدخل 
قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، 
صّعد الحوثيـــون من ضرباتهـــم الصاروخية، 
بشـــكل غير مســـبوق، ضد األراضي السعودية 

التي تقود التحالف ضدهم.
مـــن  موجـــة  الصواريـــخ  هـــذه  وســـّببت 
االنتقـــادات الدولية وانتكاســـة لدى العديد من 
اليمنييـــن الذين كانـــوا يأملون فـــي أن تتجه 
األطـــراف المتصارعة إلى طاولـــة المفاوضات 
بدال من التصعيد العســـكري، الـــذي قد ينتهي 
إلـــى توليد انقســـام آخر، وتجـــدد جراح حرب 

قديمة، وهي الحرب بين الجنوب والشمال.
وتدق دراســـة صدرت مؤخرا عـــن المعهد 
الملكـــي البريطانـــي للسياســـات الخارجيـــة 
”تشـــاتام هاوس“ ناقـــوس الخطر بشـــأن هذا 
الســـيناريو، واصفة جنوب اليمـــن بـ“القنبلة 
بيتـــر  الدراســـة  معـــّد  ويشـــير  الموقوتـــة“. 
سالســـبري إلى أنه بعد مرور ثالث سنوات من 

الحرب، أصبح اليمن ”دولة تعمها الفوضى“.

ويقول سالســـبري ”بعدما كان اليمن دولة 
واحـــدة يشـــارك في حـــرب ثنائية، هو يشـــبه 
اآلن إلـــى حد بعيد منطقـــة دول مصغرة، مليئة 
بمجموعة معقـــدة من السياســـات والنزاعات 
الداخليـــة، بدرجـــات متفاوتة مـــن الصراع مع 

بعضها البعض“.
وكانـــت النتيجـــة غيـــر المقصـــودة لهذه 
النزاعـــات هي أن جنوب الدولـــة اليمنية يتجه 
بوتيرة متسارعة نحو االستقالل الذاتي، نظرا 
لتاريخ اليمن الجنوبي الطويل من السعي وراء 
االســـتقالل. ومن الناحيـــة التاريخية، اعتقدت 
النخب السياســـية والمســـؤولون األجانب أن 
”القضيـــة الجنوبية“ يمكن تأجيلهـــا إلى أجل 
غير مسّمى بسبب افتقار الجماعات االنفصالية 

إلى التماسك وتوحيد االستراتيجية.
وفي العام 1972 اندلعت اشتباكات حدودية 
بين دولتي شـــمال اليمـــن وجنوبه على خلفية 
مســـاعي إقامة وحدة بين البلدين. وفي ســـنة 
1979 بـــدأت مباحثات بين الرئيـــس الجنوبي 
عبدالفتاح إســـماعيل والرئيس الشـــمالي علي 
عبداللـــه صالح توجت بالتوقيـــع على اتفاقية 
الوحدة، وتشـــكيل لجنة دســـتورية مشـــتركة 
لوضع مشـــروع دولـــة الوحدة. وفـــي 22 مايو 
1990 توحد الشـــطران بشـــكل مفاجئ، وأصبح 
علي عبدالله صالح رئيســـا للدولة، وعلي سالم 
البيـــض نائبا له، وأعلن عن دســـتور جديد تم 

االســـتفتاء عليـــه بنجاح عـــام 1991. لكن في 5 
مايـــو 1994 اندلعت حرب أهليـــة بين الجنوب 
والشمال استمرت حتى يوليو 1994، وأدت إلى 
انتصار الشمال وفرار القادة الجنوبيين خارج 

البالد ومن بينهم سالم البيض.
واليوم، بالرغم مـــن أن الجماعات المؤيدة 
النفصال الجنوب، مـــرة أخرى، لم تكن موحدة 
بالكامـــل، إال أنهـــا أصبحـــت أكثـــر تنظيمـــا 
وتسليحا، ال سيما بعدما أظهر الصراع األخير 
الـــذي حدث في عـــدن بين القـــوى االنفصالية 
والمواليـــة للحكومـــة، مـــدى القوة النســـبية 

والتماسك للحركة المؤيدة لالستقالل.

ويؤكـــد سالســـبري أنه إذا ُتركـــت القضية 
الجنوبيـــة مـــن دون معالجـــة، فإنهـــا قطعـــا 
ســـتزيد من تعقيد الجهود الراميـــة إلى إنهاء 
الحـــرب األهلية الجارية فـــي اليمن، مضيفا أن 
المحافظات الجنوبيـــة اآلن تمتلك بنى تحتية 
عسكرية وشرطية وأمنية خاصة بها، مستمدة 

إلى حد كبير من السكان المحليين.
وتمكنت القيادة السياســـية الناشـــئة، في 
الجنوب، من تنظيم نفسها بشكل أكثر تماسكا 
عن التكرار الســـابق للحركـــة االنفصالية. وإذا 
ما تم بذل جهـــد قبل أن تنتهي الحرب األهلية، 
وظهرت محاولة االنفصـــال والعودة إلى واقع 

الدولتين الذي كان قائما في البالد قبل الوحدة، 
بمجـــرد الموافقة على وقف إطـــالق النار، فقد 

يؤدي ذلك إلى اندالع صراع آخر.
وتضيف دراســـة تشـــاتام هاوس أنه حتى 
دون إعـــالن اســـتقالل صريـــح، فـــإن احتمال 
نشوب صراع مع الحكومة المعترف بها دوليا 
فـــي المناطق الجنوبيـــة المتنازع عليها  (عدن 

وشبوة وحضرموت) ال يزال مرتفعا.
وتنتقـــد الدراســـة غياب اهتمـــام صانعي 
السياســـة الدوليين بالجنوب منذ بدء الحرب، 
تماشيا مع النزعة التاريخية لرؤية قضية هذه 
المنطقـــة كمســـألة ثانوية. ونتيجـــة لذلك، فإن 
الجماعات االنفصالية الجنوبية ليست مدرجة 
رســـميا في عملية الســـالم، رغم أنها ســـتلعب 
دورا مهّمـــا فـــي تقرير أمن اليمن واســـتقراره 

وسالمته اإلقليمية في المستقبل.
ومـــن أجـــل تعزيز األمـــن واالســـتقرار في 
اليمـــن، والحيلولـــة دون حـــدوث المزيـــد من 
التدهور في العالقة مع الحكومة، سيتعين على 
صانعي السياسات تطوير فهم أعمق للجنوب، 
وتحســـين التواصل مع قـــادة الجنوب والعمل 
على بنـــاء قدرات المجتمـــع المدني الجنوبي، 

كما ستحتاج إلى ذلك في بقية البالد.
وتخلص الدراســـة إلى أنه لم يعد باإلمكان 
إذا كان ينبغي  تأجيـــل ”القضيـــة الجنوبيـــة“ 
تجنب األخطاء التي حدثت في الفترة االنتقالية 
مـــن 2012 إلـــى 2014. وفـــي ذلك الوقـــت تمكن 
الحوثيون، بدعم من الرئيس السابق، الذي قام 
الحوثيون بتصفيته، علـــي عبدالله صالح، من 
الزحف جنوبا إلى صنعاء ألنهم لم ُينظر إليهم 

على أنهم تهديد حقيقي للعملية السياسية.
لكن في الواقع، تســـبب استيالء الحوثيين 

على صنعاء في اندالع الحرب الحالية. 

مشاورات ليبيا: األمم المتحدة تحاور الشعب بعدما فشلت مع السياسيين

أحالم االنفصال في جنوب اليمن.. قنبلة موقوتة

الحوار املجتمعي الطريقة املثلى لبناء املستقبل

على فوهة بركان

[ اجتماعات مفتوحة تؤسس األرضية لثقافة المصالحة  [ بناء السالم من أسفل في المجتمعات المنقسمة استراتيجية طويلة األجل

في 
العمق

{مـــا تحتاجه ليبيا هـــو البدء في عملية المصالحـــة الوطنية من أجل إجراء انتخابات تســـهم في 
استقرار البالد وتخرجها من حالة التشتت الحالية}.

جوزيبي بيروني
السفير اإليطالي في ليبيا

{اليمن يمر اليوم بعملية تحول ومرحلة صعبة تتطلب دعم المجتمع الدولي لمواجهة االنقالب 
وأدواته وأجندته الدخيلة}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

تتخّبط ليبيا في مســــــتنقع من الفوضى تســــــبب في إدامتها وتعميقها االنقسام السياسي 
الذي يضع عراقيل كثيرة أمام أي حلول أو اتفاقات مطروحة، حيث تتصارع على النفوذ 
والســــــلطة والشرعية في ليبيا قوتان سياسيتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز 
السراج، املدعومة دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها خليفة حفتر، 
املدعومة من مجلس النواب بطبرق (شــــــرق). ودفعت حالة االستعصاء السياسي وفشل 
احلوارات بني ممثلي الســــــلطة في ليبيا األمم املتحدة للجــــــوء إلى عامة الليبيني واملجتمع 

املدني للتحاور واالستماع إلى آرائهم بشأن مستقبل البالد.

تشــــــّدد دراسة صدرت مؤخرا عن املركز امللكي البريطاني للسياسات اخلارجية (تشاتام 
ــــــة االنفصاليني جنوب اليمن أو تأجيلها إلى ما بعد احلرب  هــــــاوس) على أن جتاهل قضي
ضد احلوثيني، يعني فتح املجال حلرب أخرى قد تندلع في البالد مبجرد أن تهدأ احلرب 
على احلوثيني، مشيرة إلى أن تعيني مبعوث خاص جديد لألمم املتحدة خلق فرصة لنهج 

دولي جديد للوساطة في اليمن بشكل عام، وللقضية اجلنوبية على وجه اخلصوص.
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ديناميات عملية الحوار املجتمعي 
إلى  ستأخذ وقتا طويال كي تصل 
بيئة من  إحالل  الفعلي في  مرادها 

املصالحة والقابلية للسالم

◄

بيتر سالسبري:
جنوب الدولة اليمنية 

يتجه بوتيرة متسارعة نحو 
االستقالل الذاتي
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{اإلمـــارات وقفـــت مع الصومـــال ضد القراصنـــة وقامت بكل واجـــب، وقدمت كل دعـــم بالمال 

والسالح والدواء. ولم يرد الصومال إال بالنكران واإلساءة}.
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير اخلارجية البحريني

{الحكومة تخلق عدة تجاوزات لترتيبات وتفاهمات سابقة وراسخة مع دولة اإلمارات، احتقانات 
ال داعي لها مع صديق وحليف وقف مع استقرار وأمن الصومال في أحلك الظروف}.

أنور قرقاش
وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية

} أبوظبــي - قررت دولة اإلمارات إنهاء مهمة 
قواتها التدريبية فـــي الصومال لبناء الجيش 
الصومالي الذي بدأ عام 2014. يأتي هذا القرار 
على خلفية حادثة احتجاز الســـلطات األمنية 
الصوماليـــة طائرة مدنية خاصة مســـجلة في 
دولة اإلمـــارات األحد 8 أبريـــل 2018 في مطار 
مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر من قوات 
الواجـــب اإلماراتية، وعلـــى خلفية قيام بعض 
العناصـــر األمنيـــة باالســـتيالء علـــى المبالغ 
المالية المخصصة لدعـــم الجيش الصومالي 

ودفع رواتب المتدربين الصوماليين.
وأعربـــت اإلمارات عـــن اســـتنكارها لهذه 
الحادثـــة، التي ترى فيها مـــا يناقض األعراف 
والتقاليد الدبلوماسية المســـتقرة بين الدول 
ومـــا يخالف مذكـــرة التفاهـــم الموقعـــة بين 
البلديـــن، فيما يؤّطـــر خبـــراء ومراقبون هذا 
التصعيد ضمن سياقات اســـتراتيجية ترتبط 
من جهة باألجندات الخارجية في منطقة القرن 

األفريقي.
ويرتبـــط هـــذا التصعيد من جهـــة أخرى، 
بالخالفـــات بيـــن مقديشـــو وجمهورية أرض 
الصومـــال، أو صوماليالند، وهو إقليم منطقة 
حكم ذاتي تقع في القرن األفريقي، على شاطئ 
خليـــج عدن، وبالتحديد في شـــمال الصومال، 
وتطالب بـــأن يعترف العالـــم بها، وخصوصا 

جامعة الدول العربية.

على مســـتوى التصعيـــد الخارجي، تعتبر 
تركيا، الصومـــال من المناطق الرئيســـية في 
سياساتها الناعمة، وعلى مدى سنوات طويلة 
استغلت األوضاع اإلنسانية في البالد، لترسخ 
قدمها وذلك عبر سياســـة بدأت بالمســـاعدات 
اإلنسانية ومشاريع خيرية انتهت ببناء قاعدة 

عسكرية.
وتقلـــق جهود اإلمـــارات في دعم الشـــعب 
الصومالـــي، تركيا، كما قطر وإيران أساســـا، 
باعتبار أن أجنداتها ”اإلنسانية“ تبطن غايات 
سياسية. فقطر مثال تلعب على كل األطراف في 
مقديشـــو وتســـتغل تواطؤ الحكومة، لتحويل 
الصومال إلى أفغانســـتان جديدة في أفريقيا، 
عبر دعمها للحركات المتشـــددة، خاصة حركة 

الشباب المتطرفة.
وقـــال محمود كمال، مســـاعد مدير المركز 
العربـــي األفريقـــي للدراســـات، إن التصعيـــد 
الصومالـــي، تقف وراءه قطـــر التي تبحث عن 
إعادة إحيـــاء دور التنظيمات المتشـــددة مرة 
أخرى، بشـــكل يخدم أغراضهـــا، ويتوافق مع 
توجهاتهـــا في إحداث المزيـــد من توترات في 
المنطقـــة، باعتبار أن الصومـــال إحدى الدول 

المهمة في منطقة القرن األفريقي.
وأضاف لـ“العرب“، أن اإلمارات أخذت على 
عاتقهـــا مهمة إعادة بنـــاء الجيش الصومالي 
المتشـــددين وكســـر شـــوكة  وتطهيـــره مـــن 
التنظيمـــات المتطرفـــة في غالبيـــة األراضي 
الصومالية، بدعم من قوات البعثة العســـكرية 
لالتحاد األفريقي، حتى افتعلت مقديشـــو أزمة 
الطائـــرة المحملـــة بالماليين مـــن الدوالرات، 
وهو ما اســـتثمرته الدوحة لسكب الزيت على 
النار، أمال في أن تقوم بدور الخزينة بالنســـبة 

للحكومة الصومالية.
وأوضح كمال، أن محمد مرســـي الشـــيخ، 
وزيـــر الدفـــاع الصومالـــي، كان قـــد أعلن قبل 
فترة عن وقف برنامج تدريب عسكري إماراتي 
بحجـــة أن الحكومة ســـوف تتولى دفع رواتب 
المجندين وليســـت بحاجة إلـــى دعم إماراتي، 
برغم أن الصومال يعانـــي من أزمة اقتصادية 
صعبة، لكـــن ذلك التحول المفاجـــئ بدأ يأخذ 
منحنـــى التوتر منذ قرار الـــدول األربع (مصر 
واإلمارات والســـعودية والبحريـــن) بمقاطعة 

قطر بسبب تمويلها اإلرهاب.
وأشـــار إلى أن وجود نفوذ قـــوي للدوحة 
في الصومال، الذي يقع قريبا من باب المندب 
وعند مدخل البحر األحمـــر، يمّكنها من تهديد 
أمـــن مصـــر والســـعودية، ألن قطـــر تهوى أن 
يكون لديها متشددون تابعون لها في المناطق 
التي تمثـــل أهميـــة اســـتراتيجية، لذلك فهي 
تعمـــل حاليا على تغذيـــة التطرف في المنطقة 
بما يخـــدم مصالحها الرامية إلـــى تهديد أمن 
دول الخليج الرئيســـية، بذريعة أن ذلك يقوي 
نفوذها، متصورة أن هذا النوع من التصرفات 
قـــد يدفع الـــدول األربع إلى مراجعـــة مواقفها 

حيالها.
لدولة اإلمارات خبـــرات وتجارب متراكمة 
في مســـاعدة الـــدول الفقيرة والناشـــئة على 
التوازن واالســـتقرار من بوابـــة التنمية، وقد 

قّدمـــت للصومـــال الذي يســـعى للخـــروج من 
مرحلة الحرب األهلية، العديد من المســـاعدات 

ذات الطابع التنموي.
وقد أثنى المبعـــوث الخاص لألمين العام 
لألمم المتحدة إلى الصومـــال، مايكل كيتينغ، 
على جهود دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
الصومالييـــن في  مســـاعدة  المســـتمرة فـــي 
مختلـــف المجـــاالت، لدعم األمن واالســـتقرار 
والتنميـــة في هذا البلد الـــذي ال يزال في طور 
البحـــث عن توازنـــه، بعد ســـنوات طويلة من 

الحرب األهلية.

تاريخ من العالقات

ال يأتي اهتمام اإلمـــارات بدعم الصومال، 
من مبدأ المصلحة، وإن كان استقرار الصومال 
يعنـــي نجاح عمليـــات مواجهـــة القرصنة في 
الســـاحل األفريقي وحماية الســـفن التجارية 
اإلماراتية والدولية. لكنه، يأتي تنفيذا لوصية 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، في مد يد 
العـــون والســـند للجميع، وخاصـــة في مجال 
الدعـــم التنمـــوي واإلنســـاني لجميـــع الدول 
العربية واإلســـالمية، وفي مقدمتها جمهورية 

الصومال، وكذلك اليمن.
ودعمت اإلمـــارات العديد مـــن المؤتمرات 
الدولية لمكافحة القرصنة في الصومال تزامنا 
مع تزايد هجمات القراصنة واختطاف العديد 
من السفن التجارية التي تعبر الحدود المائية 

للصومال.
ويقـــول عبدالرحمـــن عبـــدي، نائب رئيس 
مركز  مقديشو للدراســـات السياسية، ”تفاجأ 
الجميـــع بحادثة احتجاز الطائـــرة اإلماراتية 
ومصادرة األموال التـــي كانت على متنها ولم 
يكن أمـــرا متوقعا نظرا للعالقـــات القوية بين 
البلدين والـــدور الكبير الـــذي لعبته اإلمارات 
خالل الســـنوات الماضية في دعـــم الصومال 
ســـواء فـــي المجـــال األمنـــي وخصوصا في 
محاربة اإلرهاب وفي المجال اإلنســـاني حيث 
تنفذ اإلمارات منذ عدة سنوات مشاريع تنموية 
ذات بعـــد اســـتراتيجي في عدد مـــن المناطق 

الصومالية“.
وترتبط دولة اإلمارات والصومال بعالقات 
تعاون تاريخيـــة قامت على أســـاس االحترام 
المتبـــادل، وقد نّفذت قـــوة الواجب اإلماراتية 
اآلالف  منهـــا  تخـــرج  تدريبيـــة  دورات  عـــدة 
مـــن الصوماليين تـــم تدريبهم لبنـــاء الجيش 
واألجهزة األمنيـــة الصومالية، كما تقوم دولة 
اإلمـــارات بدفع رواتب 2407 جنود صوماليين، 
وبناء 3 مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية 

إماراتية لعالج الصوماليين.
وتشـــرف اإلمـــارات علـــى برنامـــج قوات 
الشـــرطة البحرية في إقليـــم بونتالند المعنية 
بمكافحة اإلرهـــاب والقرصنة. وســـاهمت في 
رفع قدرات المؤسســـات األمنية والعســـكرية 
الصوماليـــة، وكذلـــك دعـــم وتعزيـــز جهـــود 
مكافحـــة اإلرهـــاب بالتعاون مع عـــدة أطراف 
دولية والقوات التابعـــة لالتحاد األفريقي في 

الصومال.
الهـــالل  هيئـــة  عبـــر  اإلمـــارات  وقدمـــت 
األحمر اإلماراتي لشـــعب الصومـــال منذ عام 
1993 وحتـــى نهايـــة 2016، أي خـــالل 24 عامًا، 
مســـاعدات بلغت 277 مليونًا و553 ألف دوالر، 

باإلضافة إلى 165 مليونًا حصيلة حملة ”ألجلك 
يا صومال“ والتي تم إطالقها عام 2017، ليصل 
مجمـــوع المســـاعدات 442 مليونـــًا و553 ألف 
دوالر، المساعدات شملت العديد من المشاريع 
التنمويـــة، وبرامج اإلغاثة ومشـــاريع رمضان 
واألضاحي واأليتام والمســـاعدات اإلنســـانية 

للمحتاجين.

بلغت قيمة المســـاعدات اإلغاثـــة منذ عام 
1993 وحتـــى نهايـــة 2016، نحـــو 95.8 مليون 
دوالر، فيما بلغت قيمة المشـــاريع 82.6 مليون 
دوالر، وبلغت قيمة مشاريع رمضان واألضاحي 
19.5 مليون دوالر، والمشـــاريع الخاصة بكفالة 
األيتـــام 78.8 مليـــون دوالر، فيمـــا بلغت قيمة 
المســـاعدات اإلنسانية 10.6 مليون دوالر، وفي 
عام 2016، بلغ إجمالي قيمة المشاريع اإلغاثية 
اإلنســـانية  والمســـاعدات  األيتـــام  وكفـــاالت 
ومشـــاريع اإلغاثة ورمضـــان واألضاحي نحو 

13.5 مليون دوالر.

تصعيد مقديشو

لكن، في الوقت الذي تمد فيه اإلمارات يدها 
بالدعم، غير المشـــروط، للشـــعب الصومالي، 
كان للرئيس محمد عبدالله فرماجو وللحكومة 
الصومالية، رأي آخـــر وأجندة أخرى تعارض 
مصالح الشعب الذي عانى من ويالت الحرب.

أقدمـــت الحكومة الصوماليـــة مؤخرا على 
تعطيل اتفاق موقع بيـــن موانئ دبي العالمية 
مع حكومـــة أرض الصومال لتطوير مشـــروع 
منطقـــة اقتصادية حـــرة تتكامل مع مشـــروع 
تطويـــر ميناء بربـــرة، بحيث يصبـــح الميناء 
إقليميـــا محوريا ومعبـــرا رئيســـيا لمختلف 
البضائع المســـتوردة من األســـواق اإلقليمية 
والعالمية ويجذب المســـتثمرين ويســـهم في 
تنويـــع االقتصـــاد وخلـــق المئات مـــن فرص 

العمل.
تدخلـــت حكومة فرماجو، مدفوعة بوضوح 
لتنفيذ أجندة مصالح قطرية، وحاولت تعطيل 
االتفـــاق وعـــدم االعتراف به، فـــي تحّد واضح 
لخطـــط طموحة تهـــدف إلى تحســـين أحوال 
شعب الصومال، وفتح آفاق التنمية وانتشاله 

من ويالت الفقر.
ولم يتوقف تصعيد الحكومة في مقديشـــو 
عنـــد هـــذا الحد بل تعـــّدى ذلك نحـــو اختراق 
باحتجـــاز  الدوليـــة،  والمواثيـــق  القوانيـــن 
الســـلطات األمنية الصومالية للطائرة المدنية 
الخاصة المســـجلة في دولة اإلمارات في مطار 
مقديشـــو الدولي، وعلى متنهـــا عناصر قوات 
الواجب اإلماراتيـــة، ومصادرة المبالغ المالية 
المخصصـــة لدعـــم الجيـــش الصومالي ودفع 
رواتب المتدربين الصوماليين، وعدد من األسر 

الفقيرة، وأطباء مستشفى زايد بمقديشو.
ويرجـــع مراقبون هذا التبدل في سياســـة 
الرئيـــس الصومالي إلى خالف مقديشـــو مع 
جمهوريـــة أرض الصومـــال وعـــدم اعترافها 
باســـتقالل هـــذه المنطقة. ووجـــدت األطراف 
الخارجيـــة التـــي لها مصلحة فـــي تغذية هذا 
الصراع فرصة في غضب فورماجو، خصوصا 
بعد االنتخابات التي شهدتها صوماليالند في 

شهر نوفمبر 2017.
وكانـــت اإلمارات من أول الدول التي توجه 
إليها الرئيس الجديد موســـى عبدي بالشـــكر 
لدعـــم بـــالده، التي تنشـــد االعتـــراف العربي 
والدولـــي. وأّكـــد أن على الـــدور اإلماراتي في 

تحقيق النهضة التي ينشـــدها لبـــالده، قائال 
خالل مؤتمـــر صحافي بنادي دبـــي للصحافة 
”نحن دولة مســـتقلة ومن حقنا عقـــد اتفاقيات 
مع من نشـــاء دون وصاية من أحد“، في إشارة 
إلى االتفاقية الموّقعة حديثا حول ميناء بربرة 

مع موانئ دبي العالمية، وبمشاركة إثيوبيا.
ويـــرى عبدالرحمـــن عبـــدي أن ”الحـــادث 
كان الهـــدف منـــه صرف األنظار عـــن الصراع 
بيـــن الحكومة والبرلمـــان ألنه جـــاء في أوج 
الصراع بين الجانبين والذي نجم عن مشروع 
لسحب الثقة من رئيس المجلس محمد عثمان 

جواري“.
ويقلـــق انســـياق الرئيـــس فورماجو وراء 
السياســـات الخارجية الداعمة للفوضى، بقية 
األطـــراف الصومالية، حيث دافـــع عبدالوالي 
محمـــد علي، رئيـــس حكومة إقليـــم بونتالند، 
(منطقـــة تقـــع شـــمال شـــرق الصومـــال) عن 

العالقات بين اإلمارات وبونتالند.
وقـــال محمد علـــي خالل مؤتمـــر صحافي 
إنه ”طلب من دولـــة اإلمارات العربية المتحدة 
مواصلـــة دعـــم قـــوات الشـــرطة البحرية في 
بونتالنـــد“. وأضـــاف قائـــال ”أعتـــذر عن أي 
أخطـــاء يمكـــن أن تكـــون قد حدثـــت. ال يوجد 
بديل أفضل للدعـــم اإلماراتي“. وذكر أيضا أن 
واليته يربطها تعاون أمني مع اإلمارات بشأن 

اإلرهاب والقرصنة واالتجار بالبشر.
ويؤكد عبدالرحمـــن عبدي أن الصومال لن 
يتخلـــى ”عن الـــدور اإلماراتي فـــي إعادة بناء 
المؤسســـات الوطنية والســـيما المؤسســـات 
األمنية والجيش، وستجد مقديشو صعوبة في 

أن تجد من يمأل هذا الدور“.
ورغم تجـــاوزات حكومـــة فورماجو، تؤكد 
اإلمـــارات انحيازها الكامل لشـــعب الصومال، 
والتزامهـــا بتقديـــم كل صور الدعـــم الممكن، 
وأنها ستبقى إحدى أهم الدول الداعمة لقطاع 
األمن الصومالي، كما أكدت على ذلك مؤسســـة 
الفكريـــة  إنســـتيتيوت  بيـــس  إنترناشـــونال 

المرموقة.

اإلمارات تتمسك بدعم الشعب الصومالي رغم مؤامرات حكومته

تتجاوز اجلهود اإلنســــــانية لدولة اإلمارات العربية املتحدة في الصومال اجلانب التنموي، 
والبعد اإلغاثي الظرفي، إلى بعد أشــــــمل ذي طابع اســــــتراتيجي هدفه إعادة االســــــتقرار 
إلى البلد بعد ســــــنوات طويلة من احلروب وغياب الدولة، غير أن حكومة مقديشو اختارت 

مؤخرا حتويل بوصلتها نحو قوى معادية لإلمارات.

[ دعم إماراتي متنوع لدفع عجلة التنمية ودحر اإلرهاب  [ مواجهة القرصنة البحرية تستوجب استقرار الصومال ودعم أمنه

في 
العمق

عبدالرحمن عبدي: 
مقديشو لن تجد من يمأل دور 

اإلمارات ومساعداتها  التي 
تقدمها للصومال

سنوات من العطاء لتخفيف معاناة الشعب الصومالي

اإلمارات تشرف على برنامج قوات 
الشرطة البحرية في إقليم بونتالند 

املعنية بمكافحة اإلرهاب والقرصنة، 
وساهمت في رفع قدرات املؤسسات 

األمنية والعسكرية الصومالية

} أبوظبــي - أكـــد حمد ســـعيد الشامســـي، 
ســـفير مؤسســـة اإلنتربول، أن دعم اإلمارات 
لإلنتربول ســـاهم في تحقيق إنجازات كبيرة 

للمؤسسة الدولية على الصعيد العالمي.
وأكد الشامســـي أن اتفاقية دعم اإلمارات 
للبرامـــج األمنية لمؤسســـة اإلنتربـــول على 
المســـتوى العالمي ســـتؤدي إلى المزيد من 
اإلنجازات والنتائج اإليجابية في الســـنوات 
األربع المتبقية من برنامج الدعم، ما يســـاهم 
في خدمة البشرية على مستوى العالم والتي 

تترجم رؤية ونهج قيادة اإلمارات.
وأوضح الشامســـي أن إطالق المشـــاريع 
األمنية الســـبعة من أبوظبـــي العام الماضي 
كانت له نتائج عالمية مميزة اســـتفادت منها 
137 دولـــة حتـــى اآلن، فيما تســـتمر البرامج 
مستمرة األجندة االستراتيجية التي وضعتها 

المؤسسة.
دوليـــة  عمليـــات   5 اإلنتربـــول  وأجـــرى 
بالتعـــاون مـــع دول أعضـــاء لمكافحة تهريب 
األدوية والمنتجات الطبية المزّورة والبضائع 
المقلدة، والتي تـــم خاللها توقيف العديد من 

المجرمين في قضايا مختلفة.

الدعم اإلماراتي يرتقي 
بخدمات اإلنتربول 
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} الضربة الثالثية ليست أكثر من 
رسالة وجهتها الدول الكبرى الثالث إلى 

النظام السوري بسبب استخدام األسلحة 
الكيميائية في مدينة دوما في ضاحية 

دمشق، استهداف مراكز عسكرية وبحثية 
عدة طالتها الصواريخ األميركية والفرنسية 

والبريطانية في األراضي السورية تزعم 
الدول الثالث أّنها مراكز لها عالقة بتصنيع 

السالح الكيمائي ونقله واستخدامه. لم 
تسقط أّي ضحية مدنية أو عسكرية سورية، 

ذلك ما يؤكد أّن الضربات كانت متوقعة 
من قبل النظام وحلفائه في الزمان واملكان، 
كما يرّجح أّن الدول الثالث ال تريد أن توقع 

ضحايا وال أن حتدث دمارا في مواقع حيوية 
للنظام وحلفائه، ال سيما بعد أن شّكل الفيتو 

الروسي في مجلس األمن ضد أّي محاولة 
إلصدار قرار، مصدر إحراج دولي وحتّد لم 
يكن من املمكن السكوت أو االستسالم له، 
خاصة وأّن استخدام هذا السالح احملّرم 

دوليا، صار ينتشر في ظل ما يصفه أكثر من 
طرف بعدم قدرة مجلس األمن الدولي على 

اتخاذ قرارات، ومن ذلك أن اعتبرت لندن 
أّن السكوت على ما جرى في سوريا على 

هذا الصعيد، شجع على استخدام السالح 
الكيميائي داخل بريطانيا من قبل املخابرات 

الروسية ضد أحد عمالئها السابقني على حّد 
زعم حكومة صاحبة اجلاللة.

رغم هذا التصّور الذي جرى خالله 
اتخاذ قرار من ثالث دول دائمة العضوية في 

مجلس األمن، ومهما قيل بشأن احلسابات 
الدولية املتصلة بضرورة القيام بخطوة 

متنع النظام السوري من استخدام السالح 
احملّرم دوليًا ضد شعبه، فإن الضربة الثالثية 

تنطوي على أهداف أخرى. أهداف ال تصل 
إلى حد احلديث عن خطة استراتيجية 
متكاملة لسوريا التي آلت إلى النفوذ 

الروسي الذي يظلل نفوذا إيرانيا وتركيا، 
وال هي ضربة محدودة وانتهت. إّنها رسالة 

كما وصفتها العواصم الدولية الثالث، وألنها 
رسالة فهي تنطوي على انتظار جواب ليس 

من النظام السوري الذي تعلم هذه الدول أّنه 
فقد منذ سنوات أي مساحة من استقاللية 

القرار، بل الرسالة هي إلى روسيا بالدرجة 
األولى وإيران بدرجة ثانية.

الرئيس السوفييتي األخير ميخائيل 
غورباتشوف، اعتبر أّن الضربة الثالثية 

على سوريا، ليست إال مترينا قبل الضربة 
الفعلية القادمة على هذا البلد، ولعّل آخر 
رؤساء اإلمبراطورية السوفييتية، وآخر 

زعماء املنظومة االشتراكية مع انتهاء احلرب 
الباردة، يدرك أّن حترك السفن األميركية نحو 
شرق املتوسط بشكل غير مسبوق منذ حرب 

العراق في العام ٢٠٠٣ ال ميكن إال أن يكون 
متهيدا لعمل عسكري كبير.

في املقابل أكدت مندوبة الواليات املتحدة 
في مجلس األمن، نيكي هيلي، أّن اجلنود 
األميركيني في سوريا لن يغادروا سوريا، 

وهو موقف جاء بعد الضربة الثالثية في 
خطوة تعكس تطّورا استراتيجيا أميركيا، 
بعدما كان الرئيس األميركي دونالد ترامب 

أعلن قبل أسبوعني أنه سيسحب جنوده 
من سوريا، ويأتي هذا املوقف في ظل غياب 

أي رد عسكري على الضربة الثالثية في 
سوريا، حيث اكتفى النظام السوري كعادته 

حيال أي ضربات تأتيه من خارج احلدود، 
باالحتفال بالنصر بإفشاله الضربة الثالثية، 

وهو أسلوب معتاد منذ سنوات طويلة 
سواء كان األمر متعلقا بضربات إسرائيلية 

أو أميركية، ورغم عدم حصول أي رد فإّن 
املندوبة األميركية في مجلس األمن ”بّشرت“ 

احلكومة الروسية بحزمة عقوبات جديدة 
ستطال شركات روسية تعتقد واشنطن أّنها 

على صلة بتزويد سوريا بتقنيات أو مواد 
لها عالقة بالسالح الكيميائي.

اخلطة األميركية غير واضحة املعالم 
حتى اليوم، فهي تستند في البداية إلى 

معالم حتالف دولي تشكل بريطانيا وفرنسا 
ركنْيه األساسيني، ويحظى بغطاء عربي 
تشكل اململكة العربية السعودية أساسه، 

فيما أعلنت إسرائيل أّنها قدمت معلومات 
استخبارية عن سوريا إلى منفذي الضربة 

الثالثية، وهو مؤشر آخر على مالمح 
التعاون بني هذه األطراف في الشأن الروسي، 

ويشكل عنوان النفوذ اإليراني الهدف األول 
لهذه الدول، حيث بدأ بوضوح تزايد احلديث 

عن إخراج إيران وميليشياتها من سوريا 
كشرط ال بد منه حلل األزمة في هذا البلد، 

وهذا املوقف الذي ستبرز مالمحه أكثر 
فأكثر في املرحلة املقبلة، ويعكس في جوهره 

انقالبا في االستراتيجية األميركية جتاه 
األزمة السورية، والتي أسس لها الرئيس 
األميركي السـابق باراك أوباما، من خالل 

فتح الطريق أمام التدخل الروسي العسكري 
في هذا البلد، في خطوة كانت الغاية منها 

التزام روسيا بتوفير شروط احلل في سوريا 
مع مراعاة مصالح الدول الكبرى في هذا 

البلد، وضمن حل ينسجم مع قرارات األمم 
املتحدة وال سيما مؤمتر جنيف حلل األزمة 

السورية.
اجلديد أّن عامل الثقة في الدور الروسي 
اهتز من قبل اإلدارة األميركية واحلكومتني 

الفـرنسية والبريطانية، واقتضى هذا 
االهتزاز بداية حتّول في املوقف من األزمة 

السورية، يقوم على أولوية محاصرة النفوذ 
اإليراني، ما يجعل روسيا أمـام خيار الذهاب 

في حماية الدور اإليراني في سوريا، أو 
القيام بخطوات تظهر أن موسكو مستعدة 

للعب دور جّدي في حتجيم هذا الدور أو 
إلغائه، وسياسة العصا واجلزرة هي ما 

ميكن أن نلمسه بوضوح في السياسة 
األميركية جتاه روسيا، وهي سياسة ستبدو 
فيها اإلدارة األميركية وحلفائها أكثر تشددا 

جتاه إيران، وفي نفس الـوقت مراقبة 
ردود الفعل الروسية على هذه اخلطوات، 

واالمتحان األهم هو اخلطوة املرتقبة أميركيا 
بإلغاء االتفاق النووي مع إيران الشهر 

املقبل.
القوة األميركية العسكرية في املنطقة 

متّهد ملواجهة مع إيران ليست واضحة 
معاملها الكاملة بعد، لكن مع نهاية احلرب 
على تنظيم داعش في العراق وسوريا ثمة 

مواجهة حامية؛ إيران في صلبها واجلغرافيا 
العربية مسرحها واالقتصاد والعقوبات ليسا 

السالح الوحيد الذي ستستخدمه واشنطن 
في مواجهة الدور اإليراني في املنطقة، بل 

حتى الصواريخ األميركية باتت جاهزة 
وقابلة لالنطالق بعدما تراجع االستعراض 
اإليراني الصاروخي الذي طاملا كان مصدر 

اعتداد إيران الوحيد عسكريا.
باختصار روسيا أمام خيارات صعبة 

هذه املرة؛ إّما استمرار االستنزاف الروسي 
وتصعيده في سوريا مرفقا بعقوبات أميركية 

جديدة، وإما ابتداع سياسة جديدة حترج 
الغرب والعرب وهي تغيير رأس النظام 

السوري.

تغيير رأس النظام السوري أو المزيد من االستنزاف الروسي

روسيا أمام خيارات صعبة هذه المرة؛ 

إّما استمرار االستنزاف الروسي 

وتصعيده في سوريا مرفقا بعقوبات 

أميركية جديدة، وإما ابتداع سياسة 

جديدة تحرج الغرب والعرب وهي تغيير 

رأس النظام السوري

} لم تتمّكن احلكومة العراقية من اتخاذ 
موقف رسمي أكثر من التعبير عن القلق من 
تداعيات تلك الضربة الثالثية على املنطقة، 

وكان موقفها قبيل الضربة أكثر إحراجا 
حيث عّبرت بأن ما يحصل في سوريا شأن 

داخلي، وهذا املوقف لم يصدر ليس ألن بغداد 
غير منحازة إلى حتالف طهران وموسكو مع 
نظام بشار األسد ضد الشعب السوري، ولكن 
إحراج موقف حيدر العبادي دفعه إلى اتخاذ 

موقف النأي بالنفس.
العبادي في حيرة من أمره، فال هو 

قادر على نسيان فضل واشنطن عليه في 
احلرب واالنتصار على داعش وما تزال تدعم 

طموحه في رئاسة ثانية للحكومة املقبلة 
بعد االنتخابات، وال هو قادر على التخّلي 

عن حلفه العقائدي الشيعي مع طهران 
املاسكة بجميع خيوط احلكم ببغداد، فلو كان 

العبادي متحّررا من هذه العقدة النفتحت 
أمامه أبواب الزعامة الوطنية في العراق، 

والستعاد العراق في ظل حكمه احلالي 
واملتوّقع ما خسره من مقّومات السيادة 
واملكانة واالعتبار التي خسرها جميعها 

لصالح نفوذ اآلخرين، ولتمّكن من التعبير عن 
أبسط مواقف االنحياز والوفاء لشعب سوريا 

الشقيق الذي احتضن مئات األلوف من 
العراقيني في فترات الضيم واجلور والظلم 

التي واجهوها منذ عام ١٩٩١ وحلد اليوم.
أوقع غموض خيارات ضربة التحالف 

األميركي البريطاني الفرنسي قبل وقوعها 
صباح السبت ١٤ أبريل ارتباكا لدى إيران 

وحلفائها في لبنان والعراق، كانت اخلشية 
من أن يذهب الرئيس دونالد ترامب إلى 

أبعد من الضربة العسكرية احملدودة، وأن 
يستهدف املواقع اإليرانية في سوريا، وهذا 

كان يعني استهداف مواقع امليليشيات، 
وبعضها عراقية، املتواجدة في سوريا، 

ولهذا أطلقت بعض تلك امليليشيات العنان 
ألصواتها أن تنذر األميركي بالويل والثبور 

وللقول إن املعركة الواسعة بني ”محور 
وأعدائها ستشتعل، وبعض تلك  املقاومة“ 

امليليشيات أخذت حتّضر نفسها للدفاع عن 
”مرقد زينب“ في دمشق، تلبية إلعالنات 

الولي الفقيه في طهران الذي وجه ممثله 
في احلرس الثوري حتذيره ”بأن إيران 

ستدمر إسرائيل“. لكن التطمينات الروسية 
إليران بأن الضربة ستكون محدودة ولن 

متس املواقع الروسية املنتشرة في شمال 
سوريا، كما لن متس املواقع اإليرانية هناك 
وهذا ما حصل بالفعل، أخمدت تلك الثورة 
الكالمية من قبل امليليشيات مثلما أخمدت 
ثورة طهران وانسحب هذا املوقف ”اللني“ 

على األحزاب الشيعية الكبيرة، ما عدا موقف 
مقتدى الصدر املعروف بخصومته ألميركا 

ولهذا دعا إلى تظاهرة مليونية كعادته. هناك 
سبب آخر هو انشغال اجلميع في العراق 
بنشوة املهرجان االنتخابي، ولعل أصول 

اللعبة تتطلب عدم تشتيت اجلهود في امللف 
السوري املعّقد ألنه ال يضيف مكسبا تعبويا 
يخدمهم في الوصول إلى السلطة مرة أخرى.

لقد كشفت محنة الشعب السوري مع 
نظام بشار األسد مدى ازدواجية املعايير 

التي حتكمت مبواقف الزعامات السياسية 
الشيعية احلاكمة ببغداد، فدائما ما يتندر 

هؤالء بأنهم قاوموا حكم صدام حسني لظلمه 
واستبداده ودكتاتوريته، وإلعدامه العشرات 

من زعاماتهم السياسية وخصوصا من 
حزب الدعوة، وبنوا حتالفات مصلحية مع 

القيادات الكردية بعد الهجوم الكيميائي على 
حلبجة الكردية عام ١٩٨٨، والتي ال تساوي 

في حجم بشاعتها واحدا باملئة ملا تعّرض له 
أبناء مدينة دوما السورية قبل أيام.

سبق لهؤالء القادة العراقيني أن رفعوا 
مظاملهم إلى أميركا التي اشتغلت عليها 

كغطاء ملخطط غزو العراق في ما بعد، 
وباركوا مسلسل الضربات اجلوية الفّتاكة 

ضد املدنيني العراقيني، ومثالها القصف 

اجلوي مللجأ العامرية ببغداد خالل حرب 
حترير الكويت، حيث ّمت قصف امللجأ في ١٣ 

فبراير ١٩٩١ مع إن املوضع احلقيقي لتلك 
العمليات العسكرية هي احلدود العراقية 
الكويتية وليست بغداد. حيث انصهرت 
أجساد أكثر من ١٥٠٠ مدني عراقي كانوا 
محتمني بذلك امللجأ باعتراف البنتاغون، 

وواصلت قوى املعارضة في ذلك الوقت 
تقدمي خدماتها لألميركان عن طريق تزويدهم 

باملواقع املزيفة ألسلحة الدمار الشامل 
الكيميائي والبيولوجي لتوفير أغطية 
االجتياح العسكري، ومسرحية العميل 

املدفوع من قبل الراحل أحمد اجللبي معروفة 
اململوءة باملواد  في فبركته رحلة ”الشاحنة“ 

البيولوجية وتبنيها أمام مجلس األمن 
الدولي من قبل وزير الدفاع األميركي األسبق 

كولن باول حيث اعترف بكذبها في ما بعد 
مبذكراته.

كما يتذّكر اجلميع كيف حتّول بعض 
املعارضني لنظام صدام خالل فترة التحضير 

لالجتياح العسكري إلى جواسيس وأدّالء 
مزّودين بالهواتف اجلوالة املسماة القيثارة 

إلعطاء إحداثيات الضربات اجلوية األميركية 
على بغداد، والتي خّربت معاملها احلضرية 

بسبب تلك الضربات وبسبب اإلهمال املتعّمد 
من تلك األحزاب، ألنهم قايضوا تلك اخلدمات 

الرخيصة بوعود السلطة في العراق.
لقد سبق أن احتضن نظام عائلة حافظ 
األسد ومن بعده ابنه بشار الكثير من تلك 

القيادات احلزبية في أوائل الثمانينات من 
القرن املاضي خالل فترة احلرب العراقية 

التي انحاز خاللها حافظ األسد إلى جانب 
طهران ضد بغداد، وفسح املجال ودعم وهيأ 
اإلمكانيات اللوجستية للمعارضني املقيمني 
في دمشق من كوادر حزب الدعوة واملجلس 

اإلسالمي األعلى لتنفيذ عمليات التفجير في 
مقرات حكومية ببغداد كاإلذاعة والتلفزيون 

ووكالة األنباء العراقية، وكذلك تفجير 

السفارة العراقية ببيروت. ورغم ذلك تنّكر 
هؤالء لنظام األسد في السنوات األولى من 

حكمهم للعراق، ووصفوه بأنه راعي املجاميع 
املسلحة اإلرهابية والسنية التي كانت تتسلل 

من األراضي السورية للقيام بالتفجيرات، 
ومثالها حادثة تفجير مقّر وزارة اخلارجية 
حيث اشتكى رئيس الوزراء السابق نوري 
املالكي لدى مجلس األمن الدولي ضد نظام 

بشار، لكنهم اليوم يتضامنون معه في 
قتله ألبناء شعبه، وهم في مواقفهم هذه 

يخضعون لرغبات واستراتيجية نظام والية 
الفقيه في طهران الداعم لذلك النظام الذي 
فتح لهم سوريا كلها، مقابل استمراره في 

السلطة حتت عنوان محور املقاومة، كما إن 
طهران تعتبر العراق قلب نفوذها الداعم لذلك 

النفوذ في سوريا ولبنان.
حّكام العراق يعرفون حجم إمكانياتهم 

وعدم قدرتهم على التعامل مع القوى الكبرى 
التي تشتغل اآلن على ترتيب الساحة 

السورية وتقاسم النفوذ فيها، لكنهم يخشون 
على ما ميكن أن يسحبه ذلك على مواقعهم 
وليس على مصالح العراق العليا. هم فقط 

يتطلعون على مصير النفوذ اإليراني في 
سوريا والعراق فمصيرهم مرتبط بذلك.

ازدواجية مواقف األحزاب الشيعية العراقية تجاه أميركا

غموض خيارات ضربة التحالف 

األميركي البريطاني الفرنسي قبل 

وقوعها صباح السبت 14 أبريل 

أوقع ارتباكا لدى إيران وحلفائها في 

لبنان والعراق
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{اســـتمرار تعطيل مجلس األمن من قبل روســـيا، وعدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بوقف 

إطالق النار، يجب أن تتوقف، وأن تكف موسكو عن الوقوف إلى جانب نظام األسد}.

نذير احلكيم
األمني العام لالئتالف الوطني السوري املعارض

{تطورات األوضاع في ســـوريا ال يجب أن تســـمح لتنظيم داعش اإلرهابي بالبقاء أو التوسع في 

مناطق أخرى. العراق مستعد لمواجهة أي خطر قد يهدده}.

سعد احلديثي
الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي

علي األمين
كاتب لبناني

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

حكام العراق يعرفون حجم إمكانياتهم 

وعدم قدرتهم على التعامل مع القوى 

الكبرى التي تشتغل على ترتيب 

الساحة السورية، لكنهم يخشون ما 

يمكن أن يسحبه ذلك على مواقعهم 

وليس على مصالح العراق



آراء

} قبل أن تخرج مدينة تعز حشودها قدمت 
قناة اجلزيرة القطرية متهيدا أوليا في 

برنامج ”للقصة بقية“ كان من الواضح أن 
ترتيبات جتري لبدء إطالق واحدة من أوسع 
احلمالت املناهضة للتحالف العربي، وليس 

جديدا احتقان إخوان اليمن في تعز لكن 
اجلديد هو املعطيات األخيرة التي تسببت 

في هذا التحشيد اجلماهيري، واخلروج 
املناهض واألسوأ من كل هـذا استعادة 

خطاب الكراهية واإلقصاء والتمترس خلف 
شعارات فبراير 2011 ليؤكد إخوان اليمن 

أنهم لم يغادروا املربع األول برغم كل هذه 
التحوالت الكبيرة في املشهد اليمني وحتى 

اإلقليمي.
قضت التفاهمات التي رعاها التحالف 
العربي إثر أحداث عدن في 28 يناير 2018 

بأن يقدم املجلس االنتقالي اجلنوبي دعمه 
العسكري واملعنوي ملا تبقى من القوات 

اخلاصة التابعة للعميد طارق صالح، ومت 
تتويج هذه التفاهمات ببث لقاء جمع القائد 

عيدروس الزبيدي والعميد طارق صالح 
وحتمل اجلنوبيني الضغط النفسي األعلى 
في مرحلة اإلعداد لقوات طارق صالح في 

عدن ومحيطها. 
ومنذ فبراير 2018 بدأت التسريبات بأن 

القوات اخلاصة للحرس اجلمهوري ستتمركز 
في معسكر خالد بن الوليد على اخلط الرابط 

بني احلديدة وتعز، وبالفعل بدأت هذه 
القوات في إجراء مناورات عسكرية لالنخراط 

في املهام القتالية التي تهدف إلى كسر 
حصار تعز من اجلهة الغربية، وقطع الطريق 

على ميليشيات احلوثي في احلديدة، والتي 
بدورها تستكمل القوات املسلحة اجلنوبية 

والنخبة التهامية استعداداتها انتظارا 
لساعة الصفر لبدء حترير مدينة احلديدة 

ومينائها.
في اجلبهات األخرى تقدم مهم لقوات 

املقاومة اجلنوبية واملجاميع العسكرية 
التابعة للتحالف العربي في خمس مديريات 

داخل محافظة صعدة، ووصل التقدم إلى 
املالحيظ وأصبحت املسافة بني تلك القوات 

ومعقل ميليشيات احلوثي ال تتجاوز 10 
كلم فقط، وللمرة األولى منـذ آخر حروب 

احلوثيني مع النظام اليمني في 2010 تدك 
املدفعية جبال مران.

وفي محافظة البيضاء حتررت املديريات 
وانسحبت ميليشيات احلوثي أمام التقدمات 
املدعومة من التحالف العربي، وفي محافظة 
حجة متت استعادة ميناء ميدي بتدخل من 

القوات السعودية اخلاصة وبدعم من القوات 
السودانية، وتصبح ميدي بوابة إلسناد 
العمليات العسكرية في جبهات حرض 

وصعدة واحلديدة. 
كل هذه التغيرات في امليدان العسكري 

تغيب فيها جبهات نهم واجلوف التي مازالت 
في جمود وبني كّر وفّر على مدار أربع 

سنوات متوالية.
اكتشف إخوان اليمن خطأ تقديراتهم 
للموقف، فاملبعوث األممي اجلديد مارتن 

غريفيث يعتزم دعوة األطراف املختلفة إلى 
طاولة حوار واحدة ودون شروط مسبقة، 
والتحوالت السياسية املقبلة حتتاج إلى 

إعادة خلط لألوراق لتحقيق مكتسبات ميكن 
أن تساهم في دعمهم على طاولة املفاوضات 

القادمة مع إدراكهم استحالة قبول اإلقليم 
لدور سياسي جلماعة اإلخوان املسلمني أو 
حتى احلوثيني يستحوذ على اليمن ويعمل 

على مترير األجندات اخلارجية، وهذا ما 
مت التأكد منه متاما في جولة ولي عهد 
السعودية األمير محمد بن سلمان الذي 

أكد اعتبار الرياض أن مثلث الشر: إيران 
واإلخوان واجلماعات اإلرهابية، هي خصوم 

وال مجال للقبول بوجودها.
هنا كان ال بد لنظام قطر أن يتحرك 
ويتدخل، فهو يدرك أنه احملرك ألطراف 

اإلسالم السياسي في اليمن سواء كانت 
اإلخوان أو احلوثيني، فهذه مخالب قطرية 

لها تأثيراتها في املشهد اليمني، وجاء 
املدخل للتحرك القطـري عبر البـوابة 

التقليدية التي يسيطر عليها إخوان اليمن 
وهي محافظة تعز، وهي احملافظة األكثر 

استنزافا في هذه احلرب فظلت تدفع 
ثمن رهانات اإلخوان كثيرا من رصيدها 

اإلنساني.
ويكفي التذكير بأن حمود املخالفي الذي 
يعتبر قائد املقاومة فيها اعترف بأنه استلم 

مبلغ 300 مليون ريال سعودي، ثم ظهر 
في إسطنبول التركية في تظاهرات تأييد 
الرئيس رجب طيب أردوغان بعد محاولة 

االنقالب في 2016.
يدرك النظام القطري أن عليه احملافظة 

على ما ميتلك من أوراق اللعب على الطاولة 
اليمنية، وأن التصعيد في تعز ضد التحالف 

العربي سيساهم في خلـط األوراق عند 
محطة مفصلية، خاصة وأن التهديدات 

القوية بالتغيير امليداني العسكري باتت 
منتظرة وأن احلوثيني يترنحون في كل 

جبهات القتال ولذلك فإن نظام قطر يحاول 
بقدر ما يستطيع التدخل عبر إعادة اخلطاب 
املأزوم في العـام 2011 برفض طارق صالح، 
متاما كما كان خطابه األول برفض توريث 
أحمد علي صالح حتت شعارات الكراهية 

البغيضة التي دفعت اليمنيني إلى تصادمات 
عنيفة أنتجت انقالبا حوثيا لم يكن ليحدث 
لوال األموال القطرية الفاسدة التي ُأغدقت 

على أطراف النزاع، حتى أوصلت اليمن إلى 
ما وصل إليـه، واآلن تعود قطر في جلباب 
إخوان اليمن ومن بوابة تعز، فهل ما زال 

من أحد لم يفهم كيف تدار اللعبة القذرة في 
اليمن؟

قطر وإخوان اليمن.. والعودة إلى تعز

{اليمـــن لم يتعرض فقط لمحاولة انقالب سياســـي بغرض اإلطاحة بنظام شـــرعي، بل ثبت أن 

الميليشيات لم تكن إال واجهة وأداة إيرانية تؤدي خدمة لمشروعها التوسعي}.
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} تلعب املصادفات أحيانا الدور الذي ال 
تستطيع الترتيبات السياسية أن تنهض به، 
بل إنها في العديد من احلاالت تلعب أدوارا 

معاكسة لتلك الترتيبات. ولعل املصادفة 
وحدها هي التي جمعت في أسبوع واحد 
بني التصعيد على األرض، على إثر دخول 

قوات جبهة البوليساريو املنطقة العازلة في 
الصحراء في خرق واضح التفاق وقف إطالق 
النار ساري املفعول منذ العام ١٩٩١، وسقوط 
الطائرة العسكرية اجلزائرية التي كان على 

متنها حوالي ثالثني جنديا من قوات اجلبهة.
الطائرة أقلعت من القاعدة العسكرية 

اجلوية لبوفاريك قريبا من العاصمة 
اجلزائرية، متوجهة إلى محافظتي بشار 

وتندوف، حيث مقر القيادة العسكرية 
جلبهة البوليساريو ومخيمات الالجئني 
الصحراويني املوجودين هناك منذ عقد 

السبعينات من القرن املاضي، لكنها سقطت 
على بعد عشرين كيلومترا من القاعدة 

اجلوية، مخلفة مقتل جميع طاقمها وركابها 
البالغ عددهم ٢٥٧ شخصا، كلهم عسكريون 

مع أفراد عائالتهم.
لكن خلف املأساة اإلنسانية تكمن 

تساؤالت سياسية. ولعل املرحلة احلرجة 
التي مير منها نزاع الصحراء هذه األيام هي 
ما أعطى لهذا احلادث الدرامي بعدا سياسيا 

وجعل املغرب أكثر قلقا على مستقبل ملف 
وحدته الترابية الذي يراوح مكانه منذ ما 

يزيد على األربعني عاما، دون أن يغادر النفق 
املسدود. فهذه أول مرة منذ نشوب النزاع بني 

املغرب وجبهة البوليساريو يحصل حادث 
من هذا النوع يكشف معطيات جديدة حول 

العالقات الواسعة بني القيادة اجلزائرية 
وقيادة البوليساريو، تلك العالقات التي 

ظلت اجلزائر تصر على نفيها باستمرار، 
إذ أن وجود ثالثني عسكريا من اجلبهة 

على منت طائرة تابعة للجيش اجلزائري، 
على مسافة قريبة من العاصمة، وأقلعت من 

قاعدة عسكرية، جاء ليعزز االتهامات التي 
كان املغرب يوجهها إلى السلطات اجلزائرية 

متهما إياها بالوقوف وراء خلق اجلبهة 
وتسليحها ومتويلها ووضع برنامج عمل 

لها.

ما حصل يذكر بحرب عام ١٩٦٣ بني 
املغرب واجلزائر التي سميت حرب الرمال، 

فقد تبني في تلك املرحلة أن بني اجلنود 
الذين اعتقلهم اجليش املغربي كان يتواجد 
مقاتلون مصريون بعثهم الرئيس املصري 

الراحل جمال عبدالناصر، الذي لم يكن يقبل 
بوجود امللك الراحل احلسن الثاني في احلكم 
باملغرب، وكان ينظر إلى تلك احلرب بوصفها 

حرب القضاء على امللكية، وهو األمر الذي 
أحرج القيادة املصرية آنذاك.

وال بد أن هذا احلادث سوف يجعل 
الدولة اجلزائرية في حرج كبير أمام املغرب 
والرأي العام الدولي، هي التي ظلت طوال 

عقود مضت تلوح بشعار ”حق تقرير املصير 
للشعب الصحراوي“ وتؤكد أنها طرف 

محايد في النزاع. ولكن احلقائق على األرض 
مغايرة متاما. فمنطقة تندوف محافظة تابعة 

للسلطات اجلزائرية، ولم يحصل في تاريخ 
امليليشيات املسلحة أن واحدة منها اتخذت 

موقعا لها في تراب دولة معينة لتكون 
مستقلة في قراراتها السياسية والعسكرية. 

وعلى مدى العقود املاضية ظلت اجلزائر 
هي من يقدم الدعم للجبهة، كما ظل القادة 

في اجلبهة يتسلمون تعليماتهم من القيادة 
اجلزائرية في السلم واحلرب، ويكشف حادث 
سقوط الطائرة العسكرية اليوم هذه احلقائق 

بشكل فاقع، إذ أن وجود ثالثني عسكريا من 
البوليساريو يعني أن هؤالء كانوا يخضعون 

لتدريبات عسكرية في القاعدة اجلوية 
اجلزائرية، وكان مخططا إنزالهم في تندوف؛ 
بل رمبا كشف احلادث ما هو أخطر من ذلك، 

وهو أن هناك عسكريني جزائريني يعملون 
داخل القيادة العسكرية للجبهة على مستوى 

التخطيط والتوجيه.
مثل هذه احلقائق ظلت مفهومة لدى 

الرباط، فمنذ بدء النزاع حول الصحراء كان 
امللك احلسن الثاني يؤكد دائما أن احلل ليس 

بني املغرب والبوليساريو، بل بني املغرب 
واجلزائر. وقبل ثالث سنوات كشف أحمد 

طالب اإلبراهيمي، الذي كان وزيرا للخارجية 
واإلعالم في عهد الرئيس اجلزائري األسبق 

الهواري بومدين، أن احلسن الثاني كان 
يبعث إلى هذا األخير دائما أحد أفراد أسرته 

املقربني لعرض حوار مباشر، ما يؤكد أن 
املغرب كان يدرك بأن اجلزائر هي الطرف 

األساسي في ملف الصحراء. وحسب امللك 
املغربي الراحل في مذكراته الشخصية التي 
أجراها مع الصحافي الفرنسي إريك لوران 

فقد كان مقررا عقد قمة ثنائية بينه وبني 
بومدين نهاية ١٩٧٨، لكن مرض هذا األخير 

ووفاته حاال دون انعقادها. وقد بقي احلسن 
الثاني مصرا على أن حل النزاع لن يكون إال 
مع اجلزائر، ومت في هذا اإلطار عقد قمة بينه 

وبني الشاذلي بن جديد عام ١٩٧٩، ثم أنشئ 
احتاد املغرب العربي عام ١٩٨٩ مبراكش 

ليكون إطارا إقليميا حلل النزاع، لكن امللف 
بقي معلقا بسبب أن قضية الصحراء لم تكن 

بيد الرئيس، بل بيد املؤسسة العسكرية 
حتت تسمية ”تركة بومدين“.

ما هو أبعد من سقوط الطائرة الجزائرية

المرحلة الحرجة التي يمر منها نزاع 

الصحراء هذه األيام هي ما أعطى لهذا 

الحادث الدرامي بعدا سياسيا وجعل 

المغرب أكثر قلقا على مستقبل ملف 

وحدته الترابية

منذ بدء النزاع حول الصحراء كان 

الملك الحسن الثاني يؤكد على 

الدوام أن الحل ليس بين المغرب 

والبوليساريو، بل بين المغرب 

والجزائر وجها لوجه

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

القمة العربية: {رغم أي ظروف عصية}
} أثبتت وقائع مؤمتر القمة العربية املنعقدة 
في الظهران هذا األسبوع أن املواطن العربي 

ال يرضخ لهيمنة القوى اخلارجية، بل 
ة. أذكر حتديدا  بعيَّ ويرفض كل أشكال التَّ

التبعية االقتصادية، أو خضوع الدول في 
مرحلة التنمية إلى الدول القوية جتاريا 

وغذائيا وتنمويا.
لنكن واقعيني، رغم خروج االستعمار 
منذ عشرات السنني، إال أن وضع بعض 

الدول العربية اليوم ليس بالضرورة مستقال 
سياسيا أو اقتصاديا. علينا أن نعترف أن 

بعض الدول العربية ال تزال تقع حتت هيمنة 
الدول الكبرى بطريقة أو أخرى. امللك سلمان 
بن عبدالعزيز قالها بشموخ عربي وصراحة 

صارمة ”إننا إذ جنّدد التعبير عن استنكارنا 
ورفضنا لقرار اإلدارة األميركية املتعلق 

بالقدس، فإننا ننوه ونشيد باإلجماع الدولي 
الرافض له، ونؤكد على أن القدس الشرقية 
جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية“. أما 

على املستوى االقتصادي، فإن الرياض 

لن تسمح ألي دولة، مهما كبرت، أن جتني 
أي نفع من مواردنا دون مراعاة مصلحة 
اقتصادنا الوطني وسياساتنا التنموية 
املستقلـة. السعودية احلديثة تنتقل من 

مرحلة التبعية االقتصادية في توفير 
االحتياجات األساسية ملواطنيها، إلى واقع 

واعد لتأمني الغذاء والسالح ذاتيا، بحيث ال 
تصبح عالقاتنا لصالح االقتصاد اخلارجي 

املسيطر.
رئيس مؤسسة الفكر العربي األمير 

خالد الفيصل أكد خالل منتدى فكر 16 في 
دبي هذا األسبوع، أنه منذ احلرب العاملية 

َكم من قبل  الثانية والدول العربية ُتَقَسم وُحتْ
اآلخرين، وأن الوعي والفكر لدى اإلنسان 

العربي بدآ يتغيران من التبعية إلى التفكير. 
لم تأِت هذه الفكرة من فراغ، بل جاءت قوية 
وصريحة لتكذيب كل الروايات املنقولة عن 

”تبعية“ الدولة السعودية للقوى العظمى.
خطة السعودية التنموية واضحة 

املعالم، ولكنها لن تكون سهلة، بل تتطلب 

العمل اجلاد واملستمر. علينا رفع مستوى 
املعيشة، وخفض نسبة البطالة، واالستفادة 

من مواردنا البشرية. كذلك أمامنا حتدي 
االنتقال من اإلنفاق على استيراد السالح 

إلى التصنيع احمللي، وحتقيق نسبة عالية 
من االكتفاء الذاتي واالستفادة من القدرة 

اإلنتاجية.
ال بد وأنكم تتذكرون تساؤل األمير محمد 

بن سلمان في مقابلة تلفزيونية قبل عامني، 
”هل يعقل أن السعودية في عام 2014 هي 
أكثر رابع دولة في العالم تنفق عسكريا 

والثالثة في العام 2015 وليست لدينا صناعة 
محلية؟“. السياسة السعودية احلديثة 

واضحة؛ الدولة ”التابعة“ فاقدة للتكامل 
الذاتي، وبالتالي لن نسمح للخارج مبمارسة 

الهيمنة علينا أو التحكم بسياساتنا 
االقتصادية.

في معرض القوات املسلحة لدعم 
التصنيع احمللي (أفد 2018) في الرياض، 

كان الهدف توطني الصناعات التكميلية وفقا 

لرؤية اململكة 2030 التنموية. علينا اليوم 
تضييق الهوة بني هيكل اإلنتاج وهيكل 

االستهالك، ونقل التقنية وتوطينها، وليس 
فقط استيرادها دون أي عائد وطني مجز.

ولكن لعلي أكون أكثر واقعية. ال توجد أي 
دولة مبا فيها الدول الكبرى، تعتمد بالكامل 
على قدراتها التصنيعية احمللية، إال أن هذا 

ال مينع تلك الدول من حتقيق أضعف اإلميان 
من االكتفاء الذاتي في مجال االحتياجات 

العسكرية والصناعية والغذائية.
ال أتفق بتاتا مع مقولة إن الشباب 

السعودي متكاسل، ويعتمد بدرجة كبيرة 
على الدولة في تلبية احتياجاته األساسية. 

علينا تغيير هذه الصورة النمطية املتشائمة.
في ختام كلمته في مؤمتر القمة العربية 

قال امللك سلمان بن عبدالعزيز ”أؤكد لكم 
أن أمتنا العربية ستظل بإذن الله، رغم أي 
ظروف، عصّية برجالها ونسائها، طامحة 

بشبابها وشاباتها“. أعتقد أن الرسالة 
وصلت.
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عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد 
السعودية

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

جاء المدخل للتحرك القطري عبر 

البوابة التقليدية التي يسيطر عليها 

إخوان اليمن وهي محافظة تعز، وهي 

المحافظة األكثر استنزافا في هذه 

الحرب فظلت تدفع ثمن رهانات 

اإلخوان من رصيدها اإلنساني

النظام القطري يدرك أن عليه 

المحافظة على ما يمتلك من أوراق 

اللعب على الطاولة اليمنية، وأن 

التصعيد في تعز ضد التحالف العربي 

سيساهم في خلط األوراق عند كل 

محطة مفصلية

ال توجد أي دولة تعتمد بالكامل على 

قدراتها التصنيعية المحلية، وهذا ال 

يمنع تلك الدول من تحقيق أضعف 

اإليمان من االكتفاء الذاتي في مجال 

االحتياجات العسكرية والصناعية 

والغذائية
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صندوق نقد دولي 

خاص بقارة أفريقيا

} أديــس أبابا - كشف االحتاد األفريقي، أمس، 
عن خطط لتأســـيس صندوق نقد دولي خاص 
بأفريقيا يهدف باألساس إلى إنعاش التجارة 
البينيـــة بـــني دول القـــارة، رغم تأخـــر تنفيذ 

اخلطوة ألكثر من سبع سنوات.
وقالت أميـــرة الفاضل، مفوضة الشـــؤون 
االجتماعيـــة باالحتاد، خـــالل اجتماع لوزراء 
املالية واالقتصاد األفارقة، إن ”أحد أهم أعمال 
صندوق النقد األفريقي، تســـهيل منو التجارة 
البينية وتســـوية املدفوعات للدول، وتشجيع 

التدفقات الرأسمالية بني البلدان األعضاء“.
وأوضحـــت أن ”الهدف مـــن الصندوق هو 
تعزيـــز االقتصاد األفريقي من خـــالل التبادل 
والتعـــاون التجـــاري والعمـــل املشـــترك بني 

الدول“.
وجاء اإلعالن على هامش االجتماع الثاني 
لّلجنة الفنيـــة املتخصصـــة التابعة لالحتاد، 
الذي بدأت أعمالها اخلميس املاضي، وتستمر 

حتى اليوم الثالثاء في أثيوبيا.
ويرى األعضاء في صندوق النقد األفريقي، 
أن وجوده خطـــوة لضمان جناح التجارة بني 

بلدان القارة، التي تسجل مستويات متدنية.
ولم تصادق 15 دولـــة أفريقية من إجمالي 
54 دولة، على إنشـــاء صندوق النقد األفريقي، 
الذي ســـيكون لديه رأســـمال مدفـــوع قدره 23 

مليار دوالر.
ويعتبر الصندوق، الذي يتخذ من العاصمة 
الكاميرونية مقرا له، إحدى املؤسسات الثالث 
املنصوص عليها في معاهدة االحتاد األفريقي، 
إلنشـــاء مجموعـــة اقتصادية أفريقيـــة، وهما 

البنك املركزي وبنك االستثمار األفريقيني.
وكان وزراءاملالية األفارقة قد ناقشوا خالل 
مؤمتر طارئ في ديسمبر 2010، في الكاميرون، 
مشروع معاهدة إنشاء صندوق النقد األفريقي 
والقوانني املنظمة له، وصادقوا على املعاهدة 

رغم حتفظات أبدتها بعض الدول.
ويأتي مشـــروع إنشاء الصندوق استكماال 
ملراحـــل عديدة تســـعى إليها حكومـــات دول 
القارة لتحقيق فرص التكامل االقتصادي عبر 

زيادة مستويات التبادل التجاري.
وصادقـــت 44 دولـــة أفريقيـــة في الشـــهر 
املاضي، خـــالل القمة األفريقية االســـتثنائية 
التي اســـتضافتها رواندا، على إنشاء منطقة 
التجـــارة احلّرة القارية، ومع ذلك، ال يزال أمام 
االحتاد الكثير مـــن املطبات، من بينها إصدار 

عملة موحدة والتي لم تر النور حتى اآلن.

غوغل تجد حال لمشكلة بطء سرعة اإلنترنت في أفريقيا
} ســان فرانسيســكو (الواليــات املتحــدة) - 
طـــورت شـــركة خدمـــات اإلنترنـــت األميركية 
العمالقة، غوغل، تطبيقا يســـتهدف مســـاعدة 
مســـتخدمي الشـــبكة العنكبوتية في أفريقيا 
علـــى التغلـــب على ضعـــف ســـرعة اإلنترنت 

وارتفاع أسعارها.
ويقلص تطبيق ”غوغل غو“، الذي ستوفره 
الشركة في 26 دولة جنوب الصحراء األفريقية، 
كمية البيانـــات املطلوبة لعرض نتائج البحث 
على محـــرك غوغل بنســـبة 40 باملئـــة ويتيح 

الوصول إلى نتائج عمليات البحث الســـابقة 
مجددا من دون إنترنت.

كما طور املهندســـون في الشركة، خاصية 
البحـــث الصوتـــي على احملـــرك لكـــي تعمل 
بصورة أفضـــل في حالة الســـرعة املنخفضة 

لالتصال باإلنترنت.
املتخصص في  ونقـــل موقـــع ”ســـي.نت“ 
موضوعات التكنولوجيا عن، كريســـتينا لني، 
نائب مدير تســـويق املنتجـــات ملنطقة جنوب 
الصحـــراء األفريقيـــة فـــي غوغـــل، قولها إن 
”غوغـــل غو يوفر طريقة أخف وأســـرع للبحث 

على اإلنترنت“.
وأوضح أن الكثير من األفارقة يستخدمون 
اإلنترنـــت كل ســـنة، ويســـتخدمون الهواتف 
األساســـية  الوســـيلة  باعتبارهـــا  احملمولـــة 
لالتصال بالشبكة الدولية وأحيانا يستخدمون 

أجهزة مخصصة فقط لالتصال باإلنترنت.

وأوضحـــت لني أن ضعف ســـرعة إنترنت 
الهواتـــف احملمولـــة وارتفاع أســـعارها، إلى 
جانب قلة مســـاحة تخزيـــن البيانات غالبا ما 
جتعـــل من الصعب علـــى الناس فـــي أفريقيا 

حتقيق أقصى استفادة من اإلنترنت.
ويعـــد تطبيق غوغـــل غو، أحـــدث جهود 
غوغل لتوســـيع وجودها فـــي الدول األفريقية 
جنوب الصحراء والتـــي تتواجد فيها بالفعل 
شـــركة موقع التواصـــل االجتماعي الشـــهير 
فيســـبوك من خالل مبـــادرات عديـــدة لتقليل 
تكلفة االتصال عبـــر اإلنترنت وتوفير اخلدمة 

مجانا في املناطق النائية.
وكانـــت الشـــركة األميركيـــة العمالقـــة قد 
أعلنـــت العالـــم املاضـــي اعتزامهـــا تعليم 10 
ماليني شـــخص في أفريقيا، مهارات اإلنترنت 
خالل خمس سنوات لتســـهيل حصولهم على 

فرص عمل.

ويعمـــل غوغل غـــو، مع الهواتـــف الذكية 
املزودة بنظام التشـــغيل أندرويـــد 4.3 (جيلي 
بـــني) واإلصـــدارات التاليـــة منه، كما ســـيتم 
تثبيته فـــي كل األجهزة اجلديـــدة التي تعمل 
بنظام التشـــغيل ”أندرويد أوريو“ التي سيتم 

طرحها قريبا في األسواق.
وال تتوقـــف خطط غوغل عنـــد ذلك، حيث 
كشـــفت تقارير أن الشـــركة جتـــري محادثات 
لشراء تكنولوجيا االتصال باإلنترنت على منت 

الفنلندية. الطائرات من شركة ”نوكيا أويي“ 
وتأتي اخلطوة في إطـــار محاوالت غوغل 
املســـتمرة القتحام مجاالت جديـــدة في قطاع 
اإلنترنت والوصـــول بخدماتها إلى املزيد من 
املســـتخدمني من خـــالل توفير اتصـــال عالي 
الســـرعة باســـتخدام أنظمـــة محمولـــة على 

طائرات.
ونقلت وكالـــة بلومبيـــرغ االقتصادية عن 
مصـــادر مطلعـــة قولهـــا إن تكنولوجيا نوكيا 
ميكـــن أن تســـاعد غوغـــل فـــي تقـــدمي بديل 
أســـرع لتقنية االتصـــال باإلنترنـــت احلالية 
علـــى الطائـــرات ”واي فاي“، مشـــيرة إلى أن 
احملادثات وصلت إلـــى مرحلة متقدمة وميكن 

أن تصل إلى اتفاق قريبا.
وأوضحـــت املصادر أنه لـــم يتم الوصول 
إلى قرار نهائي بشـــأن الصفقة وأنه قد ال يتم 
التوصـــل إلى اتفاق، في حني رفض متحدثون 
باســـم نوكيا وألفابيت، الشـــركة األم لغوغل، 

التعليق على ذلك.
ويتوقع أن تؤدي الصفقة في حالة إمتامها 
إلـــى ظهـــور منافس جديـــد لشـــركة ”غوغو“ 
املتخصصة فـــي تقدمي خدمـــة اإلنترنت على 
مـــنت الطائـــرات، والتـــي تراجع ســـهمها في 
البورصة بأكثـــر من 4 باملئة في أعقاب األنباء 

عن احملادثات بني غوغل ونوكيا.
الذي  ويذكر أن نظام ”أل.تي.إي.أيه2.جي“ 
تنتجـــه نوكيا يوفـــر اتصاال مباشـــرا بني أي 
طائرة ومحطات أرضية بدال من االعتماد على 
إشـــارات مرســـلة عبر األقمار الصناعية وهو 
ما يتيح توفير خدمة االتصال فائق الســـرعة 

باإلنترنت على منت الطائرات. حلول مبتكرة توسع انتشار اإلنترنت

غوغل تجري محادثات 

لشراء تكنولوجيا االتصال 

باإلنترنت على متن الطائرات 

من شركة نوكيا

{الحفـــاظ على التنـــوع البيولوجي وحماية األنواع األصيلـــة للبيئة المحليـــة الحيوانية والنباتية 

يمثل أحد األهداف الرئيســـة الســـتراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة}.

ثاني بن أحمد الزيودي
وزير التغير املناخي والبيئة في اإلمارات

{التحول العالمي الكبير نحو االقتصاد الرقمي ســـيغير بشكل جذري طبيعة حياة اإلنسان على 

الكوكب سعيا نحو إدارة أفضل للموارد الطبيعية وتحقيق األمن والتنمية}.

محمد محمد الربيع
األمني العام ملجلس الوحدة االقتصادية العربية

} املثيـــر للقلق في تلك احلوافـــز ال يكمن في 
سخائها وتعارضها مع احلقائق االقتصادية، 
بل فـــي أن احلكومـــة اختارت قائمـــة محددة 
تضم 23 شـــركة لتنفيذ 19 مشروعا. ولم تختر 
قطاعات محددة كما تقتضي معايير الشفافية، 
لتبقى مقاييس وآليات اختيار الشركات سرا.

ويتســـع القلق حني تشـــمل تلـــك احلوافز 
خصومات في ضرائب الشركات تعادل ضعف 
قيمـــة االســـتثمارات املنفـــذة، وإعفـــاءات من 
الرسوم اجلمركية وأقســـاط التأمني، وهو ما 
يثير انتقاد اخلبراء والشـــركات احملرومة من 

تلك احلوافز.
ويقـــول أردوغـــان إن اإلجـــراءات وضعت 
لتقليص عجز ميزان املعامالت اجلارية بنحو 
19 مليـــار دوالر مـــن خالل تعزيـــز الصادرات 
مبا يصـــل إلى نحو 6.3 مليـــار دوالر وخفض 

الواردات بواقع 12.3 مليار دوالر.
لكـــن أردوغان امتنع عن ذكـــر املوعد الذي 
ستظهر فيه آثار اإلجراءات، في وقت يتجه فيه 
عجز ميزان املعامالت اجلارية لبلوغ مستوى 
7 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي هذا العام 
ارتفاعا من 5.5 باملئـــة العام املاضي، والناجت 
أصال عن اإلفراط فـــي الدعم احلكومي للطلب 

احمللي.
وســـتتلقى الشـــركات ذلـــك الدعـــم، مثـــل 
الســـبعة مليـــارات دوالر املخصصة لشـــركة 
ميتكاب للطاقة وشريكها القطري، دون اإلعالن 
بشـــكل واضح عن معلومات تفصيلية بشـــأن 
خططها االستثمارية، إضافة إلى أن احلكومة 

لم تكشـــف آثار تلك احلوافز على العجز املالي 
املتنامي.

ومما ال شـــك فيـــه أن مؤشـــرات االقتصاد 
الكلي التركية خارج الســـيطرة كما هو واضح 
من معـــدل التضخم الذي يتجـــه صوب نطاق 
ما بـــني 12 و15 باملئـــة، وهبوط الليـــرة الذي 
ال يتوقـــف، وتكلفـــة االقتـــراض (العائد على 
الســـندات) الـــذي يقترب من مســـتويات غير 

مسبوقة عند 15 باملئة.
فـــي األجل القصير، ســـتفاقم تلك احلوافز 
بالتأكيـــد العجز في ميزان املعامالت اجلارية، 
حيث ســـتحتاج الشـــركات املختارة إلى شراء 
املزيد مـــن الواردات الوســـيطة مـــن اخلارج 

الستكمال املشروعات.
هناك مغامرة غير محســـوبة العواقب في 
زيـــادة األعبـــاء املاليـــة الثقيلة علـــى املوازنة 
احلكوميـــة بهـــدف تقليص العجـــز في ميزان 
املعامـــالت اخلارجيـــة فـــي األجل املتوســـط 

والطويل.
وميكن اســـتنتاج أن اإلجراءات املعلنة قد 
تفقـــد فعاليتها مبرور الوقت ما لم تعد اإلدارة 
االقتصاديـــة التركية من جديد إلى طريق أكثر 
معقولية في التعامل مع التحديات االقتصادية 

في األجل القصير.
ويبـــدو أن تركيـــز احلكومة ســـيكون على 
خفض أســـعار الفائدة، الـــذي تعتقد مخطئة 
أنه ســـبب التضخـــم. ويقول يغيـــت بولوت، 
أحد مستشـــاري أردوغـــان الكثيرين، إن هناك 
خطوات تستهدف ســـوق اإلسكان بعد تراجع 
الطلـــب على الرهـــن العقاري بعـــد أن تخطت 

أسعار الفائدة الشهرية حاجز الواحد باملئة.
واخلطـــاب الـــذي ال يتوقـــف عـــن خفض 
أســـعار الفائدة من أجل حتفيز النمو وخفض 
التضخم بعيـــد املعاناة احلقيقيـــة لالقتصاد 
التركـــي إلـــى درجة جتعل االســـتماع إليه من 
الدوائر احلكوميـة مرارا وتكرارا أمرا مفجعا.

وكذلـــك احلـــال أيضـــا بالنســـبة حلوافز 
االســـتثمار املعلنة، التي كان يفترض طرحها 
ضمن إصالحات ضرورية جدا بني عامي 2009 

و2012. وكان يتعـــني طرحها على نحو أفضل 
من حيث التخطيط والشفافية حني كانت هناك 

وفرة مالية ميكنها حتمل هذه األعباء.
اآلن، حـــني يأتـــي القليـــل جدا مـــن الدعم 
للقطاع احلقيقي في وقت متأخر جدا، ال ميكن 
ألحد أن يحدد ما إذا ســـتكون هذه الشـــركات 
املختـــارة قادرة علـــى إكمال مشـــاريعها بعد 
أن حصلـــت على هـــذه املـــوارد املالية في ظل 
العواصف التي تضرب االقتصاد التركي بقوة 

متزايدة.
وفي وقت تتفاقم فيه أعباء الدين اخلارجي 
والهبـــوط املســـتمر في قيمة الليـــرة. تواصل 
احلكومة حتييـــد دور البنك املركزي والضغط 
عليه كي ال يرفع أســـعار الفائـــدة وهو إجراء 

ضروري لوقف نزيف الليرة.
وأصبح من املستحيل تقريبا توقع املسار 
املســـتقبلي لالقتصاد التركـــي وال مجال أمام 
القطاع احلقيقي للمضي قدما في االســـتثمار 
قبـــل أن تســـتقر الليـــرة. ويبـــدو مســـتقبل 
األوضاع املاليـــة للبنوك التركية قامتا في ظل 
األخبار عـــن تقدمي بعض من أكبر الشـــركات 
التركيـــة بطلبات إلعادة هيكلة ديون مبليارات 

الدوالرات راكمتها منذ عام 2010.
كمـــا أن الكثيـــر مـــن الشـــركات الصغيرة 
واملتوســـطة تتعـــرض لضغـــوط مماثلة جراء 
ديونها املرتفعة وتستعد لتقدمي طلبات مماثلة 
للبنوك إلعادة هيكلة ديونها على نحو ميكنها 

من مواصلة نشاطها.
وســـوف يعنـــي متديـــد آجال اســـتحقاق 
القروض أن أســـعار الفائـــدة املرتفعة احلالية 
ستتسلل إلى الديون املعادة هيكلتها، ما يزيد 
صعوبة سداد األقساط مستقبال في وقت يتجه 
فيـــه االقتصاد إلـــى حتمل املزيد مـــن املعاناة 

بسبب سوء اإلدارة احلكومية لالقتصاد.
بالتأكيـــد ســـتعطي احلوافـــز احلكوميـــة 
الكبيرة للشـــركات التسع عشرة املختارة، لكن 
من غير الواقعي توقع أثر فوري على الصورة 

القامتة لالقتصاد التركي. وســـيحظى األنظار 
اجتماع جلنة السياسات املالية للبنك املركزي 

في 25 أبريل بأهمية كبيرة.
وتتزايـــد احلاجـــة إلـــى زيـــادة كبيرة في 
أســـعار الفائدة في وقت تتجـــه فيه احلكومة 
للدعـــوة إلى انتخابات مبكرة، لكن تصريحات 

محافـــظ البنك مراد جتني قايا قبل أيام والتي 
رجح فيهـــا تراجع التضخـــم تدريجيا صوب 
مســـتوى 5 باملئـــة املســـتهدف مـــن البنك، ال 
تبعـــث على الكثير من الثقة في الليرة التركية 
بني املســـتثمرين، بل إنهـــا ال تبعث على الثقة 

نهائيا.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان األسبوع املاضي عن حوافز اقتصادية جديدة 
بقيمة 34 مليار دوالر، أي ما يعادل 3.8 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي. والهدف املعلن 

هو عزيز النمو وزيادة معدالت التوظيف من أجل تشجيع االستثمارات.

األرقام تؤكد أن معركة أردوغان لكسب ثقة المستثمرين بال جدوى

[ شبهات فساد في حصر التسهيالت والحوافز بشركات محددة  [ الحكومة تريد ترقيع االقتصاد بأي ثمن إلى حين إجراء االنتخابات

هدف واحد للسياسات االقتصادية.. تمديد والية أردوغان

تصريحات محافظ البنك 

المركزي بشأن أسعار 

الفائدة والتضخم تفاقم 

قلق المستثمرين

كريستينا لين:

تطبيق {غوغل غو} يوفر 

طريقة أخف وأسرع للبحث 

على اإلنترنت

جلدم اتاباي شانلي
كأتبة في موقع أحوال التركي

شركة اختارتها الحكومة 

دون غيرها للحصول على 

حوافز مالية سخية بقيمة 

34 مليار دوالر
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اقتصاد

مشاركة بالرمز بني 

االتحاد ومصر للطيران
} القاهــرة - أعلنـــت شـــركة مصـــر للطيران 
اململوكة للدولة أمس، توسيع اتفاقية املشاركة 
بالرمز مع شـــركة االحتاد للطيـــران، اململوكة 
حلكومـــة أبوظبـــي، في خطوة ســـتعزز مجال 

التعاون أكثر بينهما مستقبال.
وقالـــت مصـــر للطيـــران، عضـــو حتالف 
ســـتار العاملي، في بيـــان إن ”االتفاقية تغطي 
في مرحلتها اجلديـــدة املزيد من الوجهات في 
أفريقيا وشـــمال آســـيا وأســـتراليا مبا يتيح 

مزيدًا من الفائدة والراحة لعمالء الشركتني“.
وبدأت املبيعـــات وفق االتفاقية املوســـعة 
اعتبـــارا من أمـــس، على أن يبدأ الســـفر وفق 
املشـــاركة بالرمـــز، والتـــي تقـــوم مبوجبهـــا 
الشـــركتان بتســـيير نفـــس الرحـــالت حتـــت 

اسميهما في الثاني من مايو املقبل.
وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة 
مصـــر للطيـــران إن ”التعـــاون مـــع الشـــركاء 
الناجحـــني لتعزيز وتوســـعة وصولنا ملا بعد 
شـــبكة وجهاتنـــا، يعـــد أحـــد ركائـــز خطتنا 

االستراتيجية“.
وأوضـــح أن ”توســـيع اتفاقية املشـــاركة 
بالرمـــز مع االحتـــاد للطيران يتيـــح لعمالئنا 
إمكانية وصول سلســـة ومريحـــة إلى عدد من 

كبرى املدن في أستراليا وكوريا اجلنوبية“.
وقال بيتر بومغارتنـــر، الرئيس التنفيذي 
لالحتاد للطيـــران إن ”مصر للطيـــران واحدة 
من أقـــدم شـــركات الطيـــران وأكثرهـــا خبرة 
فـــي املنطقة، وحتظى بحضـــور كبير في املدن 
األفريقية، وال شـــك أن تعزيز روابط املشـــاركة 
بالرمز يعني وصوال غير مســـبوق للعديد من 

املدن اجلديدة لعمالء االحتاد للطيران“.
وأكد أن االتفاقية تتيح لالحتاد للطيران أن 
ترســـخ خدماتها في األسواق التي تعمل فيها 
بالفعـــل، مثل كينيا وتنزانيـــا، من خالل الربط 
بســـهولة عبر القاهرة على امتداد شبكة مصر 

للطيران األفريقية.
وتضـــم املرحلة الثانية من االتفاقية، وضع 
علـــى رحالت  رمـــز مصـــر للطيـــران ”أم.أس“ 
االحتاد للطيران املتجهة من أبوظبي إلى سول 

وبريسنب وملبورن وسيدني ورحالت الصني.
كما ســـتضع االحتاد للطيران رمزها ”إي.
على رحالت مصر للطيران املتجهة لعدد  واي“ 
من الوجهـــات األفريقية، ومن بينها تشـــادية 
وكينيا والســـودان وأوغنـــدا وجنوب أفريقيا، 
ونيجيريا وإريتريا وتنزانيا عبر مركز القاهرة 

التشغيلي للناقل اجلوي.

االتحاد األوروبي يدعم المغرب بتجديد اتفاقية الصيد البحري

} الربــاط – تلقى املغرب دعما كبيرا أمس من 
االحتاد األوروبي الذي أعطى الضوء األخضر 
للدخـــول في مفاوضات لتجديد اتفاقية تتعلق 

بالصيد البحري تشمل الصحراء املغربية.
توصيـــة  األوروبـــي  املجلـــس  وتبنـــى 
تقضي بتفويض اللجنة األوروبية مبباشـــرة 
املفاوضات، والتي يتوقع أن تبدأ خالل الفترة 
القليلـــة املقبلـــة مع اقتـــراب انتهـــاء االتفاق 

احلالي منتصف يوليو املقبل.
وقالت وكالة األنباء املغربية الرســـمية إن 
هـــذه اخلطوة ال تؤكد فقط مواصلة الشـــراكة 

بـــني املغـــرب واالحتـــاد األوروبي فـــي قطاع 
الصيـــد البحـــري، بل تشـــكل أيضـــا ضمانة 
إضافية لألمن القانوني لالتفاقيات التي تربط 

اجلانبني.
ويبـــدو أن دول االحتـــاد األوروبـــي نـــأت 
بنفسها عن اجلدل بشـــأن الصحراء املغربية، 
لكن مراقبني أكـــدوا أنها قدمت بصمت دعمها 

لسيادة الرباط على كامل األراضي املغربية.
وينص التفويـــض على أن املياه اإلقليمية 
الواقعـــة قبالة ســـواحل الصحـــراء املغربية 
ستشملها الشـــراكة في قطاع الصيد البحري 

بني الرباط وبروكسل.
وســـتحصل الرباط على عوائد سنوية من 
االتفاق تصل إلـــى نحو 40 مليون يورو، منها 
14 مليـــون يـــورو مخصصة ملواصلـــة تفعيل 
مخطط ”أليوتيس“، بهدف تعزيز قطاع الصيد 
البحري، مع ضمان تدبير مســـتدام ومسؤول 

للموارد البحرية.

اســـتراتيجية  أطلـــق  قـــد  املغـــرب  وكان 
”أليوتيس“ في 2009، كما أنشأ الوكالة الوطنية 
لتنمية وتربية األحياء املائية بعد ذلك بعامني 
لرفد خزائن الدولة بعوائد إضافية من الثروة 

السمكية.
ويشـــكل هذا التفويـــض امتـــدادا للبيان 
املشـــترك بني وزير اخلارجيـــة املغربي ناصر 
بوريطة، ومفوضة الشؤون اخلارجية لالحتاد 
األوروبـــي فيديريـــكا موغيرينـــي فـــي أواخر 

فبراير املاضي.
وذكر البيـــان حينهـــا أن الطرفني يؤكدان 
”متسكهما بالشراكة االستراتيجية بني املغرب 
واالحتـــاد األوروبـــي وعزمهما علـــى احلفاظ 

عليها وتعزيزها أكثر“.
وتفســـر اجلهود التنموية املبذولة من قبل 
احلكومـــة املغربية بشـــكل واضـــح حقيقة أن 
مؤشر التنمية البشرية في أقاليم اجلنوب هو 

اليوم أعلى من املتوسط محليا.

وتأكـــد هـــذا الواقـــع باألرقام فـــي تقرير 
اللجنة األوروبية لتقييم اتفاق الصيد البحري 
احلالـــي، والذي يبرز أن جهـــة الداخلة وادي 
الذهـــب، تلقت أكثر متويـــالت الدعم القطاعي 
بنســـبة 47 في املئة مـــن امليزانيات املقررة، ثم 
جهة العيون والســـاقية احلمراء بنحو 19 في 

املئة.
وبحســـب نفس الوثيقـــة، فـــإن برتوكول 
اتفـــاق الصيـــد البحري كان ناجعـــا في هدفه 
املتمثل في دعم التنمية املستدامة للقطاع، من 
خالل توفير فرص عمل جديدة مع املســـاهمة 
في رفع مستوى كفاءات العاملني احملليني في 

هذا املجال.
وتظهر اإلحصائيـــات أن نحو 80 في املئة 
مـــن الصياديـــن املغاربـــة يعملون فـــي املياه 
القريبة من ســـواحل البالد املطلة على احمليط 

األطلسي بسبب تواضع إمكاناتهم.
وكان االحتاد األوروبي قد وقف إلى جانب 
املغرب في ديســـمبر 2015 وقرر استئناف قرار 
للمحكمـــة األوروبية القاضي بإلغـــاء اتفاقية 
التبـــادل احلـــر للمنتجات الزراعيـــة والصيد 
البحـــري بينهما، بســـبب تضمنهـــا منتجات 

الصحراء املغربية.
ومتكنـــت الرباط خالل األعوام املاضية من 
إجناز خطوات كبيرة على صعيد اإلصالحات 
االقتصاديـــة وحتديث القوانني والتشـــريعات 
قبلـــة  جعلهـــا  مـــا  االقتصاديـــة،  واملعاييـــر 

لالستثمارات العاملية، وخاصة األوروبية.
ويرتبـــط املغـــرب مـــع االحتـــاد األوروبي 
باتفـــاق للتبادل احلر دخـــل حيز التطبيق في 
عـــام 2000، إضافة إلى اتفـــاق خاص بالتبادل 
احلـــر للمنتجـــات الزراعيـــة ســـاري املفعول 
منذ عـــام 2012، وهو يتمتـــع بأعلى درجة من 

الشراكة مع االحتاد األوروبي.
ولطاملا شـــددت موغيريني على أن االحتاد 
يرفـــض التعامـــل مـــع أي موضـــوع يتعلـــق 
بالصحراء املغربية سياســـيا، وأنه لن يسمح  
بالتشكيك في االلتزامات التي تربطهم بالرباط 

كحليف استراتيجي يحظى باألولوية. وحدة األراضي والمياه االقليمية المغربية
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} لندن – كشـــف رئيس هيئة استثمار األنبار 
مهـــدي صالـــح النومان أن احلكومـــة احمللية 
في احملافظة قـــررت طرح مصنع الفوســـفات 
فـــي منطقة عكاشـــات قرب احلدود الســـورية 

لالستثمار، بقيمة 700 مليون دوالر.
وأضاف أن اخلطوة تأتي ضمن خطة تهدف 
إلـــى إعادة تشـــغيل جميع املعامـــل املتضررة 
بنســـب كبيـــرة جـــراء العمليات العســـكرية 
واإلرهابية، من أجل حتقيق إيرادات ملشـــاريع 
إعادة إعمار احملافظة املدمرة بسبب سقوطها 
في قبضة تنظيم داعش والعمليات العسكرية 

لتحريرها.
ويشـــكو ســـكان احملافظة من عـــدم تنفيذ 
وعـــود احلكومـــة االحتاديـــة بإعـــادة إعمار 
املناطـــق املتضـــررة، حيث ال يـــزال معظمهم 
مشـــردين في املخيمات بسبب دمار مساكنهم 
وعـــدم توفـــر اخلدمات األساســـية فـــي املدن 
املدمرة، رغم حترير معظمها منذ نحو عامني.

ونسبت صحيفة الصباح اجلديد العراقية 
إلى النومان قولـــه إن ”طرح املصنع جاء على 
خلفية عدم قدرة اجلهـــات املعنية على إعادته 
إلى اخلدمة نتيجة األزمة املالية التي تشهدها 

البالد“.
وأكـــد أن ”محافظة األنبار ســـوف تشـــهد 
طرح الكثير من املعامـــل واملصانع احلكومية 
لالســـتثمار خالل الفترة املقبلة على الشركات 
احملليـــة والعاملية املتخصصـــة، على أن يكون 
العمال مـــن أهالي احملافظـــة لضمان معاجلة 

ظاهرة البطالة“.
ومتلـــك احملافظة ثروات هائلـــة من النفط 
الذي يتدفـــق إلى ســـطح األرض وخاصة في 
مناطق هيت وكبيســـة، إضافة إلى حقل عكاز 
العمـــالق للغاز والذي كان مـــن املقرر أن يبدأ 
استثماره قبل 4 سنوات، لكن سقوط احملافظة 

حتت سيطرة داعش عرقل تنفيذ املشروع.

وتشـــير التقديـــرات األوليـــة إلـــى امتالك 
العراق الحتياطات هائلة من الفوسفات تصل 
إلـــى 10.8 مليار طن، األمر الـــذي يضعها بني 

أكبر االحتياطات في العالم.
وكانت هناك خطط واســـعة الســـتثمارها 
خالل عقد الثمانينـــات من القرن املاضي، لكن 
تلك اخلطط تلـــكأت كثيرا خالل فترة احلصار 
الدولـــي وتراجعـــت بشـــكل كبير منـــذ الغزو 
األميركـــي للبالد فـــي عام 2003 وذلك بســـبب 
الفســـاد واالضطرابـــات املناطـــق القريبة من 

املناجم.
وتقـــول هيئة اســـتثمار محافظـــة األنبار 
إن ”طرح مصنع الفوســـفات لالستثمار يأتي 
بعد عجز وزارة الصناعة واملعادن واحلكومة 
االحتاديـــة عن تأمـــني تكاليف إعـــادة إعماره 
نتيجـــة األضـــرار الكبيرة التي حلقـــت به إثر 

املعارك األخيرة مع تنظيم داعش“.
وكانت املـــوارد الطبيعية في العراق، مثل 
محكومة  والســـليكا،  والكبريـــت  الفوســـفات 
بقانـــون النفط الـــذي يحظر اســـتثمارها من 
القطاع اخلـــاص، وبعد مطالبات باســـتغالل 
هـــذه الثـــروات ســـمحت القوانـــني اجلديدة 

باستغاللها لكن حتت ضوابط صارمة.
وميثـــل كبريت حقل املشـــراق في محافظة 
نينوى، أكبر ترســـب كبريت طباقي في العالم، 
إذ بلـــغ احتياطي العراق مـــن الكبريت اخلام 
نحو 600 مليون طن، ويشـــكل هذا االحتياطي 
املنجمي نحو 36 باملئة من االحتياطي العاملي 

القابل لالستخراج.
وكان املســـؤول عن ملفات االســـتثمار في 
مجلـــس النـــواب النائـــب فارس طـــه الفارس 
أكد أن البرملان ســـيقوم بتفعيل ملف استثمار 
الفوســـفات وســـيعلن عن إحالتـــه إلى إحدى 
الشـــركات األوروبيـــة عبر نظام املشـــاركة في 

نســـب اإلنتاج بعد حترير األنبار بالكامل من 
قبضة تنظيم داعش.

وأضاف أن قلة التمويل املخصص لوزارة 
الصناعة حالت دون إعادة تأهيل تلك املشاريع 
والبدء باإلنتـــاج، برغم أن إنتـــاج العراق من 
مادة الكبريت كان يزيد على مليون طن سنويا.
وأكد رئيس هيئة املســـح اجليولوجي في 
وزارة الصناعة واملعـــادن صفاء الدين فخري 
أن ”حجـــم احتياطـــي العراق من الفوســـفات 
يتجـــاوز 10.8 مليـــار طن، وأنـــه يحتل أيضا 
املرتبـــة الثانيـــة بعـــد الواليـــات املتحدة في 

احتياطيات الكبريت الصخري“.
بتحديـــث  مســـتمرة  الهيئـــة  إن  وقـــال 
خارطة املســـح اجليولوجـــي، وقدمت خارطة 
استكشـــافية مفصلة لهيئة االســـتثمار بهدف 
البـــدء باســـتغالل املـــوارد الطبيعيـــة التـــي 

يحتويها العراق. وكشـــف أن ”جميع الثروات 
الطبيعية معروضة لالســـتثمار حاليا، بعد أن 

كانت القوانني السابقة متنع ذلك“.
وأشـــار فخري إلى وجود ”مشكالت تعيق 
عمليات االكتشاف، تتعلق بقلة التخصيصات 
املالية، خصوصا وأن الهيئة تفتقر إلى عائدات 

مالية في مقابل خدماتها االستكشافية“.
وأوضح أن احتياطيات الثروات الطبيعية 
متغيـــرة في العـــراق وأنهـــا تشـــهد ارتفاعا 
متواصال من تقدم عمليات االستكشاف. وذكر 
أن محافظـــة األنبار لوحدها متلك احتياطيات 
فوســـفات تقـــدر بنحـــو 1.3 مليار طـــن قابلة 

للزيادة.
وقال إنه ال توجد شركة قادرة على استثمار 
كميـــات كهـــذه، لذلك ميكن منحهـــا لعدد كبير 
من املســـتثمرين، لكن ذلـــك يصطدم مبعارضة 

متليك األرض للمستثمرين األجانب في قطاع 
التعدين، ألنها قد حتتوي على ثروات أخرى.

وتوجد في العراق مادة الســـليكا أو الرمل 
الزجاجي وبنسبة نقاوة 95 باملئة وبعد غسله 
ترتفع إلى 99 باملئة، وهي أعلى نســـبة تركيز 

ونقاوة في العالم.
ونســـبت صحيفـــة الصبـــاح اجلديد إلى 
خبراء قولهم إن اســـتثمار املـــوارد الطبيعية 
مثـــل الكبريت والفوســـفات والســـليكا عالية 
النقـــاوة، ميكـــن أن يعود على خزينـــة الدولة 

بعوائد تصل إلى 6 مليارات دوالر سنويا.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد 
األسبوع املاضي خالل زيارته لليابان ”وجود 
فرص اســـتثمارية كبيرة في جميع احملافظات 
وأن العراق يتطلع إلى املستقبل بثقة وميتلك 

كل مقومات النهضة والتنمية الشاملة“.

ضاقت الســــــلطات احمللية في محافظة األنبار غرب العراق بعدم وفاء احلكومة االحتادية 
بوعود إعادة اإلعمار في ظل الدمار الهائل الذي تعاني منه احملافظة التي متثل نحو ثلث 
مساحة البالد. وأعلنت أنها اضطرت إلى فتح أبواب االستثمار أمام الشركات األجنبية.

األنبار تتمرد على بغداد وتعرض مشاريع الفوسفات لالستثمار

[ المحافظة تملك ثروات هائلة من النفط والغاز والكبريت  [ شلل مشاريع اإلعمار يدفع الحكومة المحلية للبحث عن االستثمارات

مشاريع مدمرة تنتظر المستثمرين

مليون يورو عوائد سنوية 

ستحصل عليها الرباط 

بموجب االتفاقية التي 

تشمل الصحراء المغربية
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{القطاع الصحي أكثر القطاعات نموا في اإلمارات، ومن المتوقع أن تتضاعف استثماراته ثالث 

مرات خالل العشر سنوات المقبلة}.

الشيخ محمد بن فيصل القاسمي
رئيس مجموعة أم.أف.بي للرعاية الصحية باإلمارات

{الحكومة المصرية تســـتهدف مضاعفة معدل النمو االقتصادي إلى 8 بالمئة في العام المالي 

2021-2022 مقارنة بنحو 4.2 بالمئة في العام المالي الماضي}.

هالة السعيد
وزيرة التخطيط املصرية

مهدي صالح النومان:

محافظة األنبار قررت طرح 

مصنع الفوسفات لالستثمار 

بقيمة 700 مليون دوالر

فارس طه الفارس:

سيتم تحريك االستثمار 

بعد أن حالت قلة التمويل 

دون إعادة تأهيل المشاريع

ناصر بوريطة:

نحن متمسكون بشراكتنا 

االستراتيجية مع االتحاد 

األوروبي



} ملـــاذا هذا الشـــغف الذي يصـــل إلى درجة 
الهـــوس لـــدى الرئيـــس األميركـــي احلالـــي 
بالتغريدات املســـتفزة على موقـــع تويتر؟ أال 
تكفيه القنوات والطرق الرســـمية املعتادة في 

الرد على خصومه ومنتقديه؟
إلى أي مدى ميكن اعتبار هذه احلالة التي 
يتفـــّرد بها دونالـــد ترامب، مزاجا شـــخصيا 
وأســـلوبا ســـريعا ومختصرا متليـــه طبيعة 
العصـــر؟ وهـــل تعد هـــذه الطريقـــة نوعا من 
الشـــفافية واملصارحـــة أم شـــكال من أشـــكال 
الشـــعبوية التي ينبغـــي أن تدينه أخالقيا في 
األسلوب قبل البحث في احملتوى واملضمون؟

 قـــال أحـــد املعلقني على موضـــوع تنامي 
الفضائـــح األخالقيـــة فـــي أوســـاط الزعماء 
والسياســـيني أكثر مـــن أي وقـــت مضى ”لو 
كان أباطـــرة احلضـــارات القدميـــة يتســـلون 
بتغريدات تويتر وغيرها من تقنيات التواصل 
على املواقـــع اإللكترونية كمـــا يفعل الرئيس 
األميركي دونالد ترامـــب وخصومه اليوم، ملا 
وجـــدت تلك اإلجنازات واآلثار التي نســـتمتع 
مبشـــاهدتها فـــي متاحـــف العالم“ ثـــم أردف 
قائال بجدية ”إن األمر يتعلق أيضا مبنســـوب 
احلريـــات وضرورة دفـــع الضريبـــة املتعلقة 

بالثورات الرقمية التي غّيرت العالم“.
هذا األمر ليس تبرئة مـــن جرائم أخالقية 
ارتكبت في التاريخ القدمي ومازالت تستمر في 
عصرنـــا، ولكن ليس بدبلوماســـية التغريدات 
تعالج األمور وحتاكم السياســـات بل إن هذه 
املماحكات واملشـــاحنات من شـــأنها أن تعّقد 
األمور ومتّيعها فينّصب كل فرد نفســـه محققا 
وواعظـــا ومحاكمـــا ومدعيا أيضـــا.. طاملا أن 

األمور صارت سهلة، مجانية ومسلية أيضا.
احملاكمات األخالقية ســـوق تتســـع ملئات 
الدكاكـــني والباعـــة والسماســـرة، إذ ال ميكن 
حصر هذه االدعاءات التي تقام كل يوم باســـم 
األخـــالق، خصوصا ضـــد زعماء ومشـــاهير، 
وهـــو أمر يتطلب الوقوف عنـــده: ملاذا ال يّتهم 
في أخالقهم عـــادة إال املشـــاهير؟ اجلواب قد 
يبـــدو بســـيطا ومفـــاده أن طبيعـــة أدوارهم 

ومسؤولياتهم جتعل األنظار مسّلطة عليهم.
احلقيقـــة أن مثـــل هذا اجلـــواب غير كاف 
وغير مقنع مبا فيـــه الكفاية، ومرد ذلك يتعلق 
بأسباب أخرى أهمها حاالت التظّلم والتهافت 
واالبتزاز وطلب الشـــهرة، وهـــي أمور لم تعد 

خافية على أحد.
واهم من يعتقد أن اســـتبعاد األخالق هو 
من صلب العمل السياســـي، لكن األمر يرتبط 
مبعايير وأولويات يصعب ضبطها بســـهولة، 
ذلك أن قيادة الدول واملجتمعات ال حتتاج إلى 
كهنـــة بقدر ما حتتاج إلـــى توفيقيني من نوع 

خاص، فاإليطالـــي مكيافيلـــي، صاحب كتاب 
”األمير“ (1469-21 يونيو 1527)، شـــّدد على أن 
الدولـــة القوية تقوم علـــى وازٍع أخالقي، وإن 
اســـتخدم احلاكم الوســـائل املنافية لألخالق 
للوصول إلى أهدافه، حيـــث أكد مكيافيلي أن 

والء املواطن ُمرتبط مبقدار خدمته للمجتمع.
ليـــس دفاعـــا عـــن املتورطني فـــي قضايا 
أخالقيـــة مـــن السياســـيني بل علـــى العكس، 
فمـــن الواجب إدانة هـــؤالء جنائيـــا ونعتهم 
باحلمقى واملثيرين لالشـــمئزاز بحكم كونهم 
عبيدا للمصالح الشخصية والنزعات األنانية، 
لكـــن هدف السياســـة هو احملافظـــة على قوة 
الدولـــة والعمل علـــى توســـيع نفوذها، وهذا 
ال يتـــم بوجود وازع دينـــي أو أخالقي، ولهذا 
فقـــد أعجب الناس عبر التاريخ باحلكام الذين 
توّسع سلطانهم غير آبهني بأي رادٍع كان، ومن 
ثم قال احلقوقي الفرنسي موريس دوفيرجيه، 
عندمـــا قارن بـــني أرســـطو ومكيافيلـــي ”لقد 
أوجد أرســـطو الركن األول في علم السياســـة 
وهو اعتمـــاد منهـــج االســـتقراء واملالحظة، 
وأوجد ميكيافيلـــي الركن الثاني، وهو املنهج 
املوضوعي املجرد من االهتمامات األخالقية“.

جمهـــور مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي 
يشـــترك في النفخ في كير اإلشـــاعات وتبادل 
االتهامات، وهو ليس مبنأى عن هذا الســـلوك 
الـــذي قـــد يجانب األخـــالق ويبتعـــد عن قيم 
احترام خصوصيـــات اآلخر وعدم احلكم على 

األشياء قبل التبّصر وانتظار رأي القانون.
وفيما يخص سلوك ترامب الذي لم يعهده 
اجلمهور األميركي، ورأى فيه الكثير نوعا من 
الرعونة واالســـتهتار بالقيم البشـــرية، يتذكر 
له متابعـــوه مواقف تبـــدو صادمة خلصومه 
ومنتقديـــه بل ويـــرى فيها كثيـــرون نوعا من 
الوضـــوح والصراحـــة والوفـــاء للقيـــم التي 
تربـــى عليهـــا املجتمع األميركـــي. فمنذ فترة، 
أدان الرئيس األميركـــي جرمية قتل مواطنني 
أميركيني كانا يحاوالن الدفاع عن امرأة مسلمة 
تعرضـــت إلهانـــات عنصرية على مـــنت قطار 
مبدينـــة بورتالند في واليـــة أوريغون. وكتب 
ترامب تغريدة تقول ”االعتداءات العنيفة التي 
وقعت فـــي بورتالند غير مقبولة، فالضحيتان 

وقفا في وجه الكراهية والتعّصب“.
القـــول باســـتحالة اللقـــاء بني السياســـة 
واألخالق، مســـألة فيهـــا الكثير مـــن التجني 
بـــل إن العائد إلـــى مفهوم هـــذه الثنائية من 
وجهـــة نظر فلســـفية، يدرك أن السياســـة من 
أنبـــل األفعـــال اإلنســـانية، ذلك أنهـــا تتعلق 
مبســـؤولية الفـــرد جتاه املجموعـــة، فهي من 
أنقى الســـلوكيات األخالقية مـــن حيث إعادة 

ترتيب األنفع ثم األقل نفعا.

} منـــذ قرابـــة العام، كتـــب كريس ســـيليزا، 
محرر الشـــؤون السياســـية في الســـي.أن.أن 
األميركية، ”عندما ظهر مقطع فيديو يظهر فيه 
صوت دونالد ترامب وهـــو يتحدث عن كيفية 
اســـتغالله لثروته وســـلطته لالعتداء جنسيا 
على النســـاء ومعاملتهن بشـــكل مهني، ثم فاز 
هذا الرجل باالنتخابات الرئاســـية على الرغم 
من هذه الفضيحة، عرفنا أن هذا األمر ستكون 
لـــه تبعـــات سياســـية وثقافية خطيـــرة على 

الواليات املتحدة“.
ومـــا ورد في حديـــث الصحافي األميركي، 
يرثي القيم األخالقية بل يكاد ينعى حضورها 
في املجتمع الذي طاملا تباهى بتمسكه بجملة 
من القيـــم حوكم أو أقصي مبوجبها رؤســـاء 
مـــن قبله مثـــل بيل كلينتون أثنـــاء تورطه في 
الفضيحة اجلنسية مع مونيكا لوينسكي،التي 
كانـــت متدربة فـــي البيت األبيـــض، وتعمده 
الكذب على الرأي العام األميركي كما ال ننسى 
إحدى ســـقطات جورج بوش االبن، الذي أصر 
على أن العراق كان ميتلك أسلحة دمار شامل، 
وأوهم األميركيني بأن ذلك ميثل خطرا وشيكا 
علـــى أمنهـــم، وذلـك مــــن أجل الـذهـــاب إلى 

احلرب.
وميكن اعتبار ريتشـــارد نيكســـون، األكثر 
نزوال إلى احلضيض مـــن الناحية األخالقية، 
حيـــث أنه اســـتغل منصب الرئاســـة من أجل 
حتقيق أغراض سياســـية وأهداف شـــخصية 
كثيـــرة، لكن ال ميكـــن أن ينكـــر العالم أن جل 
الرؤســـاء الذين حكموا البيـــت األبيض كانوا 

يتحلون باألخالق. 
ويتفـــق مراقبون علـــى أن ترامب، على ما 
يبـــدو، ميثـــل منوذجـــا أكثر ســـوءا حتى من 
نيكسون الذي جتاهل البعد األخالقي ملنصب 

الرئاسة في الواليات املتحدة.
ويتفـــق مراقبون علـــى أن أســـوأ مظاهر 
التدهـــور األخالقي في العمل السياســـي هو 
اســـتثمار األخـــالق ومحاولـــة إبرازهـــا فـــي 
املواقـــف اإليجابيــــة، والنــــأي بالنفـس عـن 
اللـــوم، والتهرب من املســـؤولية عندما يكون 
احلـــدث ســـلبيا، وهو مـــا جنده في سياســـة 

ترامب.
ســـؤال آخر في غاية الدقة واألهمية، يقفز 
إلى األذهان عند االستماع إلى من يبرر أفعاله 
املشـــينة من السياســـيني، مّدعيـــا أن احلملة 
املنظمـــة ضـــده غايتهـــا اعتبارات سياســـية 
تنافســـية ونزعات فردية وشخصية، وهو: هل 
أمســـت األخالق غاية ووســـيلة لتبرير غياب 

األخالق؟
كتـــاب ومحللون يـــرون أن بلدانـــا غربية 
كثيرة جعلت القضية األخالقية في الســـنوات 

املاضيـــة، وأكثر مـــن أي وقت مضـــى، قضية 
منافـــع متعـــددة األوجه واالحتمـــاالت، ووقع 
إخـــراج مفهـــوم الوحدة البشـــرية مـــن دائرة 
االهتمـــام، وأصبـــح مـــن الطبيعي لـــدى من 
يدعي حقوق اإلنســـان اليـــوم أن يتفاخر مبا 
سرقه أجداده من الشـــعوب الفقيرة واملغلوبة 

باألمس.
ثمـــة طريقة أخـــرى أكثر مكـــرا ولؤما في 
الســـكوت عن االنحطاط األخالقـــي في العمل 
السياســـي، وهـــي التغطيـــة والتضليل على 
االتهامـــات بـــردود فعـــل توحـــي باملظلومية 
والوقوع ضحية للمؤامرات، فينساق اجلمهور 
العريـــض نحو نوع من التحقيق البوليســـي، 
وذلك من خالل متابعة التراشـــق في شـــبكات 
التواصـــل االجتماعـــي، فتفرغ بذلـــك القضية 
مـــن مضمونها الصرف، وتتحول قضية غياب 
األخالق إلـــى اتهام كل خصم خصمه بـ“غياب 

األخالق“.
ولعـــل خيـــر دليـــل على هـــذا األســـلوب 
البوليسي والتشـــويقي التضليلي ما ورد في 
خصومـــة الرجلني األميركيني، إذ شـــبه املدير 
الســـابق ملكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس 
كومـــي، الرئيـــس األميركـــي بزعيـــم عصابة 

مراوغ. 
وقال إنـــه طالب بوالء مديـــر ”إف.بي.آي“ 
الســـابق شـــخصيا في شـــهادة أثارت غضب 
ترامب في وقت يزداد حجم الضغوط القانونية 

على جبهات أخرى.
ويســـتمر تراشـــق االتهامات في ما يشبه 
اخلناقـــات فـــي األحيـــاء الشـــعبية، إذ يقول 
الرئيـــس األميركـــي إن كومي تعاطـــى بغباء 
مـــع التحقيـــق املرتبـــط مبنافســـة ترامب في 
االنتخابات الرئاســـية عـــام 2016 مع هيالري 
كلينتون بشـــأن كيفية اســـتخدامها مشـــّغال 
خاصا لبريدها اإللكتروني عندما كانت وزيرة 

للخارجية.
وأشـــار ترامب، إلى وجود أسئلة ”كبيرة“ 
تســـتدعي اإلجابـــة في مـــا يتعلـــق مبذكرات 
كومـــي ”كيـــف نشـــر معلومـــات ســـّرية، ملاذا 
كـــذب على الكونغـــرس، ملاذا رفضـــت اللجنة 
الوطنية الدميقراطية تزويد مكتب التحقيقات 

الفيدرالي بخادم إنترنت؟“.
وفي املقابل -ورغم كل شيء- فإن اجلانب 
املدير  األخالقي بـــدا حاضرا وبقوة فـــي قول
إنه  الســـابق ملكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي
غيـــر متأكد مما إذا كانت لـــدى الروس ملفات 
خطيرة ميكن استخدامها البتزاز ترامب، وقال 
”أعتقـــد أن ذلك ممكن.. ال أعرف.. هذه كلمات لم 
أفكر يوما بأن أتفـــّوه بها عن رئيس الواليات 

املتحدة، لكن ذلك وارد“.

السياسة أخالق أو ال تكوناألولوية لألولويات االجتماعية

السياسة أم األخالق.. الرئيس األميركي يعيد الجدل القديم إلى الواجهة

أضداد
«نعيـــش زمن موت السياســـة وهناك تراكم للعديد من املشـــكالت والقضايـــا منذ زمن حكم 

الترويكا في تونس، إال أن السياسة ال تتنافى مع األخالق بل هي في خدمة الشأن العام}.

سمير عبدالله
حقوقي تونسي

«ســـيد األخالق في السياســـة العدل بني الجميع، كي ال ينمو القهر واالســـتبداد في تســـييس 

الشعوب، مما يولد التطرف والعنف، وبالتالي تتشوه كل املثل الخيرة والقدوة الصالحة}.

فوزي أوصديق
أكادميي جزائري

[ نموذج ترامب يستمر في البرهنة على استحالة التوافق  [ دبلوماسية التغريدات تجعل التراشق باالتهامات تسلية جماهيرية

تغريدات خارج السرب األخالقي

تاريخ أخالقي اغتاله واقع سياسي

أسوأ مظاهر التدهور األخالقي 

هو استثمار األخالق ومحاولة 

إبرازها في املواقف اإليجابية، 

والنأي بالنفس عن اللوم، 

والتهرب من املسؤولية عندما 

يكون الحدث سلبيا

املحاكمات األخالقية سوق 

تتسع ملئات الدكاكني والباعة 

والسماسرة، إذ ال يمكن حصر 

هذه االدعاءات التي تقام كل 

يوم باسم األخالق، خصوصا ضد 

زعماء ومشاهير

حكيم مرزوقي

} انتقد املدير الســـابق ملكتب التحقيقات الفيدرالي ”إف.بي.آي“ جيمس كومي، 
بشـــدة الرئيس األميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة ”إيه.بي.سي“ األحد 
املاضـــي، معتبـــرا أنه ”غيـــر مؤهل أخالقيا“ للرئاســـة، إذ أنه يكذب باســـتمرار 

و”سيلوث كل من حوله“.
ال ميكـــن اعتبار هذا االنتقاد احلاد لشـــخص الرئيس ”لهجة غير مســـبوقة“ 
في أعراف الدميقراطيـــات الغربية، لكن صراحته ووضوحه يعيدان إلى األذهان 
ســـؤاال قدميا ويتجدد باســـتمرار، وهو: ما مدى تقبل املجتمعات حلاكم يوصف 
بأنـــه غير مؤهل أخالقيا، وذلك ليس فقط من طرف خصومه السياســـيني بل من 
شـــخصيات عملت معـــه وتعرفه عن قـــرب، زد على ذلك أن املشـــككني في أخالق 
الرئيس هم من األمنيني ورجال الصف األول القريبني من املراكز احلساســـة في 

الدولة؟
كيـــف يؤمتـــن حاكم علـــى مصالح أمـــة بأكملها وهـــو مطعون في ســـلوكه 

وأخالقياته من طرف مقربني منه؟
وإذا فرضنا جدال بأن مصالح شخصية ومآرب خاصة حتّرك هذه االنتقادات 
احلـــادة وتصل إلى حد التجني وافتعـــال األكاذيب، فإن هذا األمر يطرح باملقابل 
القضية نفســـها: هل وصل السياســـيون واألمنيون إلى هذا الدرك األســـفل من 

النميمة وإطالق الشائعات املسفة؟

وألن الواليـــات املتحدة، ميكن أن تكون منوذجـــا عامليا لهذا اجلدل األخالقي 
والسياســـي، ومنطلقـــا له، فبالعودة إلى هذا التراشـــق احلاد بـــني رئيس أكبر 
دولة في العالم وبني مدير األمن الســـابق، نـــدرك أن هذه الفضيحة تطرح أبعادا 
مضاعفة، ذلك أنها تثار في بلد ما انفك يقدم نفسه كأمة حتكمها منظومة أخالقية 

وتشريعات متطورة تقف وراء تفوقها االقتصادي والتكنولوجي واالجتماعي.
مـــاذا ميكـــن أن تتركه تصريحات كومي األخيرة في إطار هذا الســـجال بينه 
وبني ترامـــب في نفوس األميركيني املعروفني بأنهـــم مجتمع محافظ يعير للقيم 

اإلنسانية اهتماما بالغا؟
كيف للمواطن األميركي البسيط أن يتعاطى أخالقيا مع هذه الرجة حني يرى 
رئيس الواليات املتحدة يصب جام غضبه على مدير ”إف.بي.آي“ السابق واصفا 
إياه بـ”كتلة قذارة“ وداعيا إلى ســـجنه. وقد جاء ذلك قبيل نشـــر مذكرات كومي 
التـــي حملت عنوان ”والء أكبر: احلقيقة واألكاذيـــب والزعامة“، التي فصل فيها 

عالقته بالرئيس اجلمهوري.
وقـــال عن الرئيس في مقابلة تلفزيونية بعد إقالته في مايو من العام املاضي 

”أعتقد أنه غير مؤهل من الناحية األخالقية ليكون رئيسا“.
كيف ميكن لبلد تتشدد قوانينه مع قضايا التحرش التي قد تصل عقوبتها إلى 
ســـنوات طويلة، أن يتقّبل ما أشار إليه املدعي الفيدرالي في حديثه عن األسلوب 
الذي ”يتحدث ويتعامل به ترامب مع النســـاء وكأنهن قطع حلم فيما يكذب مرارا 

بشأن أمور كبيرة وصغيرة ويصّر على أن الشعب األميركي يصدقه؟“.

هل يصدقه الشـــعب األميركي فعال أم أنه يتعامل بدوره مع رئيســـه بنوع من 
التواطؤ أو عدم املباالة وكأن األخالق آخر ما يفكر فيه املرء بعد مصاحله أم أنه 

يحكم على الرئيس وخصمه وفق املثل القائل ”عاهرة وحتاضر في الشرف؟“.
القضية األكثر تعقيدا في الربط بني السياســـي واألخالقي هو أن ”األخالق“ 
متثـــل حالة مطاطة ومفهوما هالميا يصل حد التضليل، وميكن اســـتخدامه في 
كل االجتاهـــات مثل قول كومـــي ”إن القيم ضرورية، وهـــذا الرئيس ال ميثل قيم 
هذا البلد“. وأشار كذلك إلى أن العمل ضمن إدارة ترامب يشكل معضلة أخالقية 
حقيقية قائال ”التحدي الذي يشـــكله هذا الرئيس هو أنه ســـيلوث كل من حوله“. 
وقال لشـــبكة ”إيه.بي.سي“ التي نشـــرت النص الكامل للمقابلة ”السؤال هو (..) 
كم من التلوث سيجعلك في النهاية غير قادر على حتقيق هدفك في حماية البالد 
وخدمتها؟“. ما مدى مسؤولية مجتمع محافظ أمام حاكم مطعون في أخالقه، هذا 
السؤال طرحه اســـتدراك كومي رغم انتقاداته الالذعة لترامب، إذ أعرب عن أمله 
بـــأن ال يتـــم عزل الرئيس قائال ”آمل بأال يحدث ذلـــك ألنني أعتقد أن عزل وإبعاد 

دونالد ترامب، من السلطة سيزيالن املسؤولية عن كاهل الشعب األميركي“.
وســـائل التواصـــل االجتماعي تزيد مـــن وطيس مثل هذه املعـــارك، ويصبح 
التفاعل معها على سبيل الفرجة والفضول أكثر منه مسؤولية وتشبثا باملعايير 
األخالقية، ذلك أن ترامب قال في واحدة من سلســـلة تغريدات نشـــرها ”لم أطلب 
يومـــا الوالء الشـــخصي مـــن كومي.. بالكاد أعرفـــه.. هذه أيضا إحـــدى أكاذيبه 

الكثيرة.. مذكراته تخدم مصلحته الشخصية وهي زائفة“.
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} األســـبوع الماضي. كشف والد المقرصن 
إيلـــي غبش المتهم بفبركة ملف الممثل زياد 
عيتاني في مؤتمـــر صحافي، أن ابنه بريء، 
وقـــال إن األخير كان على علم بـــأن عيتاني 
بريء من تهمة العمالة، لكنه كان مرغما على 
تلفيق الملف له، بسبب تهديد المقدم سوزان 
حبيش لـــه بملف قديم. وأكـــد أن غبش ترك 
ثغـــرات في ملف عيتاني ليتم اكتشـــافها من 
قبل القوى األمنية، بسبب ”شعوره بالذنب“. 

وكشـــف غبـــش أن زيـــاد حبيـــش، زوج 
ســـوزان، عـــرض على زوجة ابنـــه مبلغا من 
المال. مضيفا ”نقول لزياد حبيش إننا لسنا 
بحاجة إلى أمواله، فهو يحاول شراء الغالي 

الذي ال يباع“.
وطيلة الشهور الماضية بقي اللبنانيون 
مصدوميـــن مندهشـــين، جـــراء  إعالن خبر 
اعتقال الممثل والمخرج المســـرحي، ،الذي 
نزل عليهـــم كالصاعقة، ألنهـــم يعرفون حق 
المعرفة هذا الفنان ودرجة وطنيته، وسمعة 
عائلتـــه التـــي يعرفها البيروتيـــون من جده 
الفنان محمد شـــامل الذي يعتبـــر أحد أبرز 
مؤسســـي الدرامـــا اللبنانيـــة، إلـــى أصغر 
عضو فـــي العائلة وحكايـــات صمودهم مع 
أهل منطقتهـــم "الطريق الجديـــدة" في وجه 

االجتياح اإلسرائيلي عام 1982.

الموساد يبحث عن الفن

المشاعر في بيروت اختلفت، والمخاوف 
تضخمـــت، والقلـــق بـــات كبيرا بعـــد أن تم 
الكشـــف عن أن الملف بأكملـــه كان مفبركا، 
وأن عيتاني كان بريئـــا، براءة الذئب من دم 
ابن يعقوب، كما يقول المثل العربي القديم، 
فذاكرة اللبنانيين لم تنس بعد زمن الوصاية 
واالعتقـــاالت  الملّفقـــة  والتهـــم  الســـورية 
واالغتياالت وقمع كل األصوات التي ترفض 
هذه الوصاية. واليوم شـــعر اللبنانيون بأن 
األذرع هي نفســـها والعقلية ذاتها واألدوات 

لم تتغير.
عيتانـــي مـــن مواليـــد عـــام 1975، عمل 
صحافيـــا وناشـــطا في عدة مجـــاالت، وقدم 
عدة أعمال مســـرحية منهـــا ”بيروت طريق 
الجديـــدة“ و“بيـــروت فوق الشـــجرة“، كما 

شـــارك في مهرجانات بيـــت الدين عام 2015 
بعمل اســـتعراضي غنائي موسيقي بعنوان 
”بار فاروق“. ويعتبر أول مســـرحي يعرض 
عملين في الوقـــت ذاته بطريقة المونودراما 

في لبنان لنفس المخرج والمؤلف.
وفي نوفمبر الماضـــي ألقت مديرية أمن 
الدولـــة اللبنانية القبض على عيتاني بتهمة 
التخابـــر وتقديم معلومات عن شـــخصيات 
وفنانين للموساد، وبدا الملف متماسكا من 
اســـم العميلة اإلســـرائيلية التي أوقعت به، 
إلى صورتهـــا، إلى ســـفره لمقابلتها خارج 

لبنان.
تحركت وســـائل اإلعالم لتؤكد أن الفنان 
اللبنانـــي قد اعترف، فيمـــا بقي البعض من 
المنابر ممن اكتوى بنـــار التلفيق والفبركة 
والظلـــم يؤكد أن التحقيق لم يؤد إلى نتيجة 
طوال عشرة أيام، نظرا للتغيير المستمر في 

إفادة عيتاني.
كانت الشكوك والتســـاؤالت تنّبه إلى أن 
جهاز أمـــن الدولة قد قّصر فـــي عدم انتظار 
الضابطة اإلســـرائيلية لمقابلـــة عيتاني في 
فندق البستان ببرمانا بلبنان، والذي قيل إن 
االجتماع الطارئ هذا كان مقررا أن يعقد في 
الثاني من ديســـمبر الماضي، ورغم التبرير 
األمني غير المقنـــع، إال الفنان اللبناني بقي 

في السجن.
في الوقـــت ذاته، وبشـــكل مخفي، كانت 
شـــعبة المعلومـــات تعمـــل علـــى ”فلتـــرة“ 
المعطيات والدوافع والوقائع ليتم التوصل 
إلى خيوط رفيعة تربط بين المقدم ســـوزان 
الحـــاج التي كانت تشـــغل منصب رئيســـة 
مكتب الجرائـــم اإللكترونية وحماية الملكية 
الفكريـــة في قوى األمن الداخلـــي اللبنانية، 

والمقرصن غبش.

دور الحريري والدولة األمنية

ســـعد  اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  كان 
الحريـــري ووزير الداخلية نهاد المشـــنوق، 
على ثقة بـــأن عيتاني بـــريء، ولذلك توجب 
العمـــل على نســـق مواز لما يجـــري اإلعالن 
عنه على الســـطح. كانت األحـــداث تتالحق 
والوقائع تنكشـــف عن عمليـــة فبركة كبيرة 
بترتيـــب من المقدم الحـــاج. وبناء عليه فقد 
تم إخالء سبيل عيتاني بعد ثالثة أشهر و17 
يوما من الحبس، وألقي القبض على غبيش 

والحاج للتحقيق معهما.
إن ما حـــدث لم يكن مجـــرد فبركة وظلم 
ُرِفـــَع عن بريء، وال يجـــب التعامل معه بهذا 
الشـــكل. فاستســـهال تلفيق مثل هذه التهم 
أمر خطير، كما يقـــول اللبنانيون. وبالتالي 
فقـــد باتت جميع قضايا العمالة إلســـرائيل، 
ومـــا أكثرها، فـــي الفترة األخيـــرة، موضع 
شـــك. فاالتهام والفبركة لم يصدرا من مخبر 
رخيص اســـتمرأ كتابة التقارير الكيدية، بل 
من جهـــة أمنية مختصة بمثل هذه القضايا. 
وربمـــا إذا كشـــفت قضيـــة جديـــدة في هذا 
المجال ســـتنال من السخرية وعدم االهتمام 
وعدم الثقة الكثير من المواطنين الذين باتت 
حريتهـــم الشـــخصية في مهـــب الريح وفي 
قبضة رجل أمن يمارس أهواءه الشـــخصية 

بتصفية الحسابات الشخصية.
لقـــد بـــدا واضحـــا أن انحـــدار قضايـــا 
العمالـــة إلى هذا الدرك من الســـهولة يميط 
اللثام عـــن رغبة كامنة لـــدى بعض الجهات 

اللبنانية لتمييع مثل هذه التهمة. وكذلك 
فإن استئثار البعض بالمقاومة في لبنان 
يدخل فـــي نفس اإلطار لتشـــويه صورة 
شـــريحة كبيرة ومشـــهود بوطنيتها في 
طريق الجديدة ببيروت، في وقت تستمر 
فيه المطالبة بحصر الســـالح بيد الدولة 
اللبنانية ونزعه من ميليشيات حزب الله.
الحريري والمشنوق وتيار المستقبل 
تنّبهوا إلى أن المستهدف لم يكن عيتاني 
كشـــخص، بل فئة كبيرة مـــن البيروتيين 
لتبقـــى  يصارعـــون  الذيـــن  الوطنييـــن 
مدينتهـــم بعيدا عـــن التأطيـــر المذهبي 
والطائفـــي الـــذي بـــات ســـجاال يوميـــا، 
وســـط فوضى صكوك الوطنيـــة والعمالة 

والخيانة التي توزع في لبنان.
ولم يخف على أحد، البعد الذي قصده 
عيتاني من قـــراره التوجـــه، بعد خروجه 
مباشـــرة من المديرية العامـــة لقوى األمن 
الداخلـــي برفقة محامية إلى بيت الوســـط 
لمقابلة رئيس الحكومة، قبل أن يتوجه إلى 

منزله في الطريق الجديدة.

الرئيس عون عميل سابق

يعتبـــر عيتاني أن ما حدث معه أكبر من 
مجرد تشـــابه أســـماء. وأضاف بعد اإلفراج 

عنه ”ال بد من المضّي قدما حتى النهاية، 
فما تعّرضُت لـــه كان يمكن أن يصيَب أّي 
مواطـــن لبناني. وقد أثبتـــت التحقيقات 

حتـــى اليـــوم أنـــه ســـبق وأصيَب 
وتشـــّظى آَخرون بتهمـــة العمالة 
شـــباَبهم  الثمـــن  ودفعـــوا  زورا 

وسمعَتهم“.
وبكلمات ال تشـــبه الحياة في 
لبنان، بل تذكر بممارسات يفترض 
أنها لم تعد موجودة في بلد شهد 
حربا أهلية مدمرة دامت ســـنوات 

طويلة، يصـــف عيتاني ما حدث معه 
بالقول ”كالعـــادة توّجهُت ألتمّرَن على 

مســـرحية جديدة مع يحيـــى جابر، وبينما 
كنُت أهـــُمّ بالمغادرة مـــن الموقف، فاجأني 
شاّبان وســـحباني بقّوة إلى سيارة رباعية 
الدفع، (ثم طّمشـــوا عيوني)، ولم ُينزع عّني 
الربـــاط إّال على وقِع الشـــتائم والحديث عن 

العمالة في جهاز أمن الدولة“.
ويضيف ”بعدهـــا دخلنا في نفق طويل، 
إذ أمضيـــُت أّول 5 أيام في جهاز أمن الدولة، 
الحقـــا 54 يوما في المحكمة العســـكرية، ثّم 
في سجن روميه، واألسبوعان األخيران لدى 

فرع المعلومات“.
وبعد أن انقلبت األمور، تم توقيف المقدم 
الحـــاج التـــي نفـــت كل التهم التـــي وجهت 
إليهـــا من كونها لفقت التهمة لعيتاني. وفي 
مواجهـــة مع المقرصن قالت له ”أنت تفتري 
علّي“. ومن جهته، علق زوجها زياد حبيش، 
شـــقيق النائب اللبناني هادي حبيش، على 
توقيفهـــا، مخاطبـــا زوجته ”ســـتبقين أرزة 
البيـــت الصامدة في وجـــه األعاصير، تحية 
لـــك ولعنفوانك وكرامتك التي لن يســـتطيع 
أحد النيل منها“. وأوقفت الحاج، بناء على 
إشارة قضائية لالشـــتباه بأنها ”استعانت 
بقرصان معلوماتيـــة لتلفيق تهمة التواصل 

مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني“.
عّلـــق كثيـــرون على هـــذه الحالـــة التي 
تركت لبنـــان في لحظة مراجعـــة لما تحول 

إليـــه البلـــد في الســـنوات األخيـــرة. وكتب 
اإلعالمـــي فـــارس خشـــان يقول ”لـــو دققنا 
في مسار الحياة السياســـية اللبنانية، منذ 
العـــام 1991 حتى اليـــوم، لتوهم البعض أن 
إســـرائيل نجحت في تجنيد ثلثي الشـــعب 
اللبنانـــي، ذلك أن تهمـــة العمالة الثابتة في 
األدبيات السياســـية، تنقلـــت تباعا من فئة 
إلى أخرى، بحسب تنقل األهواء السياسية. 
فعلى ســـبيل المثال ال الحصـــر، كان العماد 
ميشـــال عون، (رئيـــس الجمهورية الحالي) 
قبـــل توقيع اتفاق التفاهم مـــع األمين العام 
لحزب الله حســـن نصرالله، من كبار عمالء 
إســـرائيل في لبنـــان قبل أن يصبـــح، وبكل 
بســـاطة بفعل هذا التفاهـــم، من أبرز وجوه 

المقاومة التاريخية“.
إعـــالم حـــزب اللـــه واإلعـــالم الدائر في 
فلكه يصـــف المقدم الحاج بالقـــول: لم يعتد 

”العســـكر“ علـــى هـــذا الصنـــف ِمن 
”الضابطات“. فزوجها المحامي زياد 
حبيش، شـــقيق النائب هادي حبيش، 
وابـــن النائب والوزير الســـابق فوزي 
حبيش. دخلت عائلة ”المشايخ“ بقّوة. 
وزواجها هذا ِمن عائلة نافذة، سُيدخلها 
إلى عوالم إضافّية ِمن الظهور. وُتصبح 
هدفا لوسائل اإلعالم المحلّية والعربية 
بأنها  البعـــض  وليصفهـــا  والعالميـــة. 
األنثى الضابط األشهر في لبنان. وكذلك 

بـ”المرأة األقوى في لبنان“.

عيتاني وسماحة 

ولـــم يغب عـــن األذهان ملف ميشـــيل 
ســـماحة األمنـــي الـــذي تـــم التعامل معه 
بصـــورة مغايـــرة تمامـــا لمـــا حصل مع 
عيتاني، فسماحة الذي أوقعت به األجهزة 
األمنيـــة اللبنانيـــة بالدليـــل الدامـــغ، وهو 
ينقـــل المتفجرات من ســـوريا إلـــى لبنان، 
معترفـــا بأنـــه تلقـــى المعلومات مـــن كبار 
ضبـــاط المخابـــرات الســـوريين، ومعطيا 
أوامره تاليـــا بتنفيذ حـــوادث وتفجيرات 
تســـتهدف شـــخصيات دينيـــة وسياســـية 
لبنانية. أصبح اليوم حّرا طليقا وكأن شيئا 
لم يكن. وقد علق على إطالق ســـراحه رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حينها، 
بالقول ”بمنطق عفوي بســـيط، كيف لي أن 
أفهـــم أن لبنانيـــا تآمر مع جهـــة خارجية 
الرتكاب أعمال قتل وتفجير في بالده ونقل 
متفجـــرات لهـــذه الغاية، وجّند أشـــخاصا 
لتنفيذهـــا وجـــرى وقف المخطـــط في آخر 
لحظة من قبل فـــرع المعلومات؟ كيف لي أن 
أفهم إطالق سراح هكذا شخص؟ وأي رسالة 
بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون 
إلى اللبنانيين بهكذا قرار؟ وأي أمل يتركونه 
لهم بمســـتقبل بالدهم وســـيادتها والحفاظ 

على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟“.
ويبقـــى المناخ الـــذي يضع حـــزب الله 
لبنان ومواطنيه فيه، مناخ توتر دائم يهدف 
إلـــى تعميم القلق والخوف مـــن اإلدانة لدى 
الجميـــع، وهو نســـخة أخـــرى مصغرة عن 
النظام اإليراني، النموذج الذي يباهي أمين 
عام حزب الله حســـن نصراللـــه بأنه يتبعه 

ويرتبط به عضويا ومرجعيا وأمنيا.

اللبنانيون قلقون من عودة زمن القمع في دولة حزب الله
زياد عيتاني

فنان مسرحي قصته تترك بيروت حبيسة العمائم

أعمـــال زيـــاد عيتاني املســـرحية تحمل طابعا خاصـــا دوما، كانت من بينها مســـرحيته {بيروت طريق الجديدة} وكذلك {بيروت فوق الشـــجرة} و{بار فاروق} العمل االســـتعراضي الغنائي وجوه
املوسيقي الذي شارك به في مهرجانات بيت الدين عام ٢٠١٥.

اإلعالمي فارس خشان يقول معلقا 
على ملف عيتاني {لو دققنا في مسار 
الحياة السياسية اللبنانية، منذ العام 
١٩٩١ حتى اليوم، لتوهم البعض أن 

إسرائيل نجحت في تجنيد ثلثي الشعب 
اللبناني، ذلك أن تهمة العمالة الثابتة 
في األدبيات السياسية، تنقلت تباعا 

من فئة إلى أخرى، بحسب تنقل األهواء 
السياسية}

ملكون ملكون

[ اســـتئثار تيار واحد بالمقاومة ينطوي على تشـــويه صورة شـــريحة كبيرة في لبنان كله، في ظل اســـتمرار المطالبة بحصر السالح بيد الدولة 
ونزعه من ميليشيات حزب الله الذي يتهم من يشاء ويحمي من يشاء، وحالة ميشال سماحة المقرب من نصرالله مثال ساطع.

[ عيتانـــي الذي يعتبر أبرز مســـرحيي المونودراما في لبنان كمخرج ومؤلـــف وممثل، كانت مديرية أمن 
الدولة قد ألقت القبض عليه، قبل شهور، بتهمة التخابر وتقديم معلومات لعميلة إسرائيلية.
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 هذه التهمة. وكذلك 
 بالمقاومة في لبنان 
طار لتشـــويه صورة
ـــهود بوطنيتها في
وقت تستمر  وت، في
الســـالح بيد الدولة 
ميليشيات حزب الله.
وق وتيار المستقبل 
هدف لم يكن عيتاني 
يرة مـــن البيروتيين
لتبقـــى يصارعـــون 

ن التأطيـــر المذهبي 
ـات ســـجاال يوميـــا، 
ك الوطنيـــة والعمالة

 في لبنان.
حد، البعد الذي قصده 
لتوجـــه، بعد خروجه 
ية العامـــة لقوى األمن

مية إلى بيت الوســـط 
مة، قبل أن يتوجه إلى

جديدة.

ل سابق

ن ما حدث معه أكبر من
اء. وأضاف بعد اإلفراج 

ّي قدما حتى النهاية، 
 يمكن أن يصيَب أّي 

ي

 أثبتـــت التحقيقات
ســـبق وأصيَب
همـــة العمالة
يب و بق

شـــباَبهم ـن 

به الحياة في
سات يفترض 
 في بلد شهد
امت ســـنوات

ني ما حدث معه 
وّجهُت ألتمّرَن على

ي

ع يحيـــى جابر، وبينما 
 مـــن الموقف، فاجأني 

ع

بقّوة إلى سيارة رباعية 
عيوني)، ولم ُينزع عّني 
ي رب ر ي ى إ و يب رب ر

الشـــتائم والحديث عن 
ي زع ي م و ي) يو

ن الدولة“.
ـا دخلنا في نفق طويل،
ام في جهاز أمن الدولة،

”العس
”الض
حبيش
وابـــن
حبيش
وزواجه
إلى عو
جه وزو

هدفا لو
والعالمي
األنثى ال
بـ”المرأة

عيتاني و

ولـــم ي
ســـماحة ا
بصـــورة م
عيتاني، فس
األمنيـــة الل
ينقـــل المتف
معترفـــا بأن
ضبـــاط الم
أوامره تالي
تســـتهدف ش
لبنانية. أصب
لم يكن. وقد ع
حزب القوات
”بمن بالقول
أفهـــم أن لب
الرتكاب أعم
متفجـــرات
ب ر

لتنفيذهـــا و
لحظة من قبل
أفهم إطالق س
بعثها رئيس
إلى اللبنانيي
لهم بمســـتقب
على أمن أبنا
ويبقـــى 
لبنان ومواط
إلـــى تعميم 
الجميـــع، وه
النظام اإليرا
عام حزب الل
ويرتبط به ع

جميع قضايا العمالة إلسرائيل، وما 
أكثرها اليوم، تصبح محل شك. 

فاالتهام والفبركة لم يصدرا من مخبر 
رخيص استمرأ كتابة التقارير الكيدية، 

بل من جهة أمنية مختصة بمثل هذه 
القضايا. وربما إذا كشفت قضية 
جديدة في هذا المجال ستنال من 

السخرية وعدم االهتمام وعدم الثقة 
الكثير من المواطنين الذين باتت 
حريتهم الشخصية في مهب الريح



محمود شرف

} فـــي توطئته التي تصـــدرت الكتاب الصادر 
في القاهرة مؤخرا، ضاما عددا من مســـرحيات 
خوســـيه مورينـــو أرينـــاس، يقـــول الكاتـــب 
اإلســـباني خيرونيمـــو لوبيـــث موثـــو ”هـــذا 
الكتاب الذي بين يديك يحتوي على عدة أعمال 
مسرحية لكاتب إســـباني هو خوسيه مورينو 
أريناس. ربما فكر في المحيطين به عندما كتب 
هذه المسرحيات، من هنا نجد أن القضايا التي 
عالجهـــا ترتبط تحديدا بهـــؤالء، وهذا ال يعني 
أنـــه في قرارة نفســـه ال يطمح ألن تصل أعماله 

إلى أقصى أرجاء العالم“.

حالة من الدهشة

اإلطاللـــة األولية علـــى منطلقـــات أريناس 
الشـــائعة  المقولـــة  علـــى  تؤكـــد  المســـرحية 
”االنطالق إلى العالمية يأتـــي من االرتكاز على 
مـــا هو محلي“. وال ينفي ذلك أن أعمال المؤلف 
المسرحي والشاعر اإلسباني خوسيه مورينو 
أريناس تتسم بما هو إنساني، عام، يبحث في 
عمق الوجود البشري، وإن بدا مرتبطا أساسا 

بأهل األندلس الذين ينتمي إليهم.
صدرت مؤخـــرا الترجمة العربية لثالث من 
مســـرحيات أريناس القصيرة بعنوان ”مسرح 
الهجـــرة“، قـــام بترجمتها المترجـــم المصري 
القاهرية. خالد سالم، وصدرت عن دار ”العين“ 

المســـرحيات الثـــالث بعناوين: الشـــاطئ، 
المرآب، رحلة سفاري، وهي على الترتيب، وقد 
قدم للكتاب الناقد المسرحي اإلسباني الشهير 
خيرونيمـــو لوبيـــث موثو، إضافـــة إلى مقدمة 
وافية عن مسيرة المؤلف كتبها المترجم نفسه.

أرينـــاس المولـــود فـــي قريـــة ”البلـــوط“ 
بغرناطة، جنوب إسبانيا عام 1954، يعد واحدا 
من الكتاب المســـرحيين القالئل في إســـبانيا 
الذين يكتبون هذا الشكل المسرحي، الذي يمكن 
أن نسميه المســـرح المقتضب، يتمتع مسرحه 
بشكل عام بحس ساخر، يقترب من الكوميديا، 
لكنه يوظف هذه الســـخرية في ســـبيل معالجة 

القضايا اإلنســـانية التي تشـــكل إطارا واسعا 
يشـــمل النوع البشـــري في كل مكان على ظهر 
البسيطة، وبشـــكل أخص فإنه ينذر الكثير من 
كتاباته لمعالجة قضايـــا العنصرية، والتفرقة 
بين البشـــر، وربما يكون لنشـــأته األندلســـية، 
بكل مـــا تحمله من زخم تاريخي يصب في هذا 
االتجاه من مغالبة هذه اإلشـــكالية، أثر واضح 

في ذلك.
وتتغلف مســـرحيات أريناس بروح التهكم 

شـــخوص  يجعل  مـــا  والســـخرية؛ 
أبطـــال مســـرحياته يبـــدون كأنهم 
ينتمـــون إلـــى عوالم ســـريالية، ال 
تنتمي للواقع، لكـــن االنتماء لهذه 
العوالم نفســـها ال ينفي الواقعية 
المفرطـــة ألبطالـــه؛ مـــا يجعلنـــا 
نتحدث في أعماله عن ســـريالية 
الواقـــع، وعـــدم معقوليته، التي 
نفســـه  الخيال  تتجـــاوز  ربمـــا 
المشـــاهد،  مـــن  الكثيـــر  فـــي 
ورغـــم ذلـــك، فإنـــه يمكـــن لنا 
القـــول إن نصوصـــه تتصـــل 
بشـــكل ما بطروحات المسرح 

الســـريالي، والعبثـــي، والالمعقـــول، مـــع نقد 
عميق لعبثية التصرف اإلنســـاني، كما يالحظ 
متلقي نصوصه أنها تنم عن حالة من الدهشة، 
كوسيلة لكسر الفكر األحادي، الذي يهدد حياة 

اإلنسان ويحاصرها.

ثالث مسرحيات

في المســـرحية األولى التـــي ضمتها هذه 
يحاول المؤلف أن يستكنه  الترجمة ”الشاطئ“ 
أســـرار المحاوالت الدائبة للبعض، ممن يأتون 
مـــن الشـــاطئ المقابـــل مـــن البحـــر للوصول 
إلى الشـــاطئ اإلســـباني، في رحـــالت محفوفة 
بالمخاطـــر، تـــودي بحياة الكثيريـــن منهم في 
معظـــم الوقـــت، دون أن يْظهـــر أحكاما عليهم، 
بل من خالل رصد العالقات اإلنسانية المعقدة 
التي تنشـــأ بين هؤالء، الذيـــن يحملون اللون 
األسود-في الغالب- وسكان الجنوب اإلسباني 

الذين يســـتقبلونهم بيـــن ظهرانيهم بكثير من 
الدهشة والوجل.

المســـرحية تحمل عنوانـــا أصليا مختلفا 
في لغتهـــا األم، حيث تأتـــي الترجمة الحرفية 
للعنوان اإلســـباني: سوف تصبح أسود، وهو 
العنـــوان الذي قام المترجـــم بتغييره ليصير: 
الشاطئ، وهي أطول المسرحيات الثالث التي 
اشـــتمل عليها الكتاب، وهـــي ظاهرة بالكتاب، 
أعنـــي تغيير العنـــوان األصلي إلى آخر 
عند ترجمته، فقـــد عمد المترجم 
كذلك إلى تغيير العنوان األصلي 
للمسرحية الثانية بالكتاب، والتي 
نشـــرها بعنـــوان: المـــرآب، بينما 

العنوان األصلي كان الكشاف.
الكشـــاف أو المـــرآب تقوم على 
أو  تقنية ”المســـرح داخل المسرح“ 
الميتاتياتـــرو التي تعتمد على فكرة 
أن الواقع ليس ســـوى تمثيل درامي، 
ليســـوا  الحقيقيين  األشـــخاص  وأن 
ســـوى ممثلين في حقيقـــة األمر؛ لذلك 
لـــم تضم المســـرحية ســـوى خمســـة 
أشـــخاص فقط هم: المشـــاهد، الممثل 
األول، الممثل الثاني، الكشاف والمعاق! وجلٌي 
أن هؤالء األشـــخاص هم فـــي الحقيقة ممثلون 
داخل مســـرحية تمثل على خشـــبة المســـرح، 
لكـــن المؤلف نقلهم من المســـرح الخيالي إلى 
المســـرح الحقيقي؛ إيهاما للمتلقي أن الخيال 
هو الواقع. ويلفت االنتباه بشدة كذلك في هذا 
النص المســـرحي أن المؤلف لم يضع تصوره 
الشخصي للديكور المطلوب، في حال تنفيذها 
على الخشـــبة، كما جـــرت العادة مـــع الكتاب 
المســـرحيين، بينما اكتفى بإشـــراك الجمهور 
الحقيقـــي باإلشـــارة إلى أهمية مشـــاركته في 
تنفيذهـــا بهـــذه العبـــارة ”مع التعـــاون القيم 

للجمهور“.
نفـــس األمر، أعنـــي االقتصاد الشـــديد في 
حضـــور العنصـــر البشـــري في المســـرحية، 
ينطبـــق على النـــص الثالث واألخيـــر في هذا 
الكتاب، وهو مســـرحيته ”رحلة سفاري“، التي 

اختار لهـــا المؤلف أن يكون موقع أحداثها في 
وسط إحدى الغابات األفريقية، بمشاركة ثالثة 
أشـــخاص فقط، تســـميتها ذات داللة فارقة في 
إطار رؤيته لآلخر؛ إذ هم: رجل، امرأة ومواطن 
أفريقـــي، وكأنه جنس آخـــر مختلف عن جنس 

الرجل األول.

في هذه المسرحية يحاول أريناس التماس 
والمســـاواة  حدود قضية الحرية اإلنســـانية، 
التي يفرضها الوجود وتقاومها قوى خارجية، 
عدمية، تخطط لهدم ما حققه اإلنســـان من تقدم 
وتطـــور فكـــري، في تمـــاس واضح مـــع أفكار 

فلسفية تقدم تصورات خالقة في هذا اإلطار.

} الشــارقة - ضمن مبادرته ”ضيف الشرف“، 
يستضيف المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين، 
الفــــرع الوطني مــــن المجلــــس الدولي لكتب 
اليافعيــــن، فــــي جناحــــه المشــــارك بالــــدورة 
العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، 
نظيــــره اإليطالي، حيــــث يســــتقبل نخبة من 
أشهر الكّتاب والرسامين اإليطاليين كضيوف 
شرف، خالل أيام المهرجان المقام في الفترة 
من 18 إلى 28 إبريل الجاري، في مركز إكسبو 

الشارقة.
وتترجــــم هــــذه االســــتضافة التــــي تأتي 
بشــــراكة اســــتراتيجية مع القنصليــــة العامة 
اإليطاليــــة بدولة اإلمــــارات العربية المتحدة، 
ومدرســــة ICE فــــي دبــــي، حــــرص واهتمــــام 
المجلــــس اإلماراتــــي لكتــــب اليافعيــــن على 
مــــن  نظرائــــه  مــــع  التواصــــل  جســــور  مــــد 
الفــــروع الوطنيــــة للمجلــــس الدولــــي لكتب 
اليافعين فــــي مختلف دول العالــــم، وااللتقاء 
بهــــم فــــي الفعاليات التــــي تحتضنهــــا دولة 
اإلمارات، لالطالع عن كثب على التجارب التي 
تقــــّدم لألطفــــال واليافعين وتبــــادل الخبرات 

معهم.
وســــيتضمن برنامــــج ”ضيــــف الشــــرف“ 
للمجلــــس اإليطالي لكتــــب اليافعيــــن تنظيم 
مجموعة من الفعاليات واألنشــــطة المشتركة 
منها جلســــة حوارية إماراتيــــة إيطالية حول 
ثقافة كتب األطفال بإيطاليا، وجلسات قرائية، 

وتوقيع مجموعة من الكتب لمؤلفين ورسامين 
إيطاليين، ومجموعة من اللقاءات مع العاملين 

في صناعة كتب األطفال واليافعين.
ويضــــم الوفد اإليطالي كال مــــن الدكتورة 
مارشــــيال تيروســــي ممثلــــة عــــن المجلــــس 
اإليطالي لكتب اليافعين، وبياتريشى ماسيني 
الكاتبــــة المتخصصــــة في مؤلفــــات وقصص 
األطفال، والرسام أندريا أنتينوري الذي يعمل 
مع العديد مــــن دور النشــــر اإليطالية، وإلينا 
باسولي مدير معرض بولونيا لكتب األطفال، 
وجراتســــيا جوتي خبيــــرة أدب الطفل، الذين 
سيشاركون في العديد من الجلسات الحوارية 
وورش العمل والفعاليــــات الثقافية المختلفة 

احتفاء بهذه االستضافة.
ويعد هؤالء الُكتاب والرسامون من أشهر 
مبدعــــي أدب الطفل فــــي إيطاليــــا، ونجحوا 
خالل مســــيرتهم األدبيــــة في حصــــد العديد 
مــــن الجوائــــز العالميــــة، مــــن بينهــــا جائزة 
معرض بولونيا لكتاب الطفل، وجائزة هانس 
كريســــتيان أندرســــون، وســــتكون أعمالهــــم 
متاحة لزوار جنــــاح المجلس اإلماراتي لكتب 

اليافعين المشارك في المهرجان.
وقالــــت فالنتينــــا ســــيتا القنصــــل العام 
العربيــــة  اإلمــــارات  دولــــة  لــــدى  اإليطالــــي 
المتحدة ”تتمتع جمهوريــــة إيطاليا بعالقات 
راســــخة ومتميزة مع دولة اإلمــــارات، فهناك 
ال  المشــــترك  التعــــاون  مــــن  حافــــل  تاريــــخ 

ســــيما على الصعيدين الثقافــــي واألدبي، إذ 
يمثــــل إثراء الحــــراك الثقافــــي والفكري غاية 
مشــــتركة وهدفــــا اســــتراتيجيا تجتمع حوله 
قيــــادة وشــــعب الدولتين، وتأتي اســــتضافة 
المجلــــس اإلماراتي لكتــــب اليافعين لنظيره 
اإليطالي ضمن جناحه المشــــارك في مهرجان 
الشــــارقة القرائي للطفل، لتؤكــــد هذا التوجه 

والنهج“.
ومن جانبها، قالت مروة العقروبي رئيس 
المجلــــس اإلماراتــــي لكتــــب اليافعين ”لعبت 
إيطاليــــا دورا رئيســــيا فــــي تطوير النشــــاط 
الثقافي واألدبــــي بأوروبا، حيــــث كانت مهد 
النهضة األوروبية، وأسهمت في إلهام أجيال 
متعاقبــــة من ثقافات متعــــددة، لذلك كان ال بَد 
لنــــا من االســــتفادة من هــــذا التاريــــخ الغني 
في إثــــراء تجربة وذائقة األطفــــال واليافعين 
األدبيــــة، فضــــال عــــن تنمية وتعزيــــز خبرات 
المؤلفين والرســــامين والناشرين اإلقليميين، 
الذين يحضــــرون مهرجان الشــــارقة القرائي 

للطفل“.
وأضافت العقروبي ”تتيح مشــــاركة الوفد 
اإليطالي في المهرجان فرصة تبادل المعارف 
والخبرات مــــع الفروع الوطنيــــة األخرى من 
المجلس الدولي لكتــــب اليافعين، إضافة إلى 
تمكيــــن زوار المهرجان مــــن التعرف على فن 
تأليف ورســــم كتــــب األطفــــال واليافعين في 
إيطاليا، ومناقشة العناصر الضرورية لجذب 
الصغار إلــــى عالم القراءة، مــــن وجهات نظر 
مختلفــــة، تلتقي مع بعضها البعض على حب 
الكتاب ضمــــن برنامج ثقافي إماراتي إيطالي 

مشترك“.
ويلتقي أعضاء الوفد اإليطالي خالل هذه 
االســــتضافة بعدد من المؤلفين والرســــامين 
اإلماراتييــــن، إضافــــة إلــــى قيامهــــم بجولــــة 
ميدانيــــة فــــي إمارة الشــــارقة لالطــــالع على 

معالمها الثقافية والتراثية البارزة.
ويسعى المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين 
من خالل اســــتضافته لنظيــــره اإليطالي، إلى 
تعزيز التعاون المشــــترك مع الفروع الوطنية 
للمجلــــس الدولي لكتب اليافعين، وتشــــجيع 
المواهــــب المحليــــة الستكشــــاف الثقافــــات 
األدبية الجديدة، ودعم حق الطفل في القراءة 
والثقافــــة والمعرفــــة، بمــــا في ذلــــك حقه في 

الوصول المباشر إلى المعلومات.

الثالثاء 2018/04/17 - السنة 40 العدد 10962

يشـــارك املخرج املصري أبوبكر شـــوقي في املسابقة الرســـمية ملهرجان كان السينمائي في ثقافة

نسخته الـ71 بفيلمه {يوم الدين} ليكون العربي واألفريقي الوحيد املشارك.

عن دار األهلية للنشــــر والتوزيع بعمان صدرت مؤخرا للكاتب األردني مفلح العدوان، مجموعة 

قصصية جديدة جاءت بعنوان {هب لي عينا ثالثة}.

المسرح المقتضب لخوسيه مورينو أريناس بدأ من غرناطة

تاب والرسامين اإليطاليين
ُ

الشارقة تستضيف أشهر الك

[ مسرحيات عن واقع سريالي تنقد عبثية التصرف اإلنساني  [ الدهشة وسيلة لكسر الفكر األحادي الذي يهدد االختالف
بات من املسلمات اليوم أن الكاتب الذي يطمح إلى بلوغ العاملية عليه أن ينحت في محليته 
ويخوض بنصوصه في بيئته اخلاصة، لكن األمر ليس بهذه الســــــهولة واالرتباط السببي، 
ــــــات متعددة متكن الكاتب من اخلوض في  ــــــب مهارة وثقافة كبيرتني وأدوات وتقني إذ يتطل
محليته برؤية مفتوحة على الكونية. وهذا ما حققه الكاتب املســــــرحي اإلســــــباني خوسيه 

مورينو أريناس.

مسرح أريناس يتمتع بحس ساخر، 

لكنـــه  الكوميديـــا،  مـــن  يقتـــرب 

يوظف هذه الســـخرية في ســـبيل 

معالجة القضايا اإلنسانية
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املسموع واملقروء عند العرب

} يحكى أن الشاعر الجاهلي أعشى قيس 
كان يعيش فذا في حياته، متمردا على قيم 

القبيلة في شعره، بفصاحة وبالغة قل 
نظيرهما، بالرغم من شح بصره، وكفاف 

عيشه، لكنه الشاعر الذي ال يدانيه أحد من 
معظم شعراء العرب في الجاهلية في شيوع 

شعره في مواسم المربد.
ويحكى أيضا أن عجوزا ثرية لديها من 

اإلبل والثروة ما ال يضاهيها من أعراب 
قومها آنذاك في ثروتها. لدى هذه األعرابية 

ثالث فتيات قبيحات. لم يقرب إليهن أحد من 
قومها للزواج، حتى دخلن في سن العنوسة.

رسمت العجوز الثرية خطة محكمة 
لزواج بناتها، عندما بعثت بطلب إلى الشاعر 
الكفيف األعشى، وطلبت منه أن ينظم قصيدة 
غزل بحق جمال ابنتها الكبرى، ظنا منها أن 

يقول واحدة عصماء سيتداولها العرب في 
باب الغزل، من دون أن يرى قبحها، مقابل أن 

تهديه جمال محمال بالخمور المعتقة، على 
أن يلقي قصيدته عن ابنة العجوز واصفا 

جمالها في أقرب مربد للشعر.
وافق األعشى على الصفقة مصطحبا 

البعير بحمولة من دنان الخمر معه كعربون 
لتلك القصيدة، حتى قال في البنت قصيدة 

غزلية واصفا حسن جمالها ورشاقتها 
وشعرها وحسن طلتها. تناقلتها العرب من 

أذن إلى أذن حتى حفظوها عن ظهر قلب 
في جمال البنت الموهوم، بل باتوا يرددون 
أبيات القصيدة كلها في جلسات المضارب، 
حتى ذهبت منهم جماعة لخطبة البنت من 

أمها. تزوجت البنت الكبرى من أعرابي 
هام بها من دون أن يراها، وكل ذخيرته هي 

األبيات التي صاغها األعشى بحقها ولم 
يهمه رؤيتها وجها لوجه.

فرحت العجوز األعرابية بتلك الصفقة، 
بل طمعت بعقد صفقة ثانية مع األعشى 

للبنت الوسطى. أيضا تم األمر وفق شيوع 
القصيدة عند القبائل، حتى تم تزويج البنت 

الوسطى بالطريقة ذاتها، بالرغم من أن 
األعشى طلب جملين محملين بالخمور بدل 

الواحد. تزوجت الوسطى على طرب السماع 
من دون أن تتدخل العين في المشاهدة، ثم 

الثالثة الصغرى أيضا تزوجت بعد أن تقدم 
لها أعرابي يهوى سماع شعر األعشى من 
شباب القبائل وهو يردد أبياتا من جمال 

البنت الصغرى وسحرها.
ذهبت العجوز األعرابية في زيارة خاصة 
إلى األعشى لتشكره على جميله هذا، فقالت: 
كيف حدث هذا؟ قال لها األعشى جملة خالدة 

ال ُتنسى ”إن العرب يحبون أن يسمعوا 
في األذن ثم يصدقون ما يقال، أكثر من أن 

يصدقوا ما تراه أعينهم“.
ذلك األمر يعكس حقيقة ما نحن بصدده 

في زمن ما بعد الحداثة، فالمسموع من 
الكتب الصوتية سيكون له تأثير عظيم على 

األذن أكثر من العين وفق نظرية األعشى.
إن ظاهرة شيوع الكتب الصوتية في 

اآلداب الحديثة من روايات وقصص وحتى 
الشعر، بدأت باالنتشار هذه األيام بشكل 

سريع والفت، ولتلك الطريقة الحديثة 
جمهورها من السميعة، يكاد يتزايد كل 
يوم على حساب قراء العين والسطور. 

والمستقبل القريب سيحدث نقلة نوعية في 
األدب المسموع، وستنتشر ظاهرة الحكواتي 
اإللكتروني من جديد وبحلة جديدة، متسلحا 

برخامة الصوت واإللقاء والنطق السليم.
وقد انتشر الكتاب الصوتي في الغرب 

ويتم تحميله على أجهزة المحمول بكل يسر 
ليرافق السامع المثقف في القطار والطائرة 

والعمل. الظاهرة التي تناسبنا كعرب لو 
تصالحنا مع الحداثة وما بعدها، من دون 

ُعقد تذكر. ولنا من تاريخ السماع وسطوته 
باع طويل في جماليات السماع النغمي 

للسرديات والشعر على حد السواء.
األذن لها سلطان االنصياع إذا ما توفر 

لها الفضاء مقاربا مع التقانات العالمية 
التي تتيح حسن السماع واإلنصات والتفكير 

بالمنجز، ولم يتعارض مطلقا مع طقس 
القراءة بالعين المجردة. أما العين فال خوف 

عليها مطلقا، وتبقى مهمتها على التحالف 
المسبق مع جمال الطبيعة ومشاهدة القمر 

والنجوم لتكتمل لوحة الجمال، وتبقى لألذن 
مهمتها الروحية في النهل من الزاد المعرفي 

والعاطفي مستقبال.

خضير فليح الزيدي
كاتب عراقي

هموم اإلنسان من الورقة إلى الركح

إيطاليا تزور أطفال اإلمارات



زكي الصدير

} صـــدرت مؤخـــرا عـــن دار عـــرب للنشـــر 
والترجمـــة فـــي لنـــدن رواية ”جماعـــة الرب“ 
للروائـــي والمترجـــم المصـــري عبدالســـالم 
إبراهيم، وتأتي هذه الرواية بعد عشرة أعمال 
مترجمة، وخمسة أعمال ســـردية تنّوعت بين 
الروايـــة والقصـــة القصيرة، نذكـــر منها على 
ســـبيل المثـــال ”المالئكة ال تـــأكل الكنتاكي“ 
و“كوميديا  و“مســـافة قصيرة جـــدا للغـــرق“ 
الموتى“. وقد انتهى مؤخرا من رواية جديدة 
تنتظر ناشـــرا جريئا ألنها تخوض -بحســـب 
قوله- فـــي مناطق وعرة في جنـــوب مصر لم 

يقربها أحد من قبل.

التالعب بالوعي

تناقش رواية ”جماعة الرب“ مسألة الهوية 
والتالعب بالوعي في مـــا بعد الربيع العربي 
في مصر بشـــكل خاص وبعض الدول العربية 
بشـــكل عـــام، ومـــا طـــرأ عليها مـــن تغييرات 
سياســـية واجتماعيـــة ومحاولـــة الربط بين 
ســـنوات ثـــورة 25 يناير وأحالم الشـــباب في 
التغيير وما بعدها واالنكســـارات والفجوات 
الكبيرة التي خّلفها الربيع العربي، وتتعرض 
لقضايا إعادة تشكيل المجتمع األنثربولوجي 
فـــي األقصر المصـــري من خـــالل صحافيات 
شـــابات يعملن في جريدة مســـتقلة تعكس ما 
يحدث في الشارع المصري من أحداث سريعة 

من  لصحافيين  تحتـــاج  ومتالحقـــة 
طراز خـــاص وقارئ متطـــور يمكنه 
أن يؤدي دور الصحافي في إرســـال 
األخبار الجديدة للجريدة فيشـــارك 
في صنـــع الخبـــر الذي هـــو جزء 

أصيل منه.
”جماعـــة  روايـــة  وتســـتخدم 
الرب“ مســـألة الخصاء في مدينة 
األقصـــر جنـــوب مصـــر بصورة 
ُمتفردة، حيث تســـتعيد عمليات 
وقضيـــة  القديمـــة،  الخصـــاء 
وربطهـــا  ”الخصـــاء الكبـــرى“ 
بالعمليات التي تجري بأشكال 

مختلفة علـــى مر األجيـــال ومحاولة ترميزها 
وإســـقاطها لتعكـــس مـــا يتـــم فـــي المجتمع 
المصـــري ســـواء كان عبـــارة عـــن مؤامرات 
خارجية أم مؤامرات داخلية ليخضع المجتمع 

المصري كله لعملية خصاء واسعة النطاق.
وتأتـــي فكرة الخصاء فـــي رواية ”جماعة 
كمعادل اعتباري الرتباكات الهوية بعد  الرب“ 
مآالت الربيع العربي المخيبة آلمال المثقفين، 
ال ســـيما مثقفي الداخل الذين عاشـــوا بشكل 
مباشـــر تطورات ارتـــدادات الربيع على وعي 

الكتل االجتماعية على اختالف مستوياتها.
ويؤكد عبدالســـالم إبراهيم في حديثه مع 
”العرب“ بأن ”الرواية جاءت لتتقصى مســـألة 
الهوية والتالعب بالوعي وتفســـر ما آلت إليه 
أحوال البالد بعد ما ُيســـمى بالربيع العربي، 

بالرغم من طرحها مســـألة الهويـــة على عدة 
مســـتويات فقد طرحتها شـــخصية نســـرين 
الســـورية مـــع حبيبهـــا قبيل ثورة ســـوريا، 
واحتدمت بداخلها مسألة الهوية وارتباكاتها 
بعـــد اندماجها في األقصر مـــع عائلة منتهى 
النحاس، إال أن مســـألة الهويـــة صارت على 
المحك حينما رقصت نسرين ومنتهى الرقص 
اإليقاعـــي لتضعـــا مفهومـــا جديدا لمســـألة 
الهوية وارتباطها بقضية الَعَلم التي ترمز إلى 
طمس قضيـــة العروبة ومحوهـــا وخصوصا 
بعد الربيـــع العربي. وجـــاءت ’جماعة الرب’ 
لتتقصـــى مســـألة ’ثورة أم مؤامـــرة’ وربطها 
اعتباريـــا بقضية الخصـــاء، وبالرغم من ذلك 
نجـــد أن قضيـــة الخصـــاء تاريخيـــا مرتبطة 

بمحو الذكورة لوقف نمو األجيال“.
ويتجلـــى الخصـــاء كعقـــدة لهـــا عالقـــة 
بالتحليل النفســـي، حيث يشـــير إلى خاصية 
تظهر فـــي التركيبة النفســـية البشـــرية عند 
الرجـــل والمرأة في األعمـــار الصغيرة، وهنا 
يمكن اســـتعارة نظرية سيغموند فرويد حين 
ذهـــب إلى أن هذه العقدة تظهـــر متى ما وقع 
نظر الصغير على أعضائه التناســـلية فيفطن 
إلى الفـــارق بينه وبين الجنـــس اآلخر، األمر 
الـــذي يزيد من تمثالت الســـلطة الذكورية في 
التمســـك بالعضو خشـــية فقدانـــه أو جرحه. 
اهتمام  ويالحـــظ في روايـــة ”جماعة الـــرب“ 
المؤلـــف بهذه العقدة ذكوريـــا، في حين غاب 

الجانب األنثوي عنها.
وعن هذا الشـــأن يعّلق عبدالســـالم قائال 
”تنطلق مســـألة الخصاء فـــي الرواية 
مـــن خـــالل ســـفر التثنيـــة 22 
ضِّ َأْو  ’َال َيْدُخـــْل َمْخِصيٌّ ِبالـــرَّ
’، وربط  بِّ َمْجُبوٌب ِفي َجَماَعِة الرَّ
المصرية  بالثورتين  التيمة  تلك 
والســـورية من خالل شخصيتي 
ونسرين  المصرية  الفتاة  ُمنتهى 
الفتـــاة الســـورية التـــي فرت من 
جحيم النظام السوري لتمتزج في 
نسيج الواقع المصري الراهن مع 
استدعاء للواقع السوري قبل وبعد 
الثورة الســـورية وتعيد تركيبه من 
جديد ليزاوج المجتمع في األقصر“.

ويتابـــع ”موضـــوع الخصاء هو 
خطـــاب روائي هيمنـــت عليه الذكـــورة نظرا 
لكونها العنصر الفاعل في مســـألة التناســـل، 
وفـــي المقابل كانت مســـألة تحقيق الذات قد 
وصلت لذروتها عند المـــرأة في الرواية، لكن 
لـــو أنـــك راجعت نهايـــة الروايـــة لوجدت أن 
الخصـــاء قـــد الح للجانب األنثـــوي وانتهت 
الروايـــة عند هذا الحد ولكن بصورة شـــابها 
الغمـــوض حتى يســـتنتجها القارئ بنفســـه، 
وفـــي نظـــري تعدت قضيـــة الخصـــاء نظرية 
فرويد ألن الروايـــة تناولت الخصاء على عدة 
مستويات من الشـــخصيات حتى وصلت إلى 

الخصاء الفكري“.
المصري  والتاريخ  الميثولوجيا  وتحضر 
القديم كمكّون ســـردي أساســـي فـــي الرواية، 

األمر الذي دفعني للســـؤال عـــن قدرة التاريخ 
على اســـتنطاق الواقع واالشـــتغال عليه عبر 
إعـــادة تمثالتـــه الواقعيـــة اآلنية في الســـرد 

الحديث.
ويجيـــب إبراهيم ”التاريـــخ القديم يفرض 
بعـــض  ألن  األحـــداث  علـــى  تلقائيـــا  نفســـه 
شـــخصيات الرواية تســـتدعيه للمشـــاركة في 
الفعـــل الروائي المعاصـــر، وال يغيب عن ذهن 
القـــارئ أن الميثولوجيا تلعـــب دورا بارزا في 
تشـــكيل وعي النـــاس، إال أن مســـألة التاريخ 
القديم من خالل استدعاء إله قديم جاء ليعبده 
ثلة من البشـــر في معبد الكرنك للتشـــكيك في 
قضيـــة مقهى الكفار في الفلكي التي ظهرت ما 
بعد ثورة ينايـــر، وربطهما بمســـألة التالعب 
بالوعي التي شـــاعت في المجتمعات العربية، 
جاءت لتكون موازية لما جاء في سفر التثنية. 
وبالرغـــم من ذلك لم يهيمـــن التاريخ المصري 
القديـــم على األحـــداث بالصورة التـــي ُتحيل 
الروايـــة إلى الصبغـــة التاريخية وتفرغها من 
مفهـــوم المعاصرة التي أســـس لهـــا الخطاب 

الروائي منذ البداية“.

اضطراب سردي

يرى ضيفنا في ســـياق آخـــر أن ”المتابع 
للشـــأن السياســـي العربـــي كان يحســـب بأن 
األيديولوجيـــات اندحـــرت أو فشـــلت أو على 
أقصى تقديـــر خمدت، لكنها ُبعثـــت من جديد 
بعد الربيع العربي ربما لتســـتفيد من المناخ 
الثـــوري الجديد من خالل فورة شـــباب يبحث 
عن واقع تؤثر فيه تلك األيديولوجيات، وقدمت 
’جماعة الرب’ نمـــاذج من هؤالء المؤدلجين في 
مقهى الفلكي أو مقهى الكفار الذي كان تحسب 

ُمنتهـــى النحاس أنهم يمارســـون طقوس كفر 
فيـــه، وبالرغـــم مـــن وجودهـــم وتالحمهم مع 
الشـــباب في الثورة إال أنهم، فـــي تقديري، لم 
يؤثـــروا فيهم بالطريقة التـــي كانوا يبغونها، 
ألنهم ظنـــوا أن أفكارهم ال تزال تجد صدا لدى 
الثورييـــن فـــي كل العصـــور وقد ســـخر كارل 
ماركس نفسه في مشـــهد فانتازي في ’جماعة 
الرب’ من أحدهم الذي تبنى األفكار الشيوعية“.
وعـــن قراءته للمشـــهد الســـردي المصري 
المعاصر يوضح ضيفنا بـــأن هناك اضطرابا 
اب  شديدا في المشهد، ويرى أن الذي صنعه ُكتَّ
اب متحولـــون من أجنـــاس أخرى،  جـــدد وُكتَّ

باإلضافة إلى غياب النقد.
ويقـــول معقبـــا ”نظـــرا إلى وجـــود دوائر 
مصالح مشتركة بين نقاد وكتاب بأعينهم أدت 
إلـــى فقدان مصداقية النقد لدى المثقف وليس 
القارئ بشـــكل عام، ربما سبب هذا االضطراب 
الســـردي ارتباكا لدى القارئ الذي صار يميل 
إلـــى متابعـــة كاتبـــه علـــى مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي دون أن يقـــرأ لـــه روايـــة واحدة. 
وبالرغم مـــن ذلك تجد أن الكتـــاب المتحققين 
يصدرون أعمالهم بشـــكل منتظـــم، وربما كان 
ذلك ســـببا في أن تكون في المشهد بارقة أمل 
فـــي أن يتصـــدر المشـــهد الســـردي المصري 

المعاصر المشهد السردي العربي“.

فيصل عبدالحسن

} أعيا إدمون دوتي ســـعيه إلـــى أخذ صورة 
لشـــابة مغربية جميلة من دكالـــة بداية القرن 
الماضي، حيث كان المغاربة يحرمون الصور 
ويخشـــون أن ُتحبـــس أرواحهـــم علـــى ذلـــك 
الورق. وصـــف دوتي ذلك فـــي يومياته، فقال 
”إنَّ تلك المغربية مـــن دكالة فاتنة حقا بفطرية 
شـــخصيتها. أما األســـمال التي تكتسي بها، 
هـــا ال تحجب أبدا طالقـــة حركاتها ولطف  فإّنً
أنوثتهـــا. كانت فـــي عينيها نظـــرة خوف من 
الجهاز الغريب، كما باقي المغاربة، من الذين 
التقطـــت لهم صورا، ففي ظـــن الكثيرين منهم 
أنَّ الصور تحبس أشـــكالهم، وتجعل من يملك 

صورهم يتحكم في تصرفاتهم“.
وروى الكاتـــب فريد الزاهي في كتابه ”من 
الصورة إلى البصرّي. وقائع وتحوالت“ الكثير 
من المفارقات عن تاريخ الصورة في المغرب، 
منـــذ بدايـــة عصـــر التصويـــر الفوتوغرافّي 
وإلى يومنـــا الحالي، مســـتحضرا الكثير من 
التفاصيل التي عاشها المصور إدمون دوتي.

الكتـــاب صدر مؤخرا عـــن المركز الثقافي 
للكتـــاب بالـــدار البيضاء. تناول فيـــه الكاتب 
مراحل انحســـار الكلمة أمـــام الصورة ابتداء 
من الرســـم التسجيلي، وحتى عصرنا الرقمي 
في بحث أثنوغرافـــي عميق في أربعة أبواب. 

جـــاءت فـــي األول منهـــا الصـــورة والحداثة 
البصريـــة، ”أنَّ الصـــورة فـــي العالم أضحت 
قضية إشكالية تتجاوز بشكل كبير اهتمامات 

المفكرين والباحثين والمثقفين“.
وحكـــى عـــن تاريخ الصورة فـــي المغرب، 
والمعاناة الكبيرة التـــي واجهها المصورون 

اللتقاط صورة بسبب رفض المغاربة 
للتصوير آنـــذاك، ومعضالت التقاط 
صورة شمســـية، التي تتطلب عادة 
كفايـــة من ضـــوء الشـــمس، ومدة 
اللقطـــة، وكبر آلـــة التصوير، التي 
تجعل التصوير أمرا صعبا. وعلى 
التقطها  صـــورة  المثـــال  ســـبيل 
ليهوديـــة مغربية، في حي  دوتي 
المالح، فـــي إحدى قرى األطلس. 
وقبـــل التصويـــر، وحالما دخل 
نساء  اجتمعت  اليهودي،  الحي 
الحـــي حوله، رغبة منهن برؤية 

النصراني، كما ذكر دوتي.
وبســـرعة كبرى يقول ”أخذت صورة 

إلحداهن ذات قوام أخاذ“. ويعلق في يومياته 
عـــن هذا الحـــدث ”ال يجب أن يفكـــر المرء في 
أن يطلـــب منهـــن اتخاذ وضعيـــة ثابتة، ألخذ 
الصورة، وما أن رأت األخريات العدسة تلمع، 
حتى هربـــن بهرج شـــديد، وعرجـــن على كل 

البيوت. كن يصرخن بأنني أمارس السحر“.

وقارن الزاهي بين العين وعدسة الكاميرا، 
والعالقة بين التصور والصـــورة، معتبرا أنَّ 
األخيرة تدخل في عالقة مباشرة مع الحواس 
من بابها الرئيســـي ــ العين ــ والعين كما قال 

ابن حزم باب النفس إلى الشارع. 
والمقارنة التي تعقد بين العين الجسدية 
والعيـــن الفوتوغرافية، هي التي تكشـــف عن 
التباس الصورة، وقدرتها على 
ها  مداراة الفكر، بل مداورته. إنَّ
تنتج فكرا آخر يمكن تســـميته 
والمباشـــر  اللحظـــي،  بفكـــر 
حضـــورا  وتمثـــل  والحاضـــر 

مباشرا للوعي.
ويشـــير الكاتـــب إلى ”ســـوء 
حظ دوتـــي حين حـــاول تصوير 
أحـــد المســـاجد في المغـــرب في 
بدايـــات القرن الماضـــي، فتعرض 
لإلهانـــة وكاد أن يضـــرب مـــن قبل 
العامة، عندما اعترض فقيه الجامع 
علـــى التصوير وأفتى بعـــدم إباحة 
تصويرالجامـــع، ألنَّ المصـــور نصراني، وال 
ه ســـيعرض المســـجد  يجـــوز ذلـــك دينيا، ألنَّ

للنجاسة عند دخوله باحته“.
ويشـــير المؤلف إلى أهميـــة الصورة لدى 
اإلثنوغرافي بســـبب تحولها لديه إلى صورة 
حدث، أو باألصـــح إلى فعل تصويري أي إلى 

ســـياق ينتج أثرا للواقع، ويترك أثرا فيه عبر 
فعل فرجوي يصل حد الفضائحية.

ويعطي النمـــوذج، لهذا ”الحـــد األقصى“ 
مـــن العنـــف الفضائحـــي، سلســـلة الصـــور 
االســـتعمار  أنتجها  التـــي  الكارتبوســـتالية، 
الفرنســـي بالجزائـــر لفتيـــات فـــي أوضـــاع 

مكشوفة في القرن الماضي.
وأكـــد الكاتـــب وجود صـــراع حقيقي منذ 
بدايات القرن الماضـــي، وإلى يومنا الحاضر 
بيـــن تصوريـــن متناقضيـــن للصـــورة بيـــن 
الحضـــارة األوروبية والعالم العربي. فاألولى 
تؤمن إيمانا مطلقا بالصورة، ومتشـــبعة بها، 
بينما يرى عالمنا العربي أنَّ العالمة اللغوية، 
هي أســـاس الثقافـــة، والمعرفة والصورة هي 
منبع المحرم والمكروه والفضائحية واإلعالن 

غير المرغوب فيه عن المسكوت عنه.
  وعلـــل ذلـــك االهتمام بتهميـــش الصورة 
لـــدى العرب، كـــون التهميش امتـــد من صدر 
اإلســـالم إلى بدايـــات القرن الماضـــي. اعتبر 
خاللها النـــاس في بلداننا أنَّ األفكار والصور 
تنقـــل عبر اللغـــة، والثقافة تقـــوم على الكلمة 
المنطوقـــة، والمكتوبة فقـــط. ولذا فإن الفنون 
البصرية في الوطن العربي ال تزال تعاني من 
اإلجحاف والظلم مقارنة بالجوائز، واالهتمام 
الـــذي يمنـــح للروايـــات والقصص والشـــعر 

والمقالة.

وتنـــاول الزاهي فـــي كتابه الفـــن العربي 
الحديث، وحاول اإلجابة من خالله عن أســـئلة 
الصـــورة والتصور. وقـــدم إجاباته من خالل 
دراســـات معمقة للوحـــات فنانيـــن مصريين 
كمحمود ســـعيد وإنجـــي أفالطـــون والفنان 
المغربـــي أحمد الشـــرقاوي والتونســـي نجا 

المهداوي وغيرهم.
وتناول في الباب الثالـــث والرابع، برازخ 
الحداثة والمعاصرة في الفن العربي من خالل 
أعمـــال الفنانين فؤاد بالميـــن، مروان قصاب 

باشي، سبهان آدم وغيرهم.
وحاول الزاهي أن يســـتلهم رحلة المعنى 
المفتوح في الفـــن العربي المعاصر من خالل 
تجـــارب فنانيـــن، كمنى حاطوم من فلســـطين 

ومنير الفاطمي وحسن الشاعر من المغرب.
كتـــاب ”من الصورة إلـــى البصري“ للناقد 
فريد الزاهـــي أحد كتب النقـــد الفني المهمة، 
فقـــد اســـتلهم فيـــه مؤلفه وســـائل الفلســـفة 
وطرقهـــا، لإلحاطة بعالم الصـــورة، والتصور 
البصـــري لـــدى الغربي والشـــرقي، وتأثيرات 
المعرفـــة البصرية في تشـــكيل الوعي والفكر 
ه من جانب آخر نعى انحسار  والثقافة. كما أنَّ
التعبير اللغوي في مقابل الصورة في العالم، 
فقـــد تم اســـتبدال الكثير من الجمـــل اللغوية 
لدى المتراســـلين في وســـائل التواصل بلغة 

الصور.
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صـــدر مؤخـــرا ضمن منشـــورات دار الرســـم بالكلمـــات كتاب شـــبابي بعنوان {قواعد الشـــقط ثقافة

األربعون} للكاتب الشاب ماجد سنارة.

ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب وقعت الشـــاعرة الفلســـطينية فاتن الغرة مؤخرا 

مجموعتها الشعرية {ثقوب واسعة} الصادرة عن دار املتوسط.

} عندما اكتشف اإلنسان اللغة لم يكن 
يدري أن لغات كثيرة سوف تولد من 

داخل هذه اللغة، وأن هناك لغات عديدة 
يتكلمها، دون حاجة إلى الكالم، لكن ما 

أدركه متأخرا أن هذه اللغة تمتلك سلطة 
تأثير كبير عليه، فتكون أداة تضليل له 
تارة، وتارة أخرى تكون وسيلة إغناء 

لحياته بالجمال والفكر والعاطفة.
جدلية هذه العالقة تجعل اللغة 

الواحدة أكثر من لغة، حتى أصبح من 
الصعب رسم حدودها، ألن من يمتلك 

سلطتها، هو الذي يهبها معناها ويحدد 
لها وظيفتها. هنا تكمن عظمة اللغة 
وخطورتها في آن معا. هناك لغات 
الجسد، كلغة العيون ولغة اإلشارة 

واألصابع ولغة الصمت. وهناك لغة 
المجاز ولغة النثر ولغة الدعاية، التي 

تزداد سطوتها في هذا العصر الذي يزداد 
فيه توحش العالقات المادية وسلطة 

رأس المال. لغة العقل التي انتصرت في 
مجتمعات الحداثة، لم تمنع من ظهور لغة 

التعصب والكراهية والسيطرة، ولم تكن 
الحربان العالميتان إال تعبيرا عن هذا 

االختالط العجيب بين اللغات.
كل هذا لم يمنع أن تتداخل لغة 

األسطورة مع لغة الواقع ولغة الشعر 
والسينما. كذلك لم يمنع أن تتداخل لغة 
الموسيقى مع لغة الشعر ولغة الطبيعة 

والسينما والمشاعر اإلنسانية، في 
فيضها ولحظات توترها. الفلسفة التي 

أوصلت العقل والفكر اإلنساني إلى هذه 
الدرجات الكبيرة من التطور واإلبداع، لم 

تمنع من ظهور فلسفة القوة والعظمة عند 
فيخته ونيتشه. فكر الرحمة في الدين لم 
يمنع ظهور فكر التطرف وتكفير األخير 

حتى للمختلف داخل الدين الواحد. 
الحروب الدينية قديما وحديثا أديرت 

بلغات مختلفة للكراهية والعنف.
والسؤال هو هذا هو مكر اللغة، أم 
مكر اإلنسان الذي غدر ببراءتها األولى 
ووظيفتها كوسيلة للتواصل والتعبير 
عن المشاعر والحاجات؟ ال شك أن مكر 

اإلنسان هو الذي خان اللغة ومازال، 
عندما استخدمها وسيلة للتضليل 
والتحريض على القتل والكراهية 

واستغالل اإلنسان واستعباده.
لم تعد اللغة بريئة حتى لغة العلم 

عندما يتم توظيفها لتضليل اإلنسان من 
قبل الشركات الصناعية الكبرى للترويج 

لمنتجات فيها تهديد لصحة اإلنسان، 
أو كما يحدث مع جسد المرأة عندما 

يتم تسليع لغاته، من خالل جعله وسيلة 
لإلثارة والترويج، لكن األكثر فداحة هو 

اللغة التي يجري شحنها بالكراهية 
والعداء من أجل شن الحروب واغتيال 

الحياة.
المعجم الزاخر للغات التي 

استخدمتها األنظمة الشمولية لم يكن 
أكثر من قفاز حريري يغطي قبضة 
حديدية. هتلر كان رساما وشاعرا 

وخطيبا يجيد بالغة اللغة وحركة الجسد، 
لكن هذه اللغات لم تمنعه من أن يقود 
حربا كارثية ذهب ضحيتها أكثر من 

خمسين إنسانا.

مفيد نجم
كاتب سوري

لغات كثيرة
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هناك اضطراب شـــديد في المشهد 

الروائي المصـــري، صنعه كتاب جدد 

وكتاب متحولون مـــن أجناس أخرى، 

إضافة إلى غياب النقد

 ◄

خطاب روائي في هشاشة الهوية والتالعب بالوعي

[ عبدالسالم إبراهيم: المصالح المشتركة بين النقاد والكتاب أدت إلى فقدان مصداقية النقد
متثل رواية املصري عبدالسالم إبراهيم ”جماعة الرب“ عالمة بارزة في مشواره السردي، 
حيث من املتوقع أن تكون هذه الرواية هي األبرز في العشر سنوات القادمة لعدة أسباب، 
أولها التكنيك السردي املتفرد بخصوصية لغته، وعمق شخصياته، واملوضوعات اجلريئة، 
والقضايا املعاصرة الشائكة التي تطرحها في هذا التوقيت، وألنها جاءت بعد رواية ”عرش 
الديناري“ التي حققت انتشارا واسعا ومبيعات عالية. ”العرب“ توقفت معه في حوار حول 

وحول قضايا ثقافية أخرى. روايته األخيرة ”جماعة الرب“ 

المشهد مضطرب جدا



سعد القرش

} توهـــم أعمـــال أدبية وفنيـــة عالجت قضية 
عالقة الشرق بالغرب والعكس بالعكس أيضا، 
وخصوصـــا بعد انتهـــاء المـــد الكولونيالي 
التقليـــدي، بأن األزمـــات الروحيـــة والمادية 
صارت قدرا كونيا ال يســـتثني طرفا، فلم يعد 
الشرق شرقا بالمفهوم االستشراقي التقليدي، 
كما يسعى الغرب إلى التخلص من عقد النقاء 
واالستعالء، في خطوات تنجح أحيانا وتفشل 

أحيانا، كلما وقعت جريمة هنا أو هناك.
وكلمـــا ظننا هـــذه األعمال حســـمت هذه 
القضية وقالـــت كلمة الفصـــل، يفاجئنا عمل 
يتنـــاول بعدا إنســـانيا جديدا، كمـــا في فيلم 
”واالي“ إخـــراج بيرني غولدبال مـــن بوركينا 

فاسو.

سؤال استنكاري

فيلـــم ”واالي“ البالغ 82 دقيقة، وهو إنتاج 
مشـــترك بين بوركينا فاسو وفرنسا ينأى عن 
هذا الكالم الكبير الخـــاص بصراع الهويات، 

وعدم القدرة على التكّيف.
وال يشـــير إلـــى ذلـــك وال يتســـّتر وراءه، 
ويلتمـــس الدراما لغـــة أكثر عمقا ومساســـا 

بالقلـــوب، عبـــر إثـــارة هادئـــة لثنائيات 
الشمال والجنوب، وإمكانية أو استحالة 
تواصل إنسان مع آخر عبر لغة يجهلها، 
بيـــن  والتفاهـــم  التقاطـــع  ومســـاحات 

جيلين.. أب محكوم بأزمـــة الهوية يعيش في 
فرنســـا وقلبه معّلق ببالده، وابن نشأ وحيدا 
مع أبيه وال يرى نفســـه إّال جزءا من نسيج بلد 

يعيش فيه.
االبـــن آدي أو عيـــدي فتى 

فـــي الثالثـــة عشـــرة، ســـن 
حرجة يصاحبها طيف من 
التمـــّرد، وعدم التوافق مع 
الجيـــل األكبر، واألب الذي 
يعانـــي ضيـــق ذات اليـــد 

يقّرر إرسال ابنه من فرنسا 
إلـــى قريته واالي في بوركينا 

فاســـو، ويأمـــل أن يتولـــى 
تهذيبه  أمـــادو  أخـــوه 

سلوكا وجسدا.
وينتمي األب 

بالهوية إلى بالده، 
ولم تؤثر الحداثة 
في وعيه وإدراكه 

لذاتـــه أو البنه 
الذي تشّرب قيم 
مجتمع حداثي 
يحتفي بالفرد، 

ولـــم يعلن 

األب عن هدف زيارة ال تثير الريبة في شـــهور 
الصيف، هي مجرد زيارة.

وفـــي القرية يبدو التباين بين آدي وأبناء 
عمومتـــه وبقيـــة الفتيـــان الذين لـــم يغادروا 
واالي، ليـــس اللون وحده الـــذي يدل على أن 
الفتى ال ينتمي إلـــى هذا المكان، فهو قمحي، 
ليس أبيض وليس أســـود، ولكنهـــم ينادونه 
بالفتـــى األبيـــض، حتـــى جدته التـــي تحبه 
وتحتضنه، تخاطبه بلغة محلية يجهلها، وإن 
بقي التفاهم بينهما قائما عبر تواصل نفسي 
تصير فيـــه اللغـــات مجرد أصـــوات، فهي ال 
تعـــرف ماذا يقول، وهو ال يفهم كالمها، ولكنه 

يشعر بفرحها وحفاوتها به.
أما لغة عمه أمادو، فهي فرنســـية واضحة 
وصارمة تســـتهدف ما هو أبعد من التواصل 
اإلنســـاني، حين يبّلغه بأن يســـتعد لعملية 
الختـــان، لكي يصير رجال، والفتى يندهش 
وال يصـــّدق المنطق الذي يجب أن تمّر فيه 
الرجولة عبر هذا اإلجراء، ويتســـاءل ”هل 
أرسلني أبي لكي 
تقطعوا لي 

عضوي؟“. ســـؤال اســـتنكاري تثقله المرارة 
أكثر من الســـخرية، ويتأكد له أن الزيارة غير 
بريئـــة، وأن لهـــا هدفا تربويا، يريـــد به األب 
البعيد واألســـرة فـــي القرية أن يكـــون الفتى 
نســـخة من أبناء األســـرة، أن يكتسب مالمح 

الهوية هنا، لكي يعود معمدا إلى هناك.
وفـــي هذا المشـــهد، وبال صخـــب، يوجز 
الفيلـــم جانبـــا من الصـــدام الحضـــاري بين 
الشمال والجنوب، ويجسده في قضية تخّص 
الجســـد، بتناول يشـــبه الحيـــاد، فحوار كال 
الطرفيـــن ينطلق من قناعة تخّصه، إذ يحرص 
العم على إكســـاب الفتى هويـــة تميزه، وال بد 
أن تكون لهذا اإلجراء الجســـدي استحقاقات 
تالزمه طوال حياتـــه، وتجعله يفّكر دائما في 
الجـــذور، حيـــن يتذّكر خضوعـــه للختان بعد 

حيلة أبيه.

عودة مرتقبة

أمــــا الفتــــى فــــال يــــرى أي داع للختــــان، 
ويرفض االســــتجابة، لعدم اقتناعه بهذا األمر 
القاسي، وخشــــيته من التعّرض لما يمكن أن 

يترّتب على الختان من أضرار.
وفي حين يرى جيل الوســــط، ويمثله األب 
والعــــم، ضرورة إتمــــام العمليــــة واعتبارها 
الرجولــــة واالنصياع  عالمة علــــى اكتمال 
لمظاهــــر الهويــــة، فــــإن جدة الفتــــى، رمز 
الجيــــل األكبر ســــنا، ترفض إجبــــاره على 

الختان.
وتختصر تلقائية الجدة وشعورها 
الفطري جيال تاليــــا، ويبدو التفاعل 
بينهــــا وبيــــن الحفيد أكثــــر قوة، 
بمعارفــــه  الفتــــى  ويســــاعدها 
الحديثــــة في بعض التفاصيل، 
تعتــــدي  الطيــــور  كانــــت  إذ 
علــــى نباتاتهــــا، فيشــــتري 
 ،(CD) أســــطوانات مدمجة
لخيــــال  عصريــــا  بديــــال 

الحقــــل القديــــم الــــذي كان يخيــــف الطيور، 
وتنعكس أشــــعة الشــــمس على األسطوانات 

فتبعد الطيور.
ثنائية الجنوب والشــــمال يتناولها السرد 
عبــــر معالجة هامســــة، فالفتى يرتــــدي ثيابا 
عصريــــة مــــن زمــــن العولمــــة، ويتواصل مع 
ولكنــــه يفاجأ  بأدواتــــه اإللكترونية،  العالــــم 
بانقطاع التيار الكهربائي في دار عمه، فيدرك 

أنه انتقل إلى عالم آخر.
وفــــي أحــــد المشــــاهد يتوجه إلــــى مركز 
الشــــرطة ليشــــكو عمه مدفوعا بما يحمله من 
روح فردية نشــــأ عليها، فيسخر منه الشرطي 
ويخبــــره أنــــه صديــــق عمــــه، ذاك ”الرجــــل 
المنضبــــط“، وبــــدال من تحريــــر محضر فإنه 
ينصحه باالعتــــذار إلى عمه، فيدرك أن للقرية 
قانونــــا خاصــــا ليــــس هــــو القانــــون، وإنما 

العالقات العرفية والكثير من ”العشم“.
وفي نهايــــة الفيلم، يتمكن الفتى من إنقاذ 
عمه من الغرق، ويغــــادر القرية، وإلى جواره 
فتاة سمراء وسيمة تفيض روحها باالنطالق، 
يتبادالن حوارا مقتضبا، هي أكثر منه جرأة، 
وتهديه قبلة وتودعه، فتترك خدرا يســــري في 
روحه، وتتعلق عينــــاه بها، فتكون آخر ذكرى 
يحملها قبل العودة، ذكرى تعد بزيارات تالية 

وتواصل خال من اإلكراهات.
وفاز فيلــــم ”واالي“ بجائزة جمعية النقاد 
المصريين (جائزة ســــمير فريد) في مهرجان 
األقصــــر الســــابع للســــينما األفريقيــــة التي 
انعقدت في الفترة الممتدة بين 16 و22 مارس 

الماضي.

ناهد خزام

} يقدم فيلم ”بيـــت التوت“ إطاللة قريبة على 
أســـرة يمنية في زمن الحرب، فهو أشبه بفيلم 
تســـجيلي ليوميات مخرجته ســـارة إسحاق 
أثنـــاء إقامتها فـــي اليمن، وهو أشـــبه أيضا 
بمذكرات شخصية للمخرجة عن أسرتها وعن 

الثورة اليمنية.

أســـرة ســـارة هي نمـــوذج ألســـرة يمنية 
تقليدية من الطبقة الوسطى، يتحمس أفرادها 
للثورة ويشـــاركون في أحداثهـــا، يتولى األب 
إعداد الوجبات لثوار ساحة التغيير بالعاصمة 
ويشارك في المسيرات االحتجاجية بحماس، 
غيـــر أن الجد الـــذي تخطى الثمانيـــن يحّذر 
الجميع مـــن االنجراف في التفـــاؤل، فالنظام 

الفاسد يصعب اقتالعه، كما يقول.
ونشـــأت ســـارة في اليمـــن ألب يمني وأم 
اســـكتلندية، ثم قّررت في ســـن السابعة عشر 
أن تنتقـــل للعيش في اســـكتلندا مع أمها بعد 

انفصال أبويها، وبعد مرور عشرة أعوام تعود 
الفتاة إلى اليمن للبحث عن ماضيها، وإلعادة 

التواصل مع جذورها.
إلى  المخرجة-البطلـــة  زيـــارة  وتزامنـــت 
اليمن مع بدايات االحتجاجات الشعبية هناك، 
لتجد نفســـها فـــي خضم األحـــداث الملتهبة، 
ووطنها يشرف على اندالع ثورة، فتقّرر البقاء 

والمشاركة في ما يحدث.
وسجلت سارة كل هذه األحداث عن طريق 
الفيديو لتخـــرج في النهاية بفيلـــم يوثق لما 
حدث تحت عنـــوان ”بيت التوت“، وهو الفيلم 
الوثائقـــي الثانـــي للمخرجـــة اليمنيـــة، بعد 

فيلمها القصير األول ”ليس للكرامة جدران“.
وفـــي الفيلم يصبح هـــّم البطلـــة اليومي 
هو تصويـــر المظاهرات وجنازات الشـــهداء 
التي ال تتوّقف، فتســـتعين بهـــا هيئة اإلذاعة 
البريطانية كمراســـلة صحافية لهـــا، تنقل ما 

يدور على الساحة اليمنية من أحداث.
وفي أحد األيام كانت سارة عائدة للتو من 
إحدى الجنازات، فوجدت أطفال البيت يأكلون 
التوت من الشجرة المزروعة في ساحة بيتهم، 
تقول ســـارة ”كان أثر التـــوت على فم األطفال 
شـــبيها بأثر الدم على شفاه الشهداء حينها“. 
وترحل ســـارة عن اليمن في مـــا بعد ثم تعود 
مرة أخرى لتجد أن هناك المزيد من التغّيرات، 
فعمهـــا المعتقل قد تـــم اإلفراج عنـــه، كما أن 
الكثير من الفتيات اليمنيات اســـتبدلن النقاب 
بالعباءة، فتـــدرك أن ما حدث وما يزال يحدث 

إلـــى اليوم في اليمن ســـيكون لـــه مردوده في 
المســـتقبل، ليس على مستوى السياسة فقط، 
بل على مستوى األفكار والعالقات االجتماعية 

والعادات الموروثة أيضا.
وتبدو أحداث الفيلم فضفاضة للغاية ومن 
دون رابط ثابت، خاصة مع عدم وجود ســـياق 
سياســـي، باإلضافة إلى حالة الســـيولة التي 
اتســـمت بها األحـــداث في اليمن مـــع بدايات 
الثـــورة، غيـــر أن المخرجة ســـارة إســـحاق 
نجحت فـــي غمرنـــا بتلك المشـــاعر الحميمة 
للعائلـــة الممتدة: الجد واألب واألحفاد وأبناء 
العـــم، إلى جانب تســـليطها الضـــوء على أثر 
هذه االضطرابات التي تحدث في الخارج على 
العالقات بين أفراد أسرتها، ولعل حياتها بين 
ثقافتين قـــد مّكنتها من التقاط هذه التفاصيل 
الخاصة بســـهولة، وهي المتمّردة التي تعلن 

رأيها صراحة أمام الجميع.
يبـــدأ الفيلم بصـــور حميمة تجمـــع أفراد 
األسرة، ومشـــاهد قصيرة من شـــرائط فيديو 
قديمة لســـارة وهـــي طفلـــة تلعب مـــع أبناء 
عمومتها، لكن سرعان ما تتحول هذه األجواء 
تمامـــا حيـــن تتوارد عبـــر التليفزيـــون أنباء 
االحتجاجـــات ضـــد الرئيـــس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
وعندهـــا تتخذ األحداث أبعادا أخرى أكثر 
قـــوة ودراميـــة، وألول مـــرة ترى فيهـــا دموع 
والدهـــا تنهمر علنا أمامها، تكتشـــف ســـارة 
وجها آخر لوالدها غير الصورة القاسية التي 

انطبعت في ذهنها، كما تكتشـــف أيضا أبعادا 
أخـــرى لمـــا يعنيه التمســـك بالجـــذور، وهي 

الشابة المنفتحة والمعلقة بين ثقافتين.
ويبـــرز الفيلـــم أيضا أثنـــاء الثورة بعض 
ألفـــراد  والبســـيطة  العاديـــة  االحتياجـــات 
األســـرة، حيـــن تتمنى إحـــدى فتيـــات البيت 
عودة الكهربـــاء قبل موعد عـــرض برنامجها 
الكارتونـــي المفضـــل في الصبـــاح. ومن بين 
النقـــاط اإليجابية التـــي يظهرهـــا الفيلم هو 
تصويره للنساء داخل البيت اليمني على نحو 

أكثر قربا مّما شـــاهدناه في الكثير من األفالم 
الوثائقية المشابهة.

ويعتمـــد فيلم ”بيت التوت“ على التصوير 
عبر كاميرات غيـــر احترافية نتيجة لألوضاع 
المحيطـــة، فبدت الصورة أكثر خشـــونة وأقل 

نقاء، لكنها لم تفقد حميميتها على كل حال.
وسارة إســـحاق مخرجة يمنية اسكتلندية 
ولدت عام 1984، وترشـــح فيلمها األول ”ليس 
للكرامة جدران“ لجائزة األوسكار كأفضل فيلم 

وثائقي.

ضـــم املخرج العاملي كوينتـــني تارنتينو النجمة األميركية زوي بيل إلى فيلمه الجديد {ذات مرة سينما

في هوليوود}، واملقرر إطالقه بقاعات السينما العاملية في العام 2019.

توجت النجمة السورية نسرين طافش بجائزة السندريال سعاد حسني في احتفالية توزيع جوائز 

{يونارتس قديم وجديد}، التي أقامتها منظمة األمم املتحدة للفنون بالقاهرة.

هل قّدر شــــــاعر اإلمبراطورية البريطانية في صعودها االســــــتعماري روديارد كبلينغ أن 
مقولته ”الشــــــرق شــــــرق والغرب غرب، ولن يلتقيا“ لعنة تعبر احلــــــدود والعصور؟ منوذج 
ــــــا للتدليل على إمكانية  قياس مرجعي، ”بارادمي“؟ يستشــــــهد بهذه الكلمات الســــــت أحيان
التعايش اإلنســــــاني، كما تســــــتدعى أيضا إلثبات صعوبة االندمــــــاج، في بعض املراحل 
تتوارى املقولة، يطمس آثارها نبل الطموح البشري، إلى أن تعيد إليها الفواجع حيويتها، 
بتغذية من تيارات ميينية تنعشــــــها مشاعر الكراهية، فتنمي عوامل اخلوف الذي ال ميلك 

فيه الضعيف إّال االحتماء بالهوية.

{واالي} فيلم أفريقي يطرح مجددا سؤال الهوية

{بيت التوت}.. صورة قريبة ألسرة يمنية في زمن الحرب

[ تواصل نفسي بين جدة وحفيدها تنتفي فيه الكلمات  [ بين الشمال والجنوب لغة ثالثة اسمها الحب

عودة إلى الجذور الجدة مالذ آمن

حوار البيوت المغلقة ال يخلو من السياسة

األب ينتمي بالهوية إلى بالده، ولم 

تؤثـــر الحداثـــة في وعيـــه وإدراكه 

ب قيم 
ّ
لذاتـــه أو البنـــه الذي تشـــر

مجتمع حداثي يحتفي بالفرد

 ◄

الفيلـــم أشـــبه بيوميـــات مخرجته 

ســـارة إســـحاق أثنـــاء إقامتهـــا في 

اليمن، بـــل وكأنه مذكـــرات توثق 

للثورة اليمنية

 ◄
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س بالعكس أيضا، 
مـــد الكولونيالي 
روحيـــة والمادية 
ني طرفا، فلم يعد 
شراقي التقليدي، 
ص من عقد النقاء 
جح أحيانا وتفشل 

هنا أو هناك.
مال حســـمت هذه 
ــل، يفاجئنا عمل 
يدا، كمـــا في فيلم 
دبال مـــن بوركينا 

دقيقة، وهو إنتاج 
وفرنسا ينأى عن 
بصراع الهويات، 

ال يتســـّتر وراءه، 
ر عمقا ومساســـا 
ئـــة لثنائيات
أو استحالة 
غة يجهلها، 
بيـــن  فاهـــم 

يعيش فيه.
فتى  االبـــن آدي أو عيـــدي

فـــي الثالثـــة عشـــرة، ســـن 
حرجة يصاحبها طيف من 
التمـــّرد، وعدم التوافق مع
الجيـــل األكبر، واألب الذي

يعانـــي ضيـــق ذات اليـــد 
يقّرر إرسال ابنه من فرنسا 

إلـــى قريته واالي في بوركينا 
فاســـو، ويأمـــل أن يتولـــى 
تهذيبه أمـــادو  أخـــوه 

سلوكا وجسدا.
وينتمي األب 

بالهوية إلى بالده، 
ولم تؤثر الحداثة
في وعيه وإدراكه 
لذاتـــه أو البنه

الذي تشّرب قيم 
مجتمع حداثي 
يحتفي بالفرد، 
ولـــم يعلن

يشعر بفرحها وحفاوتها به.
أما لغة عمه أمادو، فهي فرنســـية واضحة 
وصارمة تســـتهدف ما هو أبعد من التواصل 
اإلنســـاني، حين يبّلغه بأن يســـتعد لعملية 
و ب و ر

الختـــان، لكي يصير رجال، والفتى يندهش 
وال يصـــّدق المنطق الذي يجب أن تمّر فيه 

ي

الرجولة عبر هذا اإلجراء، ويتســـاءل ”هل 
أرسلني أبي لكي 
تقطعوا لي 

أن تكون لهذا اإلجراء الجســـدي 
تالزمه طوال حياتـــه، وتجعله يفّك
ي إل

الجـــذور، حيـــن يتذّكر خضوعـــه
حيلة أبيه.

عودة مرتقبة

أمــــا الفتــــى فــــال يــــرى أي داع
اقتناعه ويرفض االســــتجابة، لعدم
القاسي، وخشــــيته من التعّرض ل

يترّتب على الختان من أضرار.
ي ي

حين يرى جيل الوســــط، و وفي
والعــــم، ضرورة إتمــــام العمليــــة
الرجولــــة عالمة علــــى اكتمال 
لمظاهــــر الهويــــة، فــــإن جدة ا
الجيــــل األكبر ســــنا، ترفض إج

الختان.
وتختصر تلقائية الجدة
الفطري جيال تاليــــا، ويب
بينهــــا وبيــــن الحفيد
الفتــــى ويســــاعدها 
الحديثــــة في بعض
الطيــــو كانــــت  إذ 
علــــى نباتاتهــــا
أســــطوانات مد
عصريــ بديــــال 



صالح البيضاين

دفعـــت الحرب المســـتعرة في  } صنعــاء – 
اليمـــن اآلالف مـــن المدرســـين إلـــى مغادرة 
مناطقهم تاركين مدارســـهم وطالبهم للفراغ 
أو لمدرسين جدد أغلبهم من المتطوعين دون 
مؤهالت، فيما ارتكن البعض اآلخر منهم إلى 
العمل بمهن هامشية لتلبية متطلبات العيش 

لهم وألسرهم.
وفـــي مســـعى لتحقيق حاجيات أســـرته 
الضروريـــة إثر توقف الرواتـــب منذ أكثر من 
عام ونصف العام، اختار المعلم في الصفوف 
األساســـية شـــوقي عبداللـــه (35 عامـــا) أن 
يعمل حّماال للبضائـــع بمدينة عبس التابعة 

لمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن.
ومع بداية الحرب الدامية في اليمن خسر 
شـــوقي زوجته ومنزله جـــراء المعارك التي 
امتـــدت إلى مديرية حرض الحدودية الواقعة 
شمال غرب المحافظة، ما اضطره إلى النزوح 
جنوبا ليســـتقر مـــع طفليه فـــي خيمة إيواء 
للنازحين على بعد كيلومتر واحد من أطراف 

بلدة عبس.
ولـــم يكد المعلـــم، الذي فـــارق صباحاته 
الشـــّيقة مع طالبه الصغار في إحدى مدارس 
مدينة حرض، يســـتفيق من حزنه البالغ على 
فقدانه لزوجتـــه، وهو في هذا المأوى البديل 
الذي تحفه حـــرارة الرمال، ليضاعف توقيف 
الرواتب محنته ويفقـــَد بالتالي مصدر دخله 

الوحيد إلعالة نفسه وولديه الوحيدين.
وفي نوفمبر من العـــام الماضي 2017، لم 
تشـــأ معاناة هذا المدرس أن تتوقف عند ذلك 
الحد، بل فوجئ كغيره من الســـكان بجائحة 
”الكوليـــرا“ التـــي عمـــت أجزاء واســـعة من 
محافظة حجة والمحافظات اليمنية األخرى، 
ليخطف الوباء منه طفليه محمد (9 ســـنوات) 
وابنته ســـعاد (7 ســـنوات) في ظل عجزه عن 
دفع تكاليف الرعايـــة الصحية الالزمة إلنقاذ 

حياتهمـــا. ويقف شـــوقي بســـحنته الباهتة 
وجســـده النحيـــل علـــى مقربة مـــن الخيمة 
المنغرســـة في الكثبان الرمليـــة، وهو يروي 
واحدة من الوقائـــع التراجيدية التي أنتجها 
توحش الحـــرب، إال أنها، كما يبدو، ليســـت 
ســـوى بعض من مأساة الزالت تتفاقم وشيء 

من الوجع ال يزال يتسع.
ويقول شـــوقي وهو يغالب دموعه ”وقفت 
عاجـــزا أمام عـــالج محمد وســـعاد من وباء 
الكوليرا. توقف الراتب وفقدنا كل مدخراتنا، 
ومع تهدم المنزل لم أعد أملك شيئا“. ويتابع 
”أصبحـــت وحيـــدا جائعا وعاريـــا أقف على 
هذه الكثبان أبكي مصائر من رحلوا وعجزي 
وفقري وهواني على الناس“. ويضيف ”كنت 
أعمل معلما لمادة العلوم بمدرســـة الوحدة، 
اآلن كلمـــا رأيت أحـــد طالبـــي النازحين مع 
أســـرهم إلـــى مدينة عبـــس، أشـــعر بنظراته 

تجلدني بســـياط الهوان والـــذل وهو يراني 
أعمل حّماال أمام المحال التجارية حتى أسد 
جزءا من متطلبات الحياة“. ويحس شـــوقي 
بأنـــه ”يموت في اليـــوم آالف المرات إن كان 

الناس يموتون مرة واحدة ويستريحون“.
ويقول ماجد مقبول، وهو وكيل مدرســـة 
أساســـية فـــي عبـــس، ”بعد توقـــف الرواتب 
أصبح المئات من المدرسين يعيشون ظروفا 
قاســـية، والكثيـــر منهم نزح مـــن المديريات 
الشـــمالية من حجة (ميدي- حرض- حيران- 
مســـتبأ- بكيل المير) إلى مناطـــق أكثر أمنا 
جنوبـــي المحافظـــة ووســـطها، إضافة إلى 
اآلالف من الطالب الذين توقفوا عن الدراســـة 
بســـبب ظروف أســـرهم أو التحقوا بمدارس 

بديلة في أماكن النزوح“.
ويؤكد المــــدرس هادي زيــــن، الذي يعمل 
مديرا لمدرســــة النور، أنه منــــذ بدأت الحرب 
انقلبت حياة المدرسين رأسا على عقب لكنها 
باتت أكثــــر مأســــاوية بعد توقــــف الرواتب. 
ويضيف ”تسّرب الطالب من المدارس أحدث 
خلال مفجعا في بنية المجتمع وفي موقفه من 
الحياة ومن التعليم بصفة عامة وفي قناعاته 
وتصوراتــــه الذهنية. لم نعد نســــتقبل العدد 

المعتــــاد من الطــــالب كما أن نظــــام العملية 
التعليمية أصبح أكثر هشاشــــة بعد التوقف 
عن دفــــع رواتب المدرســــين الذين تضطرهم 
الحاجة إلى خلق بدائل تحفظ لهم قيمتهم في 

الحياة ووجودهم“.
ويحكي زين قصصا عن مدرســــين، قال إن 
العجــــز والعوز دفعاهــــم ليصبحوا عالة على 
ما يجــــود به عليهــــم مزارعو نبتــــة ”القات“ 

(يمضغهــــا اليمنيون على نطاق واســــع 
وتصنــــف فــــي بعض الــــدول ضمن 

المواد المخدرة)، إلى جانب قسم 
آخر مــــن المدرســــين من ذوي 
األمــــراض المزمنــــة، أكد زين 
أنهــــم باتوا نهبــــا ألمراضهم 
جراء عدم قدرتهم على شــــراء 
األدوية بسبب توقف رواتبهم.

أمــــا المــــدرس علــــي صالح، 
الــــذي يعمــــل فــــي مدرســــة الثورة 

بمديرية قفل شــــمر  بقريــــة ”المخالف“ 
في محافظة حجة نفسها، فقد أجبرته ظروف 
الحرب وتوقــــف الراتب على تأجيل حلمه في 
تحضير الماجســــتير، وجعلته يتوســــل رزقه 

عبر العمل على دراجة نارية لنقل الركاب.
ويقول ”ربما كان حالي أحســــن من غيري 
فمنــــذ توقــــف الراتب وأنا أعمــــل على دراجة 
ناريــــة ألتدبر الجزء اليســــير مــــن ضرورات 
الحيــــاة، لكني في أحيــــان كثيرة أكون عاجزا 
عــــن تدبير قيمة العالج إن مــــرض أحد أفراد 

األسرة“.
ويضيــــف ”الحيــــاة كانت بالغــــة التعقيد 
للمدرســــين فــــي اليمــــن فــــي ظــــل الظــــروف 
االعتياديــــة وانتظــــام الراتب الشــــهري، فما 
بالك بوضعهم مع انقطاع الراتب واألثر الذي 

يتركه على نفسيتهم وتفاعلهم وعطائهم“.
ومن جهته يؤكد المسؤول التربوي يحيى 
الصبيحي، الذي يعمل مديــــرا إلدارة التربية 
والتعليــــم فــــي مديرية قفل شــــمر أنهم فقدوا 
الســــيطرة علــــى مقاليد العمل فــــي المدارس 
وانقطــــاع تمويل  الرواتــــب  توقــــف  بســــبب 
متطلبــــات العملية التعليميــــة وهو ما يهدد، 

على حد قوله، بشّل النظام التعليمي كليا.
وال يفوت الصبيحي أن يشــــير إلى مشكلة 
تحويــــل بعض المــــدارس إلى مراكــــز إليواء 

النازحين، إضافة إلى عزوف أولياء األمور عن 
الدفع بأبنائهم للمدارس، وبحث المدرســــين 
عن بدائل توفر لهم قدرا من العيش، وكلها في 
نظره ”معوقات جوهرية تجعل المستقبل غير 

آمن وضبابيا ومجهوال“.
وهــــذه القتامــــة التي باتت تلــــف الوضع 
التعليمي في اليمن ال تشــــمل محافظة بعينها 
لكنها أضحت تمس جميع المحافظات تقريبا، 
وهو ما دفع اليونيسيف إلى التحذير من 
خطورة اســــتمرار األوضاع على ما 
هي عليه دون إيجاد حل لمسألة 
رواتــــب المدرســــين وضمــــان 
سالمة الطالب من قبل أطراف 

الصراع.
وتقــــول ميريتشــــيل 
ريالينــــو، ممثلة اليونيســــيف 
فــــي اليمن، إن ”جيــــال كامال من 
األطفال في اليمن يواجه مستقبال 
غامضــــا بســــبب محدوديــــة أو عــــدم 
إمكانية حصوله على التعليم“. وتضيف قائلة 
”حتى أولئك الذين ينتظمــــون في المدارس ال 

يحصلون على التعليم الجيد“.
ووفقا لتقريــــر للمنظمــــة الدولية بعنوان 
ودروب  اليمــــن  أطفــــال  المدرســــة:  ”خــــارج 
الضياع“، فإن أكثر من 66 بالمئة من المدارس 
في اليمن تضررت بســــبب العنف الشديد و27 
بالمئــــة أغلقت و7 بالمئة مــــن المدارس باتت 
تســــتخدم إليواء األســــر النازحــــة أو من قبل 

جماعات مسلحة.
ويكشــــف التقريــــر الصادر حديثــــا أنه لم 
يتم صرف رواتــــب الكوادر التعليمية العاملة 
فــــي ثالثة أرباع المدارس الحكومية منذ أكثر 
من عام مما جعل تعليم قرابة 4.5 مليون طفل 
على المحك. كما أشار إلى وجود نحو نصف 
مليون طفل يمني تســــربوا من المدارس منذ 
بدء الحرب في 2015، ليرتفع عددهم إلى نحو 
مليوني طفل موجودين خارج نطاق التعليم.

ويقر مســــؤولون تربويون فــــي اليمن أنه 
بســــبب تداعيــــات الحــــرب بات الذهــــاب إلى 
المــــدارس يمثل خطــــرا على الطــــالب، حيث 
يمكــــن أن يتعرضوا الحتمــــال الموت في أي 
لحظــــة، وخوفا على ســــالمتهم يفضل الكثير 

من األولياء بقاءهم بالمنازل.

} أبوظبي - تقود دولة اإلمارات منذ سنوات 
جتارب رائدة وتســــعى ملواكبة وإدخال أحدث 
التطبيقــــات واالبتــــكارات التكنولوجيــــة في 
مجال التعليم، تساعدها في ذلك عدة امتيازات 
ســــاعدت الدولة في توفيرها ليستقر بالتالي 
الوضــــع في العديد من املــــدارس واجلامعات 
واملعاهد على تبني مثل هذه النظريات الذكية 
وتأكيــــد فاعليتهــــا وجدواهــــا فــــي النهوض 

مبستقبل الطالب وحتصيلهم العلمي.
وكشــــف حســــني احلمادي وزيــــر التربية 
والتعليــــم، مؤخرا، عن توجه الــــوزارة قريبا 
نحــــو إطالق مشــــروع عبــــارة عــــن منظومة 
إلكترونية تختص بشــــؤون الطالب، وتتصل 
بشــــكل مباشــــر مبختلف التفاصيل احلياتية 
واألكادميية واملهاراتية لكل طالب في املدارس 
اإلماراتية، بحيث توفــــر هذه املنظومة قاعدة 

بيانات شاملة ترتبط مبجتمع الطالب.

يؤكد مسؤولون تربويون أن ذلك سيسهم 
فــــي توفيــــر معلومــــات متخصصة تســــاعد 
الــــوزارة علــــى اخلــــروج ببرامج ومشــــاريع 
ومبــــادرات طموحــــة حتقــــق أهدافــــا تربوية 
مهّمة، إلى جانب دفع ميول الطالب قدما ودعم 
توجهاتهم األكادمييــــة بناء على ما يتملكونه 
مــــن مهــــارات وقــــدرات ومواهــــب وإمكانات 

شخصية.
وقال احلمــــادي في كلمة خــــالل حضوره 
ورشــــة تعريفية خاصة بـ“استراتيجية وزارة 
التربية والتعليم 2021-2017“ نظمتها الوزارة 
بأبوظبي إن ”الشــــفافية والتنسيق والتكامل 
كلها أمور كفيلة بإرســــاء أفضل املمارســــات 
التعليمية وترجمة التطلعات إلى رؤى ومن ثم 
برامج عمل حتقق الفاعلية في أداء املؤسســــة 
التعليمية الواحدة، ال ســــيما منظومة الرقابة 
املدرســــية اجلديدة مبا ينعكــــس إيجابا على 

مستوى املدرسة اإلماراتية“. 

وتدَعم هذه احللول واالبتكارات في مجال 
التعليــــم العديــــد من الشــــركات التكنولوجية 
املتطــــورة والتي أعلــــن بعضهــــا عزمه طرح 
مجموعة مــــن احللول تهدف مــــن ورائها إلى 
توفير االبتكار وحلول عملية للنهوض بقطاع 
التعليم على غرار تقنيات الفيديو الســــحابي 
واملراقبة الذكيــــة للفيديو باعتبارهما من أهم 

آليات التدريس الذكي للطالب.
ويتساءل بعض املهتمني بتطوير منظومة 
التعليـــم الذكي عن مـــدى أهميـــة التعلم عبر 
العديد مـــن الوســـائل احلديثة بينهـــا تقنية 
الفيديـــو: هـــل هـــي أمـــر ســـلبي أم إيجابي 
بالنســـبة إلـــى الطـــالب واملدرســـني على حد 

السواء وكيف؟
وتتيح االجتماعـــات عبر الفيديـــو التقاء 
أشخاص من أماكن ومواقع متفرقة والتواصل 
بســـهولة، وهو ما يعد فرصة هائلة بالنســـبة 
إلى الطـــالب من مختلـــف دول العالم، ومن ال 
يتســـنى لهم احلضور شخصيا ألسباب إعاقة 
جســـدية أو بســـبب البعد املكاني أو مشكالت 
فـــي التنقـــل أو أي شـــخص يصعـــب عليـــه 

الوصول إلى مصادر أو أماكن التعّلم.
وينتمــــي اجليل احلالي من صغار الطالب 
فــــي اإلمــــارات إلــــى العالم الرقمــــي، ما ميهد 
جليل في املراحل الدراســــية املتقدمة سيكون 
على درايــــة بتقنيات األجهزة احملمولة والبث 
عبر الفيديــــو، ليفتح بذلك الطريق أمام طالب 
مّطلعني على أحدث االبتكارات التكنولوجية.

ويتمثل دور التكنولوجيا في توفير حلول 
لم تكــــن متوفرة من قبل وجعل التعليم متاحا 
للجميع، وبالنســــبة إلــــى الطلبــــة واملعلمني 
فــــإن البث عبــــر الفيديــــو هو عملية يســــهل 
التعامل معها بغض النظر عن مستوى دراية 

املستخدم بأساليب التقنية.
ويتجلى أبـــرز مثال على اســـتخدام تقنية 
البث عبـــر الفيديـــو في كليـــة األفـــق الدولية 
بدولـــة اإلمـــارات العربية املتحـــدة، والتي يتم 
مـــن خاللها توفير حلـــول تفاعلية عبر الفيديو 
داخـــل قاعـــات الدراســـة بالنســـبة إلـــى طلبة 
الكليـــة من خارج الدولة مبـــا يضمن تواصلهم 
مـــع بعضهم البعـــض، بغض النظـــر عن فارق 
التوقيت واملكان. وتســـتند هـــذه التقنية على 

التفاعـــل اآلنـــي مبا يســـاعد طلبـــة كلية األفق 
الدولية على االستفادة من جتربة التعّلم وبناء 
أســـس قوية ملســـيرتهم املهنية في املســـتقبل. 
وتنطلـــق قريبا مبركز دبي التجاري العاملي في 
اإلمارات فعاليات معرض ”بالعلوم نفكر 2018“ 
والذي يقام برعاية مؤسسة اإلمارات بالشراكة 
مـــع هانيويل العاملـــة في مجـــال البرمجيات 
الصناعية لتشجيع الشباب على تنمية معارفهم 

في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
وتعتزم هانيويل مســـاعدة ومتكني الطالب 
مـــن احتضان الثـــورة الصناعيـــة الرابعة من 
خالل تشـــجيعهم على اتباع مسار دراسي في 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا استجابة للطلب 

املتزايد على املواهب العلمية.
وأكدت ميثاء احلبســـي، املديـــرة التنفيذية 
ملؤسســـة اإلمـــارات، أن املؤسســـة تؤمـــن بأن 
”االبتكار هو املســـتقبل..“، مشـــددة على أهمية 
خلق بيئة مناســـبة للشـــباب اإلماراتي لعرض 

ابتكاراتهم في مجـــاالت العلوم والتكنولوجيا. 
وقالت احلبســـي إن ”املؤسســـة تعمل لتطوير 
وإمكانياتهم  التحليليـــة  وقدرتهـــم  معرفتهـــم 
حلـــول  تقـــدمي  مـــن  متكنهـــم  لكـــي  العمليـــة 

تكنولوجية مفيدة في املستقبل“.
وســـتكرم هانيويل ســـتة مدرسني من دولة 
اإلمـــارات ضمن مراســـم خاصة حتـــت عنوان 
”مراسم بدلة الطيران“ خالل فعاليات املعرض. 
والهدف من هذا البرنامج يتمحور حول متكني 
املدرســـني من إلهام طالبهم باألفكار والدروس 
والعناصر التـــي تقدم جتربـــة تعليمية فريدة 

لألجيال الناشئة في دولة اإلمارات.
وأفاد علي اليافعي، مستشار وزير التربية 
والتعليـــم فـــي املجـــال التقني، خـــالل الندوة 
التعريفيـــة بأن الوزارة تعمـــل حاليا على ربط 
كافة مدارس الدولة مبركز بيانات التعليم الذي 
طورته مؤخرا، وذلك إلتاحة كافة خدمات التعلم 
الذكي جلميع املدارس.  وتولت حصة الوهابي، 

مديـــر إدارة االختبـــارات الوطنيـــة والدولية، 
تقدمي عـــرض عن خطة عمل اختبـــار اإلمارات 
القياســـي ”أم ســـات“ وما يوفره من معلومات 
دقيقة عن مســـتويات حتصيل الطالب فيه وما 
يترتـــب على ذلك مـــن خطط تطورهـــا الوزارة 

لالرتقاء بأداء الطالب.
وشرحت روضة املر، مديرة إدارة التراخيص 
املهنيـــة، أبرز مالمح منظومـــة ”رخصة املعلم“ 
التي أطلقتها وزارة التربية مؤخرا وتستهدف 
املعلمني، وبّينـــت أن املنظومة جاءت بناء على 
األهمية البالغـــة التي أولتها الوزارة للمعلمني 
ودورهم في املنظومـــة التعليمية، حيث لم يعد 
مفهوم الـــذكاء في التعليم يقتصـــر اليوم على 
كيفيـــة تطبيق الذكاء الصناعي خالل ســـاعات 
الصـــف الدراســـي أو قاعـــات اجلامعـــات، بل 
جتـــاوز ذلك مـــن خالل حتويل منشـــآت بعض 
اجلامعات واملـــدارس لتتوافق مع هذه الطفرة 

التكنولوجية.
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تعليم
«جيل كامل من األطفال في اليمن يواجه مســـتقبال غامضا بسبب عدم إمكانية حصولهم على 

التعليم، وحتى أولئك الذين ينتظمون بالمدارس ال يحصلون على تعليم جيد».
ميريتشيل ريالينو
ممثلة اليونيسيف في اليمن

«الشفافية والتنسيق والتكامل كلها أمور كفيلة بإرساء أفضل الممارسات التعليمية وترجمة 
التطلعات إلى برامج تحقق الفاعلية في أداء المؤسسة التعليمية اإلماراتية».

حسني احلمادي
وزير التربية والتعليم اإلماراتي

اختارت دولة اإلمارات سلك طريق التفّرد مبواكبتها ألحدث التكنولوجيات املتطورة وعالم 
االبتكار ومحاولة تطبيق ذلك في قطاع التعليم، مبا يعكس جهود الدولة نحو االســــــتثمار 

األمثل في هذا القطاع احليوي ومراهنتها على تعزيز فرص التعليم الذكي لطالبها.  

تترك احلرب وأهوالها ظروفا قاســــــية وانطباعا ســــــيئا في النفــــــوس، فيما األهم من ذلك 
تأثيرها السلبي على قطاعات هامة منها التعليم، ذلك أنه إضافة إلى حرمانها الطالب من 
مواصلة دروســــــهم يكون تأثيرها أشد وطأة على املدرسني خصوصا في غياب الرواتب، 

وهو ملخص حلال ما تعيشه منظومة التعليم في اليمن حاضرا. 

[ التجهيز لمشروع منظومة إلكترونية تختص بشؤون الطالب  [ مسعى لتحويل المنشآت الدراسية لتتوافق مع الطفرة التكنولوجية

[ مدرسون يهجرون المدارس نحو المهن الهامشية لتأمين قوتهم 

االبتكارات اإللكترونية تعزز فرص اإلمارات في توفير التعليم الذكي

مستقبل الطالب يبنى على االبتكار

ظروف تعليم صعبة  

توقف رواتب املدرسني يدفع منظومة التعليم في اليمن إلى شلل تام

17

ميثاء الحبسي:
االبتكار هو المستقبل 

ويجب خلق بيئة للطالب 
لعرض ابتكاراتهم

باملئة من املدارس 
في اليمن تضررت 
بسبب العنف و27 
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} عمــان - قال المفكر اللبناني أنطوان مســـّرة 
إن ”طغيان الرأي فـــي عالم اليوم خطير، حيث 
أصبحـــت اآلراء مبعثـــرة، ولم يعـــد هناك فكر 
يولد الرأي العـــام، بل صار الكثير ينقاد لآلراء 
ويرددهـــا دون أن تعبـــر تلـــك اآلراء عن قناعة 

شخصية من ِقَبله“.
وجـــاءت تصريحـــات مســـرة فـــي الندوة 
العلميـــة ”الـــرأي العـــام الجديـــد: التحـــوالت 
والقوى الفاعلـــة“، التي عقدهـــا معهد اإلعالم 
األردني، وتناولت كيفية تشكيل الرأي العام في 
الوقـــت الحاضر، والقـــوى المؤثرة فيه، وكيف 
تعمل التكنولوجيا واإلعالم الرقمي وشـــبكات 
التواصـــل االجتماعـــي علـــى تغيير مـــا اعتاد 

العالم الديمقراطي على تسميته الرأي العام.
وقال مســـّرة ”إن الحاجة ملحـــة اليوم إلى 
إعـــادة االعتبار إلعالم الشـــأن العام، في عصر 

أصبحت فيه الدول أكثر ضعفًا من ذي قبل، ولم 
يعد هناك إجمـــاع أو اتفاق على رأي محدد أو 
متجانس“، مشـــيرًا إلـــى أن المعرفة تعتبر من 
أهم العوامل في بناء الـــرأي العام، لكن وجود 
المعلومات بكثرة خاصة على شبكات التواصل 
االجتماعـــي، أدى إلـــى تراجـــع المعرفـــة التي 
يكتســـبها الفرد من الكتب والوثائق، وبالتالي 

تراجع القدرة على بناء رأي عام واٍع.
وأضاف أن المواطن الـــذي يمتلك المعرفة 
ســـيمارس المواطنة الحقيقية، لكن من ال يملك 
المعرفة سيكون منقادًا لآلراء األخرى، وبالتالي 
خلق تيـــارات متعـــددة ال تلبـــي الحاجات، ما 
يشـــكل خطـــرًا على النقـــاش العام وهـــو أداة 

أساسية في بناء الرأي العام.
واتفق خبـــراء إعالم  على ضرورة مراجعة 
طريقـــة بناء الـــرأي العام، في وقـــت أصبحت 

فيه وســـائل التواصل االجتماعي تسيطر على 
المواقف، أكثر من أنها تســـاهم في بناء الفكر 
الـــذي يولد الموقف حـــول القضايا المطروحة 
للنقاش، أو القرارات التي تتخذها الحكومات.

وعرض فارس بريزات الخبير في دراســـات 
الرأي العام عددًا من اســـتطالعات الرأي، التي 
تشـــير إلى كيفية تغير الـــرأي العام حول عدد 
من القضايا، وارتباطه بالمزاج العام لألحداث. 
وأشـــار إلى أن بعض الدراســـات بينت أن 
مـــن يملك حســـابًا على أحد مواقـــع التواصل 
االجتماعي أظهر سلبية تجاه القضايا المحلية 

بشكل أكبر ممن ال يملك حسابًا.
وأوضـــح أن القيم العميقة في المجتمع من 
الصعـــب تغييرها، وأن وســـائل اإلعالم تعمل 
على تجسيد الواقع االجتماعي أكثر مما تعمل 

على تغييره.

} واشــنطن - شـــن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب هجوما على وســـائل اإلعالم األميركية 
التـــي ســـخرت من تغريـــدة له عـــن الضربات 
التي نفذتها قوات بالده ضد أهداف عســـكرية 

للنظام السوري.

وقـــال ترامـــب في تغريـــدة لـــه األحد ”تم 
تنفيذ الضربة الســـورية بشكل مثالي ومحدد، 
واإلعالم الزائف حاول تقويضها بالتركيز على 
قولي إن المهمة اكتملت“. وأضاف ”كنت أعلم 
أن اإلعالم الزائف ســـيركز على عبارة ’المهمة 

اكتملـــت‘، ولكنني رأيت أنها عبارة عســـكرية 
رائعة، وتجب إعادة استخدامها غالبًا“.

وكانت شبكة ”سي.أن.أن“ األميركية ذكرت 
أنه في الوقت الذي اعتبر فيه ترامب أن مهمة 
قواته في ســـوريا قد ”اكتملت“، ســـخر بعض 
السياســـيين والشـــخصيات العامـــة منه؛ إذ 
هوه بالرئيس األسبق جورج بوش، عندما  شبَّ
نجحت قواته في إســـقاط نظام صدام حسين 

في العراق عام 2003.
وكتب الســـيناتور األميركي براين شـــاتز، 
من هاواي ”لم أكن أعتقد أنني يمكن أن أصدم 
بتغريدة بعد اآلن، ولكن ’المهمة أنجزت‘ كانت 
(عبـــارة) مفاجئة للغاية، لـــذا كان ال بد لي من 

التحقق من أنها ليست خدعة“.
ورد آري فاليشـــر، الســـكرتير الصحافـــي 
للبيت األبيـــض في عهد بـــوش، على تغريدة 
ترامب بقولـــه ”أم… كنت قـــد أوصيت بإنهاء 

هذه التغريدة دون هاتين الكلمتين“.
فـــي حين علقت مذيعة شـــبكة ”أم.أس.أن.
األميركيـــة، جـــوي أن ريـــد، قائلة  بي.ســـي“ 
”عبـــارة ’المهمـــة أنجزت‘ يعمل بها الرؤســـاء 

دائما بشكل جيد“.
ومـــن جهته ســـأل رئيـــس تحرير شـــبكة 
إخبارية أميركية، بعد التغريدة، ”هل هناك أي 

شخص في البيت األبيض فهم التاريخ؟“.

الروســـي،  الصحافـــي  توفـــي   - موســكو   {
ماكســـيم بوروديـــن فـــي مستشـــفى مدينـــة 
يكاترينبـــورغ، األحد، بعدمـــا تعرض لحادث 
مثير للريبة، حيث ُأعلن أنه ســـقط من الطابق 
الخامـــس، ومـــا زاد من الشـــكوك طبيعة عمل 
الصحافي الذي يتناول قضايا حساسة تزعج 
السلطات الروسية، إضافة إلى تكرار حوادث 

مقتل الصحافيين الروس المعارضين.
ويعمـــل بورودين في موقـــع ”نوفي دين“ 
اإلخباري الروسي الذي كان قد أعلن نبأ وفاة 
الصحافي، بالقول إنه توفي صباح األحد، وقد 
كان داخـــل العناية الفائقـــة منذ يوم الخميس 
الماضـــي، بعد غيابه عن الوعـــي إثر الحادث 

المريب.
ونفت مســـؤولة التحرير في موقع ”نوفي 
دين“ أن يكون بورودين قد أقدم على االنتحار، 
قائلـــة إنه ”ال يمكن لبوروديـــن أن يكون اتخذ 

هذا القرار بتاتا.. ال أصدق أنه انتحر“.
الروســـي  ”آر.أف.آي.آر.أل“  موقـــع  وكان 
ذكر أن ”الصحافي الروســـي قد يكون قفز من 

الطابق الخامس بغية االنتحار“.

كان بوروديـــن يعمـــل متخصصـــًا بأخبار 
الجريمة والفســـاد، لكنه اشـــتهر فـــي اآلونة 
األخيرة بشكل واسع داخل المجتمع الروسي، 
بعد كشفه عن قيام السلطات الروسية بإرسال 
مجموعة من المرتزقة إلى سوريا عرفت باسم 
مجموعـــة ”واغنر“ وكانت مهامها الرئيســـية 
القتـــال إلى جانب النظام الســـوري. وهو أول 
من كتب قبل شهرين عن قتل القوات األميركية 

للعشرات منهم.
وذكر الصحافي الســـوري هادي العبدالله 
على حسابه في تويتر أن ”الصحافي ماكسيم 
هو الذي نشر خبر مقتل المئات من ميليشيات 

واغنر الروســـية في دير الزور قبل شـــهرين“.
من جانبه قال صديقه فياتســـالف باشـــكوف 
فـــي منشـــور مطـــّول علـــى موقـــع التواصل 
االجتماعي فيســـبوك، إن مكسيم اتصل به في 
الخامسة فجرًا في 11 أبريل، وقال إّنه ”محاط 
بمســـؤولين أمنيين“ مع ”رجال مسّلحين على 
ثيابًا ممّوهة  يرتدون  و“أشـــخاص  الشـــرفة“ 

وأقنعة“.
وكتب باشـــكوف ”أعرب مكســـيم عن أنهم 
في أقصـــر وقت ممكـــن ســـيقتحمون المكان 
للبحـــث عنه، وأّنهـــم على ما يبـــدو ينتظرون 
إذن المحكمـــة، لذلك احتـــاج إلى محام، ولهذا 

السبب اتصل بي“.
وأضاف باشـــكوف -وهو ناشط في مجال 
حقوق اإلنسان- ”كان صوت ماكس يشي بأنه 
خائف ولكن ليس هستيريًا وال مخمورًا. أخذت 
على الفور كل شيء على محمل الجد، ووعدته 
باالتصال بأي شخص يمكنني الوصول إليه“.

وبعد مرور ســـاعة، اتصل به مكسيم وقال 
إنه ”مخطئ“، واعتذر وقال إنه كان هناك نوع 

من ”التمرين“.
وتابع باشـــكوف ”لم أتصل بـــه بعد ذلك، 
على الرغم من أنني كنت أنتظر أن يكتب شيًئا 
على فيسبوك. لكنه لم يكتب أي شيء. وفي 13 
أبريل ذكرت وسائل اإلعالم أنه تم العثور على 
مكسيم أسفل شرفته وكان في غرفة الطوارئ“.

وال يعتبر مناخ الحريات في روسيا مثاليا 
للعمـــل الصحافـــي، إذ يتكـــرر االعتـــداء على 
الصحافيين وخاصة المستقلين وأولئك الذين 
يتجـــرأون على انتقاد سياســـات الحكومة أو 

كشف ملفات فساد.
ومنذ أشهر قليلة اقتحم مجهول مقر إذاعة 
”صدى موسكو“ في العاصمة الروسية وطعن 
مقدمة برامج فـــي اإلذاعة معروفة بانتقاداتها 

للكرملين، قبل أن يعتقل.
وتشـــارك تاتيانـــا فلغنغويـــر بانتظام في 
تظاهـــرات المعارضـــة وهـــي رئيســـة تحرير 
مســـاعدة لإلذاعة ومقدمة برنامج صباحي له 

شعبية.
وأثـــارت االنتقادات التي توجهها المحطة 
إلى الســـلطة غضب الكثيرين داخل الحكومة 

الروســـية، وســـبق أن تـــم تهديـــد المضيفين 
والصحافيين فيها بالقتل، بحسب ما صرح به 

العاملون في اإلذاعة لوسائل اإلعالم.
كما عبرت نقابـــة الصحافيين الروس عن 
األسف لنشـــر ريبورتاجات تنتقد إذاعة صدى 
موسكو على القناة الروسية اإلخبارية العامة 

التي تعكس وجهات نظر الرئاسة.
واتهمت تلـــك البرامـــج ”صحافيي صدى 
موســـكو وتاتيانا فلغنغوير شخصيا بالعمل 
لحساب وزارة الخارجية األميركية وبالتعاون 
مـــع منظمات غيـــر حكومية غربيـــة وبانتقاد 
الســـلطات وبأنهـــا تشـــارك فـــي تظاهـــرات“ 

المعارض ألكسي نوفالني، بحسب النقابة.
وأضافت ”نرى أن هـــذه المواضيع تغذي 
الكراهية تجاه زمالئنـــا ويمكن أن تكون (هي 
التي) أدت إلى الهجوم على تاتيانا من شخص 
مختل“. وزعم بوريـــس غريتس (48 عاما) أنه 
طعن تاتيانا ألنها تحرشـــت به جنســـًيا خالل 

الشـــهرين الماضييـــن افتراضيـــا، قائـــًال إنه 
يعرفها منذ 5 سنوات عن طريق التخاطر.

لكـــن مراقبيـــن ومعارضيـــن في روســـيا 
شـــككوا في رواية غريتس، معتبرين أن هناك 
دافعـــا سياســـيا وراء األمـــر، وخصوصا أن 
وســـائل اإلعالم الرسمية شـــنت هجوما الذعا 
علـــى اإلذاعة قبل أســـبوعين حيـــث اتهمتها 

بالعمل مع الغرب ضد البالد.
وفـــي عـــام 2016 عثـــرت شـــرطة ســـانت 
بطرســـبرغ على جثـــة الصحافـــي المعارض 

ديميتري تسيليكين، مقتوًال في منزله.
ودخلت الشـــرطة إلـــى منـــزل الصحافي، 
بطلـــب مـــن أقاربه عقـــب تواريه عـــن األنظار 
لمدة يوميـــن، وفق ما تناولته وســـائل إعالم 
روســـية. وأفادت وســـائل اإلعالم بأن الشرطة 
وجدت على جسد المقتول آثار طعنات سكين، 
مشـــيرًة إلـــى اختفاء جهـــاز كمبيوتر وهاتف 
محمول لـتســـيليكين. كما عثـــر على صحافي 

معارض آخـــر في نفس العـــام يدعى فالدمير 
بريبيلوفســـكي، ميًتا في منزله هو اآلخر، في 
يناير الماضي، غير أن التحقيقات ذكرت آنذاك 

أن المعارض توفي جراء مرض السكري.
أما الصحافي ألكســـندر شيشـــتنين الذي 
كان قـــد وصف في الســـابق الرئيس فالديمير 
بوتن ”بالدكتاتور الفاشـــي“ فقد لقي مصرعه، 
فـــي ظـــروف غامضـــة بالعاصمـــة األوكرانية 

كييف.
 وأفـــاد تقرير أولـــي للشـــرطة األوكرانية 
بأن شيشـــتنين عثر عليه جالســـا على كرسي 
في شـــرفة منزله مصابا بطلقة نارية قاتلة في 
الرأس، بينما كان هناك مســـدس على األرض، 

مما يرجح فرضية االنتحار.
وكان شيشـــتنين يعمل صحافيا في وكالة 
أنباء روســـية قبل أن يقدم استقالته عام 2014 
احتجاجا على تدخل الكرملين في السياســـة 

التحريرية، وينتقل إلى العاصمة األوكرانية.

ميديا
[ السلطات توحي بانتحار بورودين سقوطا من الطابق الخامس  [ الصحافي كشف عن مقتل المئات من قوات {فاغنر} في سوريا

سلسلة من الظروف الغامضة تودي بحياة صحافي روسي جديد

ال يزال الغموض يكتنف مقتل الصحافي الروســــــي ماكسيم بورودين الذي عثر على جثته 
أســــــفل شرفة شقته الواقعة في الطابق اخلامس، وهي الظروف املشابهة ملقتل صحافيني 

روس معارضني، تناولت تقاريرهم انتقادات للسلطات أو كشف ملفات فساد.

الـــروس  الصحافيـــني  اســـتهداف 
املعارضـــني يتكـــرر منـــذ أعـــوام، 
ويطال خاصة املســـتقلني الذين 

ينتقدون السلطات

◄

تدفق املعلومات على مواقع التواصل ال يخدم املعرفة

ترامب هدف سخرية اإلعالم األميركي

إدانة جديدة {لإلعالم الكاذب}

خرج عشـــرات اآلالف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى شـــوارع العاصمة السلوفاكية براتيسالفا، األحد، للمطالبة 
بتلقي أجوبة في قضية مقتل صحافي اســـتقصائي قبل شـــهرين. وذكرت وســـائل اإلعالم المحلية أن 30 ألف شخص خرجوا 

إلى الشوارع مطالبين بتوضيح واقعة مقتل يان كوتسياك في فبراير الماضي.

بورودين متخصص في أخبار الجريمة والفساد

من الراديو إلى صانعي األخبار 

} في األحداث الكبرى التي شهدها العالم 
وخاصة الحروب والصراعات التي غّيرت 

مسار الحياة على سطح الكوكب كان 
البيان األول هو الذي يدير الرؤوس ويقلب 

الموازين.
كانت نقطة البداية هي ما يسمى ”خطاب 
إلى األمة “ ذلك الذي يحبس األنفاس وترتعد 

له القلوب.
في يوم ما لم يكن هنالك سوى الراديو، 

وكان هو بمثابة نظام الستاليت والبث 
التلفزيوني الفضائي والتواصل االجتماعي 

التفاعلي وغيرها من المصطلحات وتطورات 
تكنولوجيا االتصال التي نعيش فصولها 

اليوم.
كان الراديو ركنا أساسيا من الحياة 

ومن خالله كان الناس يتخيلون ما جرى وما 
سيجري فيما بعد البيان األول.

التسجيالت التي تحّولت إلى صور والتي 
تعود إلى حقبة إعالن الحرب العالمية الثانية 
وإنزال النورماندي واندحار الهتلرية وقنبلة 
هيروشيما واغتيال كنيدي وغيرها تقّدم لنا 
صورة أحادّية الجانب للحدث، مسارا خّطيا 
يبدأ من بيان إلى األمة وينتهي عند صانعي 

األخبار وهم ثّلة غير منظورة ألنهم خلف 
المذياع ال ُتعَرف أشكالهم وال من هم.

في يوم ما، على صعيد العالم العربي 
ابتداًء من ثالثينات القرن الماضي عاش 

جمهور عريض على فكرة الراديو وصانعي 
األخبار، ويومها قّدم المونولوجيست 

العراقي الشهير الراحل عزيز علي مونولوجه 
الشهير الراديو.

كان عزيز علي يتغنى بالراديو على أنه 
معجزة وكان الجيل الذي عاش تلك الحقبة 
يصغي غالبا إلذاعة ”لندة“ ويقصد بها لدى 
سواد عظيم من المستمعين البسطاء راديو 

لندن أو هيئة اإلذاعة البريطانية وعربيا 
ستحتل إذاعة صوت العرب في الستينات 

والسبعينات مساحة عظيمة.
والحاصل أن صانعي األخبار كانوا 
يتخذون ذلك المسار الخطي تعبيرا عن 

البيان األول وانتهاًء به ال يحيدون عنه، فهم 
يعلمون السر ويذيعونه.

اليوم ونحن نعيش وقائع التهديد 
والوعيد بين القوتين العظميين (الواليات 

المتحدة وروسيا) وهما بصدد الصراع في 
سوريا، كنا ننتظر البيان األول وخاصة بعد 
إعالن الرئيس األميركي أنه ”سوف يضرب“، 

لكن أين هو صانع الخبر الذي يعلم السر 
وحده ويذيعه؟

واقعيا غاب صانع الخبر الذي كان بشكل 
شبه تام، بمعنى أنه لم يقتف أثر احتماالت 

الضربة والمواجهة بين القوتين النوويتين، 
بل إن هنالك من صانعي األخبار من قالوا 
إنها مجرد حرب نفسية ولن يكون هنالك 

صراع أميركي – روسي قد يقود إلى حرب 
كارثية شاملة، وبذلك تعّدد صانعو الخبر.
روسيا التي سبق وأعلنت أنها سوف 
تسقط القاصفات والصواريخ التي سوف 

تضرب سوريا لم تفعل شيئا على أرض 
الواقع، صانعو األخبار الذين كانوا يحذرون 

من المواجهة أكثر من زعيمي روسيا وأميركا 
غابوا عن المشهد وصارت هنالك حشود 

من صانعي األخبار الذين لكل منهم قراءته 
الخاصة لما يجري وبذلك تبددت أسطورة 

البيان األول بل لم يبق لها أثر في ظل تشرذم 
صانعي األخبار وتنوع وجهات نظرهم.

خالل ذلك صار صوت الطرف الثاني 
مسموعا وصرت تقرأ في وسائل التواصل 

االجتماعي ما يمكن أن نسميه مجتمع 
صانعي أخبار تلقائيا وعفويا من خالل 
قراءات الجمهور لما يجري من أحداث.

هذا الواقع الذي نعيشه اليوم صارت 
فيه قصة البيان رقم واحد قصة من الماضي 

وشاهدا على ما طرأ على وسائل اإلعالم 
والصحافة من تطورات هائلة.

الحاصل أنه واقع جديد يقدم مقاربة 
مختلفة لوظيفة وسائل اإلعالم سواء أكانت 

تابعة أم قائدة، إذ لم يعد هنالك ذلك الجمهور 
المحتشد حول الراديو أو التلفزيون يستمع 
بإصغاء وقلق لما سيقوله مذيع البيان األول 

بينما كاتب البيان نفسه يتوعد وينّبه إلى 
المزيد من البيانات ألنه يعلم ما ال يعلمه 

الجمهور العريض المستسلم لقدره وال حول 
له وال قوة.

طاهر علوان
كاتب عراقي
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} تونــس - مـــع انطـــالق احلملـــة الدعائيـــة 
للمترشـــحني خلـــوض االنتخابـــات البلديـــة 
في تونس الســـبت املاضـــي، واملقرر إجراؤها 
فـــي تاريـــخ 6 مايو القـــادم، تصدر هاشـــتاغ 
#االنتخابات_البلديـــة الترنـــد علـــى تويتـــر 

تونسيا وعربيا.
وكانت الهيئة العليا لالنتخابات قد أعلنت 
في وقت ســـابق من الشـــهر اجلاري، القائمة 
النهائية للمترشـــحني الذيـــن بلغ عددهم 2074 
مرشـــحا. وتعّد تلك االنتخابات البلدية األولى 

منذ ثورة 2011. وكتب مغرد:

وتساءل مغرد:

وسخر مغرد:

وطالب متفاعل:

وكتبت معلقة:

وتهكم معلق:

ووجه مغرد نصيحة جاء فيها:

كانـــت  االجتماعيـــة  الشـــبكات  أن  يذكـــر 
احلاضـــر األبـــرز، إذ عمـــد املترشـــحون إلى 
التواصل املباشر مع الناخبني على صفحاتهم 
علـــى الشـــبكات االجتماعيـــة. وغلبـــت علـــى 
األساســـية  الوعـــود  االنتخابيـــة  البيانـــات 
املشـــتركة بالتنمية احمللية، وتطوير اخلدمات 
مـــع التركيـــز علـــى كـــون تلـــك االنتخابـــات 
إحدى احملطات األساســـية الســـتكمال املسار 

الدميقراطي في البالد.

الثالثاء 2018/04/17 - السنة 40 العدد 10962

@alarabonline

20 أبريل اجلاري، هو املوعد الذي قررته الســــــلطات في إيران حلظر شــــــبكة إنســــــتغرام، 
بعد حظر شــــــبكات اجتماعية أخرى، وهو ما فسر بأنه ”هلع رسمي من الدور الذي تلعبه 

شبكات التواصل االجتماعي، والذي يهدد عروش املاللي“.

االحتجاجات بدأت على الشبكات االجتماعية أوال

@seif_latrous 
إذا تبســــــم لك شخص ال تعرفه في الشارع 
اعرف أنه مرشح في #االنتخابات_البلدية.

@wiemjbeli
نصيحة فــــــي ما يخــــــص #االنتخابات_

ــــــوا قائمة حزبية ملن  ــــــة: ١- ال تنتخب البلدي
فشل في احلكومة، فلن تنجح في احلومة 
(احلي). ٢- ال تنتخبوا قائمة يفوق معدل 
أعمارها الـ٣٥ ســــــنة (الشباب هو الوحيد 
ــــــذي من املمكن أن يبدل شــــــيئا في هذه  ال

البالد).

أبرز تغريدات العرب
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إيران.. الدور على تلغرام بعد حظر تويتر وفيسبوك
[ حظر شبكات التواصل االجتماعي األجنبية في مدارس إيران تمهيدا لحظرها في كل البالد

هاشتاغ اليوم

تستعد شركة غوغل إلصدار تحديث كبير في خدمة البريد اإللكتروني {جي ميل} خالل األسابيع المقبلة باستخدام تصميم 

وميـــزات جديدة. وســـيتضمن التحديث الجديد العديد مـــن المزايا الجديدة، مثل الرد الذكي {التلقائي} على رســـائل البريد 

اإللكتروني، والقدرة على تأجيل الرسائل اإللكترونية حتى وقت الحق.

} طهــران - قـــررت وزارة التربيـــة والتعليم 
اإليرانيـــة األحد، منع املدارس من اســـتخدام 
شـــبكات التواصل االجتماعـــي األجنبية، كما 
أعلنـــت وكالة ”إيلنا“، في حـــني ترغب طهران 
فـــي تعزيز الشـــبكات احمللية للحـــد من تأثير 

تطبيقي تلغرام وإنستغرام.
وتابعـــت الوكالة املقربـــة من اإلصالحيني 
نقـــال عـــن مذكـــرة للـــوزارة، أنه يجـــب على 
املدارس ”فقط استخدام الشبكات االجتماعية 

الداخلية“ في االتصاالت.
ويحظى تطبيق تلغرام بشعبية واسعة في 
اجلمهورية اإلسالمية. ففي عام 2017  كان عدد 
مســـتخدميه 40 مليونا شهريا، كما أن تطبيق 

إنستغرام منتشر بقوة أيضا.
ويســـتخدم التطبيقان مـــن قبل العديد من 

الشركات للتواصل مباشرة مع زبائنها.
واألقل اســـتخداما هما فيســـبوك وتويتر 
لكونهمـــا محظوريـــن فـــي إيـــران، لكن ميكن 
الوصول إليهما بسهولة عبر شبكة افتراضية 

خاصة.
وقـــال رئيـــس جلنـــة األمـــن القومي 

والسياســـة اخلارجيـــة فـــي مجلس 
الشـــورى (البرملان) اإليراني عالء 

الدين بروجردي، إن قرار حجب 
تلغرام ســـيطبق فـــي 20 أبريل 
وقـــد مت اتخاذ هـــذا القرار من 
قبل السلطات العليا في البالد.
أن  بروجـــردي  وكشـــف 

السلطات تريد اســـتبدال تلغرام 
بتطبيق داخلي مماثل تشـــرف عليه 

احلكومـــة، قائال ”عندما يصبح (تطبيق) 
تلغرام خارج اخلدمة ســـيتمكن املواطنون من 

استخدام التطبيقات الداخلية“.
يحدث هذا بينما كان رئيس جلنة ”حقوق 
فـــي البرملـــان اإليرانـــي، النائـــب  املواطـــن“ 
عبدالكرمي حســـني زاده، قد أكد في تصريحات 
أن غالبية الشـــعب ال تثق بوســـائل التواصل 
االجتماعـــي احملليـــة، عازيـــا ذلـــك إلى فرض 
الرقابة والسيطرة من قبل اجلهات احلكومية 

على هذه البرامج.
وانتقـــد حســـني زاده قرار حجـــب تلغرام 
قائال إنه ”مع تطـــور التكنولوجيا، فإن حجب 

برامج التواصل أصبح مستحيال“.
وأضـــاف النائـــب اإليراني إنـــه ”ال توجد 
لدينـــا بنيـــة حتتية كافيـــة لكي تنشـــط هذه 
البرامج احمللية، ولكن احلقيقة املُّرة أن الناس 

ال يثقون ببرامج التواصل الداخلية“.
وكانـــت الســـلطات اإليرانيـــة قـــد أغلقت 
تطبيق تلغرام مؤقتا خالل االحتجاجات التي 

اندلعت في 28 ديســـمبر املاضي، واســـتمرت 
حتـــى قبيـــل منتصـــف ينايـــر، لكـــن نحو 10 
باملئة من املســـتخدمني اإليرانيني متكنوا من 

الوصول إليه عبر برامج جتاوز احلجب.
وأصبـــح تطبيـــق تلغـــرام املشـــفر الـــذي 
يســـتخدم على نطاق واسع في إيران، من أهم 
أدوات االتصال الرئيســـية بـــني املتظاهرين، 
والصور  والفيديوهـــات  املعلومـــات  لتبـــادل 

والتنسيق بشأن االحتجاجات.
وقتل في تلك االحتجاجات ما ال يقل عن 21 
شخصا، في مواجهات بني املتظاهرين وقوات 

األمن.
وحتوي إيران حوالي 40 مليون مســـتخدم 
لتطبيـــق تلغـــرام، فـــي دولة متلـــك 45 مليون 
مســـتخدم لإلنترنـــت، وفقا لالحتـــاد الدولي 

.(ITU) لالتصاالت
وفـــي عـــام 2009، اســـتخدم موقـــع تويتر 
لتنسيق وتنظيم ما سمي بـ“انتفاضة احلركة 
اخلضـــراء اإليرانيـــة“، والتي ســـميت أيضا 
بـ“انتفاضـــة تويتر“، وقد حجبت الســـلطات 
أيضا قـــدرة الوصول إلـــى تويتر للحد 

من املظاهرات.
وخالل ”احلركة اخلضراء“، 
اخلارجيـــة  وزارة  طلبـــت 
األميركيـــة من تويتر تأجيل 
موعـــد للصيانة كـــي تتوفر 
اإليرانيني  أمـــام  الفرصـــة 
املنصـــة  إلـــى  للدخـــول 
االجتماعيـــة، وذكرت اخلارجية 
حينهـــا الـــدور األساســـي الـــذي 
لعبتـــه املنصة لنشـــر املعلومات حول 

املظاهرات.
ومـــّذاك، تســـعى الســـلطات إلـــى تطوير 
شـــبكات إيرانيـــة للحـــد مـــن االعتمـــاد على 
الشـــبكات األجنبيـــة التـــي تتهمهـــا طهـــران 
بالتســـاهل حيال املواقع املعادية للجمهورية 

اإلسالمية.
وّمت في األشهر األخيرة تطوير العديد من 
التطبيقات اإليرانية التي تقدم اخلدمات ذاتها 
التي يقدمها تلغرم، مثل ســـوروش الذي بات 

لديه خمسة ماليني مشترك.
وذكـــرت وكالـــة ”إرنا“ الرســـمية أن وزير 
االتصـــاالت محمـــد جـــواد آذري جهرمي أكد 
مؤخـــرا أن هـــذه التطبيقـــات اإليرانيـــة تقدم 
الضمانـــات اخلاصـــة بالســـرية نفســـها مثل 

الشبكات األجنبية.
وقال إمام البرملان ”ال تتم قراءة أي رسالة 
كما ال يتم اإلبالغ عن معلومات (شخصية) ألي 

كان“.

وكان املرشـــد األعلى آية الله علي خامنئي 
قـــد كتـــب مؤخـــرا علـــى موقعـــه اإللكتروني 
أنـــه ينبغـــي علـــى احلكومة أن تضمـــن ”أمن 
األشـــخاص على اإلنترنت وأن  وخصوصية“ 

التدخل في ”املجال اخلاص حرام“. ومنذ أيام، 
يبدو أن وسائل اإلعالم اإليرانية تشجع الناس 
علـــى االنضمام إلى هـــذه التطبيقات اجلديدة 
مـــن خالل تكـــرار أنهـــا ســـتواصل العمل في 

حال حظر تلغرام. وفسر مستخدمو الشبكات 
االجتماعية اخلطوة بأنها ”تظهر مدى مخاوف 
نظام املاللـــي وهلعه من موجـــة االنتفاضات 

واالحتجاجات الشعبية املتصاعدة ضده“.

} موسكو - قالت هيئة تنظيم االتصاالت في 
روســـيا االثنني، إنها بدأت في حجب خدمة 
تلغـــرام للتراســـل بعد رفض مالـــك اخلدمة 
االمتثـــال ألمر يتيـــح وصول أجهـــزة األمن 

الروسية للرسائل السرية للمستخدمني.
وأضافـــت الهيئة في بيـــان على موقعها 
اإللكتروني أنها أخطرت مشغلي االتصاالت 

بحجب اخلدمة داخل روسيا.
واخلدمة أسســـها رجل األعمال الروسي 
بافيل دوروف الذي أنشـــأ أيضا شبكة ”في.

كيه“ الشهيرة للتواصل االجتماعي.
وخلدمـــة تطبيق تلغـــرام أكثـــر من 200 
مليون مســـتخدم فـــي العالـــم وُتصنف في 
املركز التاســـع بني أكثر تطبيقات التراســـل 

عبـــر الهاتف احملمول شـــيوعا. وُيســـتخدم 
تطبيـــق تلغـــرام على نطاق واســـع في دول 
والشـــرق  الســـابق  الســـوفييتي  االحتـــاد 

األوسط.
ونقلـــت وكالـــة أنترفاكـــس لألنبـــاء عن 
مســـؤول بالهيئة قوله إن اســـتكمال عملية 
احلجـــب سيســـتغرق عـــدة ســـاعات. وفي 
موســـكو كان تطبيـــق تلغرام ال يـــزال يعمل 
بشـــكل طبيعي حتى وقت مبكر من بعد ظهر 

األحد املاضي.
وتنفذ الهيئة قـــرارا أصدرته محكمة في 
روســـيا اجلمعة، بحجـــب اخلدمة النتهاكها 
تلغـــرام  ورفضـــت  الروســـية.  اللوائـــح 
طلـــب جهـــاز األمن االحتـــادي في روســـيا 

الســـماح له باالطالع على الرسائل املشفرة 
للمســـتخدمني. وقـــال اجلهـــاز إنـــه يحتاج 
إلـــى االطالع على الرســـائل للقيـــام باملهام 
املنوطة به وتشمل حماية البلد من الهجمات 
اإلرهابية. لكن تلغرام قال إن االمتثال للقرار 

سينتهك خصوصية املستخدمني.
ونـــددت منظمـــة األمـــن والتعـــاون في 
أوروبا، وهي منظمة حكومية معنية بحقوق 
اإلنســـان اجلمعـــة، بقـــرار حملكمة روســـية 

بتعطيل برنامج تلغرام الشهير للرسائل.
وقـــال هارلـــم ديســـير املتحدث باســـم 
املنظمة في بيـــان إن التعطيل ”يعرقل الدور 
املهم لوســـطاء اإلنترنت في تسهيل ممارسة 

حق حرية التعبير“.

روسيا تحجب خدمة تلغرام

مليون مستخدم 

لتلغرام، في دولة تملك 

45 مليون مستخدم 

لإلنترنت
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AlThowaikh 

اللجوء إلى القضاء سلوك حضاري ينبذ 
العنتريات التي قد يكون ثمنها باهظا 

جدا.

Mufakrt_Baghdad

املرأة التي تقرأ، والتي ترتفع بثقافتها 
قبل كعبها، لن جتد نفسها مع ثرثرة 

بعض النساء ولن يجدن أنفسهن 
برفقتها..

2004Noor 

ضربة #سوريا شاهدة على أن السياسة 
األميركية واحدة ال تتأثر بالرئيس، لطاملا 

قام ترامب بانتقاد احلرب على #العراق 
والتأسف على خسائرها واليوم يضرب 

األراضي السورية.

Life__Check 

تساقط األصدقاء من حولك ليس باألمر 
السيء وإمنا هو متهيد لك للوصول إلى 

النضج العقلي!

PSYMSS  

أكثر الناس في مجتمعاتنا مسلمون، 
لكن ليس على نحو يضمن ترحيبهم 
بحكم اإلسالميني دون قيد أو شرط. 

أغلب السكان مسلمون على نحو تاريخي 
متغير.

Bsa3adh  

السعداء حقًا هم أشخاص عرفوا أن 
احلزن لن يفيدهم بشيء فابتسموا!

SaadoonMustafa 

الصحافي واإلعالمي الذي رشح نفسه 
لالنتخابات مع حزب سياسي، إذا ما 
فشل، هل سيعود وُيطلق على نفسه 

صفة الصحافي "املستقل".

oshammar

أحد املبتعثني للدراسة في أميركا يطلب 
منه املصورون عند أخذ الصور االبتسام 

حتى اعتاد على ذلك، وحني عاد إلى 
الوطن ابتسم ألخذ صورة، فقال املوظف: 

هل هناك ما يضحك؟! اختالف ثقافات.

mobeid  

ما أجمل أن تتجدد محبة الناس كل 
صباح بدًال من أن تتجدد األقنعة!

abuahmedalqarni 

لألسف، أعيش مع أصدقاء ال تعنيهم 
صحتهم وال أوزانهم وال يهتمون 

بشيء من هذا. فلسفة خاطئة. االهتمام 
بالرياضة واألكل ليس ترفا إمنا ضرورة 

ماسة في هذه احلياة.

fahadalahmdi  

خذها نصيحة: - ال توافق على شيء 
وأنت متردد - وال تعد بشيء وأنت 
سعيد - وال تقرر شيئا وانت محبط 
- وال ترد على إنسان وأنت غاضب 

#نظرية_الفستق.

تتتابعوا

fcbarcelona_ara
نادي برشلونة.

@NoureddiLanouar
ســــــترون وتســــــمعون بعض األطراف بعد 
االنتخابات البلدية تسعى إلسقاط مشروع 

مجلة اجلماعات في املاء.

@hakim1zed
االنتخابات البلدية: أليس غريبا أن التونسيني 
يتقاتلون من أجل مناصب دون مرتبات؟

@SaadHouda4 2
االنتخابات البلدية: املترشحون أكثر عددا 
ــــــني. عندما تخيب آمال املواطن  من املنتخب
في الذين كان يجب عليهم صيانة الوطن.

@Ramzi_atwi 
ــــــات البلدية، أنصحكم  ونحن في االنتخاب
ــــــك أحزاب جتد  ــــــة اجلوامــــــع، هنال مبراقب
مناخها هناك وتســــــتخدم املنافقني للدعاية 

احلزبية في أوقات الصالة…

@fo_fa2017
سيأخذون الكراسي واملناصب ويحتفلون 
بفوزهــــــم فــــــي شــــــوارعكم املتهالكــــــة، ثم 
يرمــــــون بأصواتكم في مزابل النســــــيان.. 
بتصويتكم ملن خذلوكم ســــــتزيدونهم قوة 
ومتكينا وســــــيطرة على مفاصــــــل الدولة، 
ويزيدونكم ضعفا وهوانا وخيانة.. #تونس 

#االنتخابات_البلدية. 

انتخابات تونس: المترشحون أكثر من الناخبين
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ثمانية أطفال أندونيســـيين يســـتعدون للســـفر إلى روســـيا ليتنافســـوا مع العبيـــن آخرين من 

أترابهم المحرومين والقادمين من 24 بلدا ضمن مباريات كأس العالم ألطفال الشوارع.

منظمـــو ماراثـــون الرمال فـــي المغرب يعملون علـــى تعزيز طابعه اإليكولوجي فـــي كل دورة من 

دوراته، من خالل استغالل الوظيفة األخالقية التي تضطلع بها الرياضة في الوقت الراهن. تحقيق

} جاكرتا – قلما يغادر سوماد منطقته الفقيرة 
في ضاحيـــة جاكرتا، غير أن هذا الفتى البالغ 
مـــن العمر 14 عاما يســـتعد حاليا للتوجه إلى 
روسيا الشـــهر المقبل كالعب في كأس العالم 

ألطفال الشوارع لعام 2018.
وتمثل هذه الخطوة رحلة العمر بالنســـبة 
إلى هـــذا الالعب الناشـــئ الطامح ألن يصبح 
مهاجمـــا محترفا، وكذلك بالنســـبة إلى رفاقه 
الذيـــن  الثمانيـــة  األندونيســـيين  األطفـــال 
سيتنافســـون مع العبين آخرين مـــن أترابهم 

المحرومين والقادمين من 24 بلدا.
ويقـــام هذا الحـــدث بنســـخته الثالثة في 
موســـكو بعيدا جدا عن بيكاسي في ضواحي 
العاصمـــة األندونيســـية حيث يمضـــي والد 
ســـوماد وقته بين أكـــوام القمامـــة بحثا عما 

يمكن إعادة بيعه من النفايات. 
ويعيش الفتـــى مع والدتـــه بائعة الطعام 
في مســـكن وضيع بمســـاحة 45 متـــرا مربعا 

يتشاركانه مع أربع عائالت أخرى.
ويقول ســـوماد الذي ُيعّرف عنـــه كالكثير 
من األندونيسيين باســـمه األول فقط ”(هناك) 
أطفال كثر ليسوا محظوظين مثلي“. ويضيف 
”أريد أن أجعل أهلـــي وأصدقائي فخورين بي 
لنعيش حيـــاة أفضل وكي ال تبقـــى النفايات 

مصدر رزقنا“. 
ويواجه أطفال الشـــوارع في أندونيســـيا 
الصعوبات واالســـتغالل وهـــم محرومون من 
حقهم فـــي التعليم وال يمكنهـــم الوصول إلى 
نظام التعليم الرســـمي، وحتـــى إن وصل إليه 

البعـــض يكون ذلك بشـــكل محـــدود، فأغلبهم 
أميون لم يلتحقوا بأي نظام من أنظمة التعليم 
أو تسربوا من نظام التعليم الرسمي، كما أنه 
مـــن الصعب الحصـــول على تمويـــل للتعليم 
غيـــر النظامي الذي يتناســـب مع حياة أطفال 

الشوارع.
 وأكثـــر قاطني حي البـــؤس حيث يعيش 
سوماد من جامعي القمامة الذين يعيشون في 

المئات من األكواخ.
 وتنبعث من أكـــداس القمامة رائحة نتنة 
في كل مكان فـــي الحي الذي تجوب حيوانات 

شاردة طرقاته الموحلة.
ويشـــارك أكثر من مئتي طفـــل في الدورة 
ضمـــن فرق يتكـــون كل فريق منها من ســـبعة 
العبين. وتنطلق المنافسات في موسكو قبيل 
اســـتضافة روســـيا كأس العالـــم لكـــرة القدم 
هذه الســـنة. وخارج ميدان المنافسة سيتلقى 
األطفال حصص تعليم للفنون وسيشـــاركون 
فـــي ورش عمـــل كما يقـــام مؤتمـــر يركز على 

شؤون الشبيبة في المناطق المحرومة.
ويقول المهاجم بايو الذي اختير لالنضمام 
إلى طاقم الفريق األندونيســـي مع أكثر من 90 
طفال آخـــر ”أريد مســـاعدة أندونيســـيا على 
الفـــوز بالمســـابقة، لكـــن إذا فزنـــا بالكأس ال 
أريـــد التبجح بما حققناه“. ويضيف ”أريد أن 

أشارك أصدقائي التجربة بعد العودة“.
وفـــي كأس عـــام 2014 فاز فريـــق تنزانيا 
للذكـــور بالمنافســـة فيمـــا نـــال فريـــق البلد 

المضيف البرازيل اللقب لدى اإلناث.

وأقيمـــت هذه المنافســـات التـــي أطلقتها 
الخيرية  منظمة ”ســـتريت تشـــايلد يونايتد“ 
البريطانيـــة، للمرة األولى فـــي جنوب أفريقيا 
عام 2010. ويشـــير مدرب الفريق األندونيسي 
واهيـــو كورنياوان إلى أن األطفال المتحدرين 
من األحياء الفقيرة يتمتعون بحيوية تشـــكل 

أساسا الحتراف لعبة كرة القدم.
ويقول ”أطفال الشـــوارع يتمتعون بنشاط 
أكبـــر ولديهم في المجمل قـــدر أكبر من القوة 
العاليـــة“، مضيفا ”عملي  المعنويـــة  والروح 
يقوم علـــى تحويل هذه المزايـــا إلى مهارات 
جيدة في كرة القـــدم واألخالق الرياضية على 

الملعب“.
غير أن الهدف من هذه المنافســـة يتخطى 
الطابـــع الرياضي ليكون فرصـــة لرفع صوت 

األطفال المهمشين.
وتقـــول جيســـيكا هاتينـــغ مـــن منظمـــة 
”كامبـــوس دياكونيا مودرن“ غيـــر الحكومية 
التي اختارت األطفال في الفريق األندونيسي 
”تحقيق إنجاز خـــالل الدورة ليـــس أولويتنا 
لكنه ســـيكون مكســـبا لنا. نحن نستخدم كرة 
القـــدم كأداة لتوفيـــر التواصـــل بيـــن أطفال 
الشـــوارع في إطار مســـاحة آمنة ُتسمع فيها 

أصواتهم“.
وكثيرا ما تهمل الحكومـــات تعليم أطفال 
الشـــوارع وحمايتهم، إما بســـبب عـــدم كفاية 
التشـــريعات، وإما بســـبب العقبات المتصلة 
بتنفيـــذ تلك التشـــريعات، لذلك يقول نجم كرة 
القـــدم البريطانـــي دايفيـــد بيكام الـــذي رعى 
بطولة كأس العالم لكرة القدم ألطفال الشوارع  
فـــي ريو دي جانيـــرو ســـنة 2014، ”أعرف من 
تجربتي الخاصة أن في وســـع كـــرة القدم أن 
تغير حياة الشـــبان، بغض النظر عن أصولهم 
االجتماعية وجنسياتهم. وهذا هو الهدف من 
بطولة كأس العالم لكرة القدم ألطفال الشوارع 

وأنا أدعمها دعما كامال“.

} الرشيدية (المغرب) - عندما نحب الطبيعة 
أقل ما نقدمه تجاهها هو الحفاظ عليها، ألنها 
ليســـت ملكنـــا بل هي ملـــك األجيـــال القادمة 
التي تحتـــاج أيضا أن تتعلم كيف تتعامل مع 

محيطها البيئي والحفاظ على استمراريته.
منـــذ ما يزيد عن 28 ســـنة يحرص منظمو 
ماراثون الرمال الذي أطفأ يوم األحد شـــمعته 
الــــ33 علـــى تعزيـــز طابعـــه اإليكولوجي مع 
مرور الـــدورات، من خالل اســـتغالل الوظيفة 
األخالقية التـــي أصبحت تلعبها الرياضة في 
الوقت الراهن عن طريق المســـاءلة المستمرة 

أنفسنا،  تجاه  لسلوكنا 
وتجـــاه اآلخر، وعلى 
تجـــاه  الخصـــوص 

الطبيعة.
هذه البصمة الفريدة 

التـــي تجمـــع بيـــن 
الرياضة  ثنائية 
والمحافظة على 

البيئـــة، هـــي 
العملة  تشكل  التي 
األصيلـــة لماراثون 
الرمـــال على 

مسلك يبلغ طوله 257 كلم، والذي تم رسمه في 
قلب إقليمي ورزازات والرشـــيدية، وقّسم إلى 

ست مراحل، ُنظمت واحدة منها ليال.
طوال المســـلك يستمتع المشـــاركون في 
الســـباق بجماليـــة المناظـــر الطبيعيـــة مـــن 
قبيل الكثبـــان الرملية والواحـــات والهضاب 
الصخريـــة، التـــي تشـــكل عائقا كبيـــرا أمام 

العدائين.
مخصصـــا  ليـــس  الســـباق  أن  يذكـــر 
للرياضييـــن فقـــط، بل هو فـــي متناول 
كل مـــن يرغب في ذلـــك. يقول باتريك 
”السباق  الماراثون  مؤســـس  بويير 
حر، لذلك فهـــو في متناول الكثير 
من األشـــخاص. ويبقى حسن 

التسيير هو 

جوهر النجاح في مثل هذا االمتحان. السباق له 
فترات ينبغي احترامها، فترات لتناول الغذاء، 
وأخرى للراحة. يجب أن يتعلم الشخص كيف 
يتعـــرف على جســـمه وفكره جيـــدا. فالهدف 
هـــو أن يتوصـــل الشـــخص إلى القـــول ’لقد 
بغض النظر عن  فعلتها… لقد أنهيت السباق‘ 

الترتيب“.
وتلـــزم الضوابط البيئية للماراثون جميع 
المشـــاركين -سواء من يبحث منهم عن الفوز 
باللقـــب أو مـــن يبحث عن عيـــش تجربة غير 
مســـبوقة في الصحراء المغربية الســـاحرة- 
بضرورة االنخراط الفعلي في احترام البيئة، 
وترويج الرســـائل اإليكولوجية التي تســـاهم 

في التحسيس بأهمية احترام الطبيعة.
الفرنســـي فـــي هـــذا اإلطـــار  يوضـــح 

ماراثون باتريك بويير أن  ”قافلة 
أي الرمال ال يجب  تتـــرك  أن 

في الصحراء“، أثـــر ألي مـــادة 
في  لوكالة مؤكـــدا  تصريح 

العربي لألنباء أن المغـــرب 
هـــذا ”تجمعا  مـــن  رياضيـــا 

النوع ال يمكـــن أن يمر 
التام  الوعي  ترسيخ  دون 
بضـــرورة حمايـــة الطبيعة 

من أجل األجيال القادمة“.
ومن أجل ترجمة هذا الوعي 
على أرض الواقع يعطي المنظمون 
للماراثـــون  الثالثـــة  الـــدورة  منـــذ 
تعليمات صارمة ينبغي احترامها، إلى 
جانب اتخـــاذ تدابير أخرى مصاحبة، 
تتمثل في ترقيم القنينات، واستعمال 
أكياس إيكولوجية للمهمالت، وجمع 
وإتـــالف النفايـــات بطريقـــة تقّلص 
حجـــم القمامـــة، واســـتعمال الطاقة 
الشمسية لتنوير معســـكرات التخييم 
الذكيـــة  الهواتـــف  بطاريـــات  وشـــحن 
والكمبيوترات. كل ذلك بهدف المحافظة 
على أصالـــة المناظـــر الطبيعية التي 
يمر منهـــا ماراثون الرمـــال. كل القيم 
المتعلقة باإلنســـان والطبيعة تتجسد 

علـــى الميـــدان، ال ســـيما في مجـــال التنمية 
المســـتدامة. ومن أجل الحفـــاظ على األنظمة 
اإليكولوجية الهشـــة في الصحـــراء للتقليص 
-قدر اإلمكان- من تأثير الســـباق على البيئة 
تم إطالق عدة مبادرات، إذ يمنع رمي القنينات 
الفارغـــة وورق التغليف (كل القنينات مرقمة، 
وإذا تـــم العثور على أي واحـــدة في مضمار 
الســـباق  يتعـــرض صاحبها لعقوبـــة). ويتم 
جمع القمامـــة وحرقها في فرن خاص بإتالف 

النفايات. 
باإلضافـــة إلـــى هـــذه الترتيبات تم َســـّن 

إجـــراءات أخرى مثـــل دورات مياه 
الطاقـــة  إلنتـــاج  ووحـــدة  جافـــة 

الشمسية.
واحدة  شركتان،  اآلن  وهناك 
التي  المخيمات  بتنظيف  تهتم 
يقيـــم فيهـــا العـــداءون، مـــن 
بقايا البالســـتيك وغيره من 
تتلف  واألخرى  المخلفات، 
هذه القمامة بإحراقها في 
شاحنة تحتوي على فرن 
احتـــراق ذاتـــي للمواد 
والبالستيك  العضوية 

وبذلك  الخفيفـــة،  والمعـــادن 
تتحـــول مخلفـــات المشـــاركين الذين 

يبلـــغ عددهم حوالي 1500شـــخص إلى بعض 
الكيلوغرامات من الرماد.

يقول باتريك بوير ”إن الماراثون يمثل كل 
القيم والمبادئ التي ما أحوج مجتمعنا إليها 
اليوم مثل التفاهم والتكاثف واقتســـام القيم 
واحترام اإلنســـان لشـــخصه واحترام البيئة. 
ففي الصحراء وتحت نجوم السماء، نعود إلى 
أصلنا الطبيعي، العشائري… وتسقط األقنعة 
ألننا كلنا نســـكن نفس المكان، حينها نشـــعر 
بقـــوة الروابط اإلنســـانية ونعيش أصالتنا“، 
مؤكدا أن تشـــجيع الطاقة الشمســـية يشـــكل 
تحديا دائما بالنسبة لهذه المنافسة. ويوضح 
قائال ”على مستوى الماراثون أدرجنا الطاقة 
الشمسية منذ الدورة الـ28 من خالل شراكة مع 
مؤسســـة سويسرية مبتكرة في هذا المجال“.

ويقـــوم المشـــرفون علـــى تنظيـــم الماراثون 
-من خالل جمعيـــة ”تضامن ماراثون الرمال“ 
وبشـــراكة مع جمعيات أخرى- بأعمال خيرية 
لفائدة الســـكان المحليين، إذ أن عدة مشاريع 
رأت النـــور بهـــذه الطريقة مثل بناء مدرســـة 
وتعاونية ومحطات ضخ خاصة بنظام توليد 

الضوء باستخدام الطاقة الشمسية.
باإلضافة إلى ذلك يبادر المتســـابقون إلى 
جمع األموال لصالح العشرات من الجمعيات 

الخيرية في بلدانهم.
وتـــم أيضـــا خلـــق مرحلـــة مســـتقلة عن 
الترتيب لكنها ضرورية تحمل شعار ”تضامن 
اليونيســـف“ تعـــود أرباحهـــا لفائـــدة هـــذه 

المنظمة غير الحكومية.
وقد أنشأت جمعية ”تضامن 
ماراثـــون الرمال“، 
التـــي يوجـــد مقرها في 
ورزازات، مركـــزا لليقظـــة 
الرياضية  بالشـــؤون  يعنى 
مـــن  طفـــال   250 ويســـتقبل 
كما  المجاورة،  المناطق  أبناء 
للنساء  حرفية  تعاونية  أسست 
إلـــى جانب تقديمها دروســـا في 

محو األمية.
ويشير محمد بلمليح المسؤول 
عن المسابقات والتظاهرات المماثلة 
بـــوزارة الســـياحة فـــي هـــذا الصدد، 
إلـــى أن الوزارة تلتـــزم بلعب دور الوســـاطة 
بيـــن المنظمين وجميـــع الســـلطات اإلدارية 

المختصة، شريطة احترام كراس الشروط.
ويضيف ”أنهـــم يقومون بتســـهيل مهمة 
المنظمين، وتبســـيط جميع المساطر لمنحهم 
الترخيـــص“، مســـجال أن ”عليهـــم بالمقابل 
احتـــرام كراس الشـــروط، الذي يشـــكل جانب 

المحافظة على البيئة ركيزته األساسية“.
ويظـــل ماراثـــون الرمال الـــذي نظم من 6 
إلـــى 16 أبريل الجاري مثاال حيا للمنافســـات 
الرياضية التي تجمع بين الرياضة والمحافظة 
على البيئة، من خالل إقرار عدة قواعد تؤسس 

لهذا االحترام على عدة مستويات.

مقاومــــــة التلوث هي التحدي األكبر الذي تواجهه الشــــــعوب في العصر الراهن، وللتوعية 
ــــــار املغرب أن ينظــــــم ماراثونا عامليا في صحــــــراء ورزازات  بهــــــذه املهمة اإلنســــــانية اخت
والرشــــــيدية بضوابط بيئية للتوعية بقيمة الطبيعة التي نعيش فيها والتي يجب أن نحافظ 

عليها ألنها ملك لألجيال القادمة.

تعتبر كرة القدم اللعبة األكثر شــــــعبية متنفســــــا لألطفال الفقراء في األحياء الشعبية في 
مختلف مدن العالم، وبعد تنظيم بطولة عاملية ألطفال الشوارع صار اجلميع يتمنى فرصة 
املشاركة والبروز لطرد شبح الفقر من عامله وتوديع احلارات التي يسكنها وحياة البؤس 
التي يعيشها. الطفل األندونيسي سوماد حالفه احلظ للمشاركة في هذه املنافسة العاملية 

التي ستنظم في روسيا وهو يستعد للبروز ومغادرة حيه الفقير في جاكرتا.

مواهب فقيرة من أندونيسيا 

في رحلة نحو كأس العالم ألطفال الشوارع

كلهم فقراء بأحالم واحدة

العب يخطط للخروج من عالم القمامة

ماراثون الرمال في املغرب مغامرة صحراوية بضوابط بيئية
[ تشجيع الطاقة الشمسية يشكل تحديا للتظاهرة الرياضية  [ أعمال خيرية لفائدة سكان منطقة ورزازات والرشيدية

قافلة ماراثون الرمال 

ال يجب أن تترك أي أثر 

ألي مادة في الصحراء، 

فالمشاركون ملزمون 

بجمع قمامتهم

الــــ33 علـــى تعزيـــز طابعـــه اإليكولوجي مع 
مرور الـــدورات، من خالل اســـتغالل الوظيفة 
األخالقية التـــي أصبحت تلعبها الرياضة في 
الوقت الراهن عن طريق المســـاءلة المستمرة 

أنفسنا،  تجاه  لسلوكنا 
وتجـــاه اآلخر، وعلى
تجـــاه الخصـــوص 

الطبيعة.
هذه البصمة الفريدة 

التـــي تجمـــع بيـــن 
الرياضة ثنائية 
والمحافظة على
البيئـــة، هـــي 

العملة تشكل  التي 
األصيلـــة لماراثون
الرمـــال على

العدائين.
صـــا 
ناول 
تريك 
سباق 
لكثير 
حسن 

الفرنسفـــي هـــذا اإلطـــار  يوضـــح 
مارباتريك بويير أن ”قافلة 
تتـــركالرمال ال يجب أن 

في الصحرأثـــر ألي مـــادة 
في لومؤكـــدا  تصريح 
لمغـــرب  لألنباا العربي
ه”تجمعا مـــن  رياضيـــا 

النوع ال يمكـــن أن
الوعي  ترسيخ  دون 
بضـــرورة حمايـــة الطب

من أجل األجيال القادمة“
ومن أجل ترجمة هذا الو
على أرض الواقع يعطي المنظ
للماراث الثالثـــة  الـــدورة  منـــذ 
تعليمات صارمة ينبغي احترامها،
جانب اتخـــاذ تدابير أخرى مصاح
تتمثل في ترقيم القنينات، واستع
أكياس إيكولوجية للمهمالت، وج
وإتـــالف النفايـــات بطريقـــة تق
وج ه وجي و إي س ي

حجـــم القمامـــة، واســـتعمال الط
الشمسية لتنوير معســـكرات التخ
الذك الهواتـــف  بطاريـــات  وشـــحن 
والكمبيوترات. كل ذلك بهدف المحا
على أصالـــة المناظـــر الطبيعية
يمر منهـــا ماراثون الرمـــال. كل ا
المتعلقة باإلنســـان والطبيعة تتج

مخصص ليـــس  الســـباق  أن  يذكـــر 
للرياضييـــن فقـــط، بل هو فـــي متن
ذلـــك. يقول بات كل مـــن يرغب في
”الس الماراثون  مؤســـس  بويير 
حر، لذلك فهـــو في متناول ال
من األشـــخاص. ويبقى ح

التسيير هو



للحصول على شعر بظالل اللون البني أو األسود، تضاف ملعقة من القهوة أو الشاي إلى ثلث كوب من املاء املغلي، ومن ثم يترك 
ليبرد ويصفى ليدهن به الشعر، وللحصول على نتائج أفضل تكرر هذه العملية مرتني في األسبوع. أسرة

موضة

} تتربـــع األحذية املســـطحة على عرش 
املوضة النسائية في صيف 2018، لتمنح 
املـــرأة إحساســـا بالراحة أثناء املشـــي. 
كما تتســـم األحذية هذا املوسم باألناقة 
واجلاذبيـــة بفضـــل ألوانهـــا الزاهيـــة 

وحلياتها الالفتة لألنظار.
األملانيـــة  املوضـــة  خبيـــرة  وقالـــت 
كالوديا شـــولتس إن األحذية املســـطحة 
تطل هذا الصيف مبوديالت ذات حواف 
إلـــى جانب املوديالت املســـتديرة بعض 
الشيء، كما توجد موديالت مفتوحة عند 
الكعب لتوفر املزيد من الراحة والتهوية.
ومـــن جانبـــه، قـــال خبيـــر املوضة 
األحذيـــة  إن  روزه  أندريـــاس  األملانـــي 
املسطحة تتألق باأللوان الزاهية بدءا من 
ألوان الباســـتيل احلاملة كالوردي الناعم 
وصوال إلى األلـــوان الواضحة كاألحمر 
والتركواز. كما تتـــألأل بعض املوديالت 

ببريق األلوان امليتالك، كالفضي.
وباإلضافـــة إلى ذلـــك، تأتي األحذية 
املســـطحة مرصعة باألحجـــار أو تزدان 
الفخـــم  املظهـــر  املطـــرز ذي  بالقمـــاش 
أو  الآللـــئ  أو  املعدنيـــة  باحللقـــات  أو 

الفيونكات.
االستايلســـت  أشـــارت  وبدورهـــا، 
إلـــى  كاركوفســـكي  ريتشـــي  األملانيـــة 
أن األحذيـــة املســـطحة تتســـم بتنـــوع 
ميكـــن  حيـــث  التنســـيق؛  إمكانيـــات 
احلصـــول علـــى إطاللة أنيقة تناســـب 
العمل من خالل تنســـيق حذاء مســـطح 
مع بلوزة حريرية وبليزر وسروال يصل 

طوله إلى الكاحل.

األحذية املسطحة 
تتسم باألناقة 

} واشــنطن - كشفت دراســـة أميركية حديثة 
أن واحدا من بين كل 5 بالغين مســـنين يعاني 
من عزلة اجتماعية عـــن العائلة أو األصدقاء؛ 
مما يعرضه لزيادة مخاطر صحية، خاصة في 
ما يتعلق بالصحة العقلية والجســـدية فضال 

عن ارتفاع معدالت الوفيات.
وتوصلت الدراســـة التي أجراها باحثون 
في كلية الطـــب بجامعة ”ميشـــيغان“، بعدما 
قامـــوا بالتحقيـــق فـــي عـــدة عوامـــل تؤثـــر 
علـــى العزلة االجتماعيـــة بعيدا عـــن العائلة 
واألصدقـــاء، وذلك ضمن عينـــة تضم أكثر من 

ألف و300 من األميركيين من أصل أفريقي أكبر 
ســـنا، ومن السود والفلسطينيين، إلى اتصال 
معظم كبار الســـن بالعائلة واألصدقاء بواقع 

77 بالمئة.
كمـــا أظهرت الدراســـة التـــي أجريت على 
مشاركين يبلغون من العمر 55 عاما أثناء جمع 
البيانات بين عامي 2001 و2003، أن 11 بالمئة 
منهم منعزلون اجتماعيـــا عن األصدقاء فقط، 
ونحـــو 7 بالمئـــة منعزلون عن أفراد األســـرة 
فقط. وأوضح الباحثون شـــكل القلق بالنسبة 
لنحو 5 بالمئة من كبار الســـن عزلة اجتماعية 

عن أفـــراد العائلة، مما عرضهـــم للمعاناة من 
مخاطر صحية وجســـدية وعقليـــة كبيرة، كما 
الحظـــوا أن الرجـــال كانـــوا أكثـــر عرضة من 

النساء للوقوع فريسة للعزلة االجتماعية.
وأشارت إلى أن إسهامات المرأة في شبكة 
العائلة واألصدقاء، في الكثير من األحيان من 
خالل أدوارهـــن االجتماعية كتقديـــم الرعاية 
لآلخريـــن، تســـاعد في عدم تعرضهـــن للعزلة 

االجتماعية في سن كبيرة. 
وصـــرح كبـــار الســـن مـــن أصـــل أفريقي 
وأميركـــي ومـــن أصـــل كاريبي ومـــن البيض 

بمعاناتهم من مستويات من العزلة االجتماعية 
عن العائلة واألصدقاء. 

وقالـــت الدكتورة ليندا تشـــاترز أســـتاذة 
االجتماعيـــة في  والعلـــوم  العامـــة  الصحـــة 
جامعة ميشيغان، إن كبار السن الذين يعانون 
مـــن إعاقات حركيـــة مثل التحرك فـــي المنزل 
والوقـــوف لمدة 30 دقيقة، كانـــوا أكثر عرضة 
لإلبـــالغ عن العزلة عن األصدقـــاء، وكان كبار 
الســـن الذيـــن عانوا مـــن ضعف فـــي الرعاية 
الذاتية مثل االســـتحمام وارتداء المالبس أقل 

عرضة لإلشارة إلى عزلهم عن األصدقاء.

العزلة االجتماعية تهدد الرجال كبار السن أكثر من النساء

} أعطى العم مارك زوكربيرغ منصة مجانية 
للمجتمعات العربية العاشقة الفتعال بلبلة 

أمام كل عارض مهما كانت درجة أهميته أو 
تفاهته على حد السواء، لالنتقال بهذا العشق 

من الواقع إلى العالم االفتراضي، فأضحت 
بالتالي مشكلة أي فرد من األفراد تهم رهطا 
من الجمهور العريض للفيسبوك، وتتبناها 

كل قنوات البث المنتشرة في هذا الموقع 
االجتماعي. ليس هذا فحسب بل إن القضية 

تصبح قضية رأي عام! وكل من وجد في نفسه 
القدرة على إبداء الرأي من نصح وإرشاد أو 
شتم وقذف أو إعطاء فتاوى ومواعظ، فإنه ال 
يبخل بذلك ويسارع إلى كتابة تعليقه واثقا 

من سداد رأيه وعظيم حكمته.
وهكذا طالعتني وتطالعني منذ أواخر 

األسبوع الماضي وإلى حد هذه الساعة 
قصة الجدة الجالدة وابن ابنها الضحية، 

حتى خلتني دخلت سهوا إلى أروقة المحاكم 
بدل الدخول إلى حسابي الخاص بفيسبوك، 

وصرت أخمن أن كامل سكان تونس من 
شرقها إلى غربها من القاطنين على ترابها 

أو المهاجرين بديار الغرب البعيدة، شاركوا 
األمنيين البت في القضية بل وانتقدوا 

وشككوا في سير مجريات التحقيق، وأصبغوا 
العجوز بأصباغ من الدعاء وكالوا لها ألوانا 

من الشتائم.
ووسط هذه المعمعة الُمدينة للحماة 
البغيضة وقع التنكيل والتشهير بكل من 

سولت له نفسه الدفاع عنها أو اعتبار 
تصرفها من باب تأديب حفيدها الصغير، ولم 

يفكر أي منهم في النظر إلى األمر من زوايا 
متعددة، واكتفوا بما راج من أخبار ببعض 

المواقع اإللكترونية لينصبوا أنفسهم قضاة 
مخولين وشيوخا متمرسين إلعطاء الرأي 

الفصل. 
وسمحوا للقصة أن تحلق بعيدا مع 

هبات الرياح العاتية المقبلة من جهة صائدي 
األخبار من كافة أنحاء العالم لنشر غسيل 

اآلخرين على صفحاتها، حيث بات الفيديو 
الذي صورته يد طفل صغير مرتعشة خوفا 
وقهرا على أخيه الذي يصغره سنا ليقدمه 

وفق ما انتشر من أخبار لوالدتهما المنفصلة 
عن والدهما تاركة حق الحضانة له وألمه، 

كدليل إدانة على تعنيف الجدة المستمر لهما.
وأظهر مقطع الفيديو الصغير باكيا 

مستجديا عطف جدة تضربه تارة بالعصا 
وطورا تقوم بحرقه في جسده بسكين ساخنة 

بعد تجريده من مالبسه.
استحسن عدد كبير من النشطاء تدخل 

مندوب حماية الطفولة للنظر في الواقعة، ال 

سيما مع انتشار أنباء عن إخالء سبيل الجدة 
الذي ُقوبل باستنكار كبير، وانتهى األمر على 
ما يبدو باسترجاع األم البنيها مع تشديد من 
أصحاب القلوب المرهفة على األم أن تستغل 

فرصة عودة ابنيها إلى حضنها أحسن 
استغالل وتحسن معاملتهما.

ولكن وعلى الرغم من توثيق هذه الحالة 
التي تعد مثاال حيا عن العديد من الحاالت 

المسكوت عنها بين جنبات الكثير من 
العوائل، فإن هذا ال ينفي البون الشاسع بين 

المجتمعات العربية ونظيرتها الغربية، بل 
ويعمق الفجوة بين الطرفين، فبقطع النظر 
عن دوافع الجدة إن كانت تأديبية أو تحمل 

بغيضة لطليقة ابنها، فليست هذه مشكلة في 
حد ذاتها ألنها غير مجبرة على تحمل أعباء 
تربية طفلين لم يتحمل مسؤوليتهما من كانا 

سببا في وجودهما في رحاب هذه الحياة.
وبهذا الشكل ال أعطي الحق للجدة وال 

أرمي باللوم أيضا على الوالدين وإنما كامل 
المنظومة األسرية ساهمت في تغذية هذا 

العنف المسلط على ابنين استحال العيش 
بين والديهما.

ذكرتني القصة بفيلم أجنبي كنت شاهدته 
منذ فترة طويلة حتى غاب عن ذهني االسم 

والبعض من أحداثه، لكنه يقدم، بقالب 
كوميدي ال يبعث على الملل وفي نفس الوقت 

يمرر رسالة تؤكد على ضرورة أن ينشأ 

األطفال داخل بيئة أسرية متوازنة، صورة 
واضحة عن كيفية تعامل الغرب مع األطفال.

وقد ركز الفيلم على معاناة أب معتوه 
في استرجاع حق حضانة ابنته بعد وفاة 
زوجته، إذ قضت المحكمة بحق الحضانة 

لعائلة قامت بتبني الصغيرة، وأرجعت 
الهيئة القضائية الناطقة بنص الحكم سبب 

ذلك إلى حالة األب الصحية وغياب األم، على 
الرغم من استماتة الطفلة للعودة إلى حضن 

والدها البيولوجي وهربها المستمر من منزل 
والديها بالتبني.

وبكل ما بالفيلم من مشاهد طريفة فإن 
التعاطف مع األب واالبنة كان السمة الطاغية 

على أحداثه وحبكته، عادت الطفلة في النهاية 
لألب لكنهما لن يغيبا عن أنظار حكومة 
نصبت نفسها مالذا آمنا للصغيرة كلما 

اقتضى األمر ذلك.
وفي المقابل الفيلم العربي ال يزال يشكو 

سوء إخراج وتمثيل ناهيك عن التقنيات 
المعتمدة في التصوير والبث مع غياب 

مشاهد حقيقي لألحداث، وفي انتظار حصول 
معجزة تقلب الموازين سيظل عدد كبير من 

األبناء سجناء جدران صماء شاهدة على 
معاناتهم من قهر الطالق أو غياب أولياء 

األمور بسبب الموت أو السفر أو االنفصال، 
ومالذهم الوحيد إن وجد جدة أو جد طاعن 

في السن يأويانهم.

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ة ا شش
ي و ب

قضية رأي عام!
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} نيويــورك – تعتبـــر قضيـــة الهجرة وحركة 
انتقال البشـــر الهامة، نقطة حتول كبيرة تعيد 
تشـــكيل املشـــهد العاملي، وأورد صندوق األمم 
املتحدة األســـباب التي جتعـــل الهجرة مصدر 
قلق خطير للنســـاء والفتيات، مشـــيرا إلى أن 
النســـاء والفتيات ميثلن ما يقـــرب من نصف 
املهاجريـــن، وتزداد هجرة املـــرأة مبفردها أو 

كربة ألسرتها.
وتكـــون بعـــض هـــذه االنتقـــاالت مدفوعة 
بالصراع، ومت ترحيل عدد كبير من األشخاص 
قســـرا من منازلهـــم. وُيقدر بأن مـــا يقرب من 
نصف عـــدد كل الالجئني هم من النســـاء. كما 
تشـــكل النســـاء والفتيات نســـبة كبيـــرة من 
املهاجريـــن نتيجـــة ألســـباب اقتصادية حيث 
ميثلـــن الغالبية العظمى من جميـــع العاملني 

املنزليني املهاجريني.

كمـــا أن هنـــاك زيـــادة فـــي عـــدد النســـاء 
اللواتي يهاجرن مبفردهن أو كربات ألســـرهن، 
وميثـــل هذا االجتاه فرصة مهمة الســـتقاللهن 
املهاجـــرات  أن  إال  ولتمكينهـــن.  االقتصـــادي 
يواجهـــن مخاطر كبرى، من بينها االســـتغالل 
اجلنســـي واالجتـــار والعنف. وأكـــدت تقارير 
حديثـــة أن جميع املهاجريـــن عرضة لالنتهاك 
واالســـتغالل، إال أن املهاجـــرات النســـاء يكن 
عرضة للخطر بشـــكل خاص. ومتثل النســـاء 
والفتيات 71 باملئـــة من جميع ضحايا االجتار 
بالبشر، وفقا لتقرير صادر في 2016 عن مكتب 

األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
ووفقـــا ملفوضيـــة األمم املتحـــدة لشـــؤون 
الالجئني، فإن ظاهرة العنف اجلنســـي شائعة 
مبراكز إيـــواء املهاجرين. ووقالـــت املفوضية 
السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة 
فـــي تقرير لها مؤخرا، إنها تلقت معلومات عن 
أكثـــر من 600 من ضحايا العنف اجلنســـي في 

مخيمات الالجئني. وحثت املفوضية احلكومة 
اليونانيـــة على احلد من االكتظاظ، وحتســـني 
الظروف املعيشـــية في مخيمات ومراكز إيواء 

الالجئني.
وأفـــاد مجلس الالجئني اإليطالي، في بيان 
أن ”االضطهـــاد والعنف القائمني على التمييز 
اجلنسي يشكالن انتهاكا خطيرا غالبا ما يؤثر 
على النســـاء، وهناك سيدات كن عرضة للعنف 
بســـبب املعتقـــدات والثقافـــات املنتشـــرة في 
بالدهن األصلية، حيث ســـقطن ضحايا للزواج 
اإلجباري والعنف احمللي واالغتصاب وتشويه 
األعضاء التناســـلية، وعلى الرغم من التحسن 
امللموس في القانون وإجراءاته إال أن املشـــكلة 
ال تـــزال قائمة ويتم التعامل معها بأدوات غير 

مناسبة“.
وأشـــار صندوق األمم املتحدة للسكان إلى 
أن النســـاء والفتيـــات يواجهـــن أوجه ضعف 
إضافيـــة عندما يدفعهن الصـــراع أو الكوارث 
الطبيعية إلى النزوح. وتعني الفوضى وانهيار 
نظـــم احلماية أن ُيقدم مرتكبو االنتهاكات على 
اإلســـاءة بينما يفلتون من العقـــاب، كما يزيد 
النقص في أماكن اإليواء والتكدس الشديد في 
املخيمات وافتقـــار املراحيض العامة لإلضاءة 
الكافية من خطر العنف القائم على النوع، مبا 

في ذلك العنف اجلنسي.
وأضـــاف أن األســـر التي متـــر بصعوبات 
شـــديدة تتبنـــى آليـــات للتأقلم تهـــدد رفاهية 
النســـاء والفتيـــات أيضا. فعلى ســـبيل املثال 
توصلت دراسة أجريت بدعم من صندوق األمم 
املتحدة للســـكان إلـــى أن زواج األطفال يحدث 
مبعدالت مقلقة بني بعض الفئات املســـتضعفة 

من الالجئني السوريني.
وعندما حتدث االنتهاكات، تفتقر النســـاء 
والفتيـــات املهاجـــرات إلـــى املـــوارد وأنظمة 
الدعم واملعرفة اللتماس املســـاعدة. كما تواجه 
النســـاء املهاجرات متييزا مضاعفا – كنســـاء 
وكمهاجرات، حيث تشكل العنصرية واخلوف 
والكراهيـــة جتـــاه األجانـــب مصـــدرا للقلـــق 
اخلطير أينما حتدث الهجرة على نطاق واسع، 
وتتزايد املشاعر املعادية للمهاجرين في الكثير 
مـــن البلـــدان. وكثيرا مــــا تظهر في وســــائل 
اإلعالم صور ســــلبية للمهاجرين والالجئني، 

فيمــــا ينــــدر أن يذكــــر اإلعالم املكاســــب التي 
يجلبها املهاجرون كمساهماتهم االقتصادية. 
وميكــــن أن تلقى النســــاء والفتيــــات معاناة 
مضاعفة من هذه التوجهات، فال يقتصر األمر 
علــــى تعرضهن للتمييــــز املبني على وضعهن 
كمهاجرات، بل ميتد للتمييز ضدهن بناء على 

نوعهن االجتماعي.
وأفــــاد أن هذا األمر ميكن أن يأخذ شــــكل 
التمييــــز وإســــاءة املعاملــــة – مبــــا فــــي ذلك 
في مكان العمل، وأثناء  التحرش اجلنســــي – 
البحث عن املســــكن، وأثناء استخدام وسائل 
النقــــل العامة وأثناء احلصــــول على التعليم 

واخلدمات الصحية.
ولفت الصندوق إلى أن النســــاء ال يتوقفن 
عن احلمل أثنــــاء انتقالهن، ومــــن املرجح أن 
تكون العديد من املهاجرات حوامل بالفعل أو 
ســــيصبحن حوامل، وقد تفتقد النســــاء أثناء 

الســــفر أو في خضم فوضى النزوح احلصول 
على الرعاية اخلاصة بالصحة اإلجنابية، مبا 
في ذلك تنظيم األسرة وخدمات ما قبل الوالدة 

ورعاية الوالدة اآلمنة.
وقد يؤدي النقــــص في هذه اخلدمات إلى 
املــــوت، ففي واقــــع األمر يعد ذلــــك واحدا من 
األســــباب الرئيســــية املؤدية للوفاة واملرض 
واإلعاقة بني النساء والفتيات النازحات ممن 

هن في سن اإلجناب. 
ومع هــــذا، فالهجرة قد تكــــون هي أفضل 
خيــــار بالنســــبة المرأة حامــــل تعيش في ظل 
إحدى األزمات، خاصة إذا كان انعدام األمن أو 
انهيار النظام الصحي يشكل تهديدا حلياتها 
فــــي بلدها، بحســــب صنــــدوق األمم املتحدة 

للسكان.
ونبه صندوق األمم املتحدة للســــكان إلى 
أن النســــاء والفتيات املهاجــــرات أكثر عرضة 

ســــواء أثناء االنتقال  للمشــــكالت الصحية – 
أو في جهــــات مقصدهن. وحتى بعد أن تصل 
املهاجــــرات إلــــى جهــــات مقصدهــــن، فإنهن 
يواصلن مواجهــــة العقبات أمــــام حصولهن 
على الرعاية الصحية، خاصة خدمات الصحة 
اجلنســــية واإلجنابية، وقد تواجه املهاجرات 
املولــــودات في اخلــــارج مخاطــــر أعلى بكثير 
بالتعرض إلصابــــات ووفيات األمهات مقارنة 
بالنســــاء املولودات في موطنهن كما يواجهن 
ارتفــــاع مخاطر اإلصابة بعدوى نقص املناعة 

والتعرض للصدمات النفسية والعنف.
وأشــــار إلى أن املطــــاف ينتهــــي بغالبية 
املهاجريــــن الدوليني إلى الســــكن باملدن حيث 
قــــد يواجهــــون عقبات حتــــول دون حصولهم 
على رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا 
في ذلــــك ارتفاع التكلفــــة والتكدس وصعوبة 

االنتقال واملسكن غير اآلمن.

يقدر عدد املهاجرين حول العالم مبليار شــــــخص، أي واحد من بني كل سبعة أشخاص، 
وبينما ُيســــــرع صانعو السياســــــات لفهم الكيفية التي تؤثر بها هذه االنتقاالت اجلماعية 
على املجتمعات واالقتصاديات واألمن واالســــــتدامة، فإن احتياجات النساء والفتيات يتم 

إغفالها، بحسب تقرير حديث لصندوق األمم املتحدة للسكان.

[ ظاهرة العنف الجنسي شائعة بمراكز إيواء المهاجرين  [ مرور األسر بصعوبات يجعلها تتبنى آليات للتأقلم تهدد رفاهية اإلناث
من يقف وراء إغفال احتياجات النساء والفتيات املهاجرات

ال أحد يضمن األمن لهن

جميع املهاجريـــن عرضة لالنتهاك 
واالستغالل إال أن النساء املهاجرات 
يكـــن عرضـــة للخطـــر واإلضدهاد 

بشكل خاص

◄



{نعرف قوة اتحاد طنجة، لذلك قررت عدم ترك المساحات. أعتقد أن من يستحق اللقب، اتحاد 

طنجة وحسنية أكادير، لقد قاما بمجهودات كبيرة طيلة هذا الموسم}.

وليد الركراكي 
مدرب الفتح الرباطي املغربي

} الريــاض - تســـتعد املنتخبات اآلســـيوية 
للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، لكن هذا 
العدد القياســـي من املنتخبات وجد نفسه في 
مواجهة نتائج ضعيفة إضافة لتغييرات كثيرة 
في صفوف املدربني قبل انطالق البطولة، التي 
ستســـتمر ما بني 14 يونيو و15 يوليو املقبلني 

في روسيا. 
وتلقـــت اســـتعدادات املنتخب الســـعودي 
أكثر من ضربة بعد إقالة األرجنتيني إدغاردو 
باوزا، الذي حل محـــل بيرت فان مارفيك، بعد 
3 مباريات فقط ليتولـــى املهمة مواطنه خوان 

أنطونيو بيتزي. 
كما واجه بيتزي مشـــاكل هـــو اآلخر بعد 
أن مت جتاهـــل كل الثناء الـــذي ناله في أعقاب 
التعادل 1-1 أمام أوكرانيا بعد أن خسر فريقه    
4 - 0 أمـــام بلجيـــكا بقيادة املدرب اإلســـباني 
روبرتـــو مارتينيـــز، في مبـــاراة أحـــرز فيها 

روميلو لوكاكو هدفني.
وفي الوقت الـــذي تتطلع فيه الســـعودية 
ملباراة افتتاح كأس العالم أمام روسيا، الدولة 
املضيفة فإن مدربها السابق فان مارفيك توجه 
لتدريـــب منتخب أســـتراليا خلفا للمســـتقيل 

بوستيكوغلو. 

وقت قياسي

في فترة زمنية تبلغ 3 أشـــهر جنح املدرب 
اجلديد في حتسني أداء أستراليا التي واجهت 
صعوبة كبيرة في اجتياز املراحل األخيرة من 

التصفيات. وحققت أستراليا أول فوز ساحق 
لها بنتيجة 4-1 علـــى النرويج التي لم تتأهل 
لكأس العالم، قبل أن تقتنص تعادال مشـــجعا 

دون أهداف من كولومبيا الشهر املاضي.
 أما نيشـــينو فســـيكون حتت ضغط كبير 
لرفـــع الروح املعنويـــة ملنتخـــب اليابان الذي 
تعرض النتكاســـة في األشـــهر األخيرة. وكان 
باإلمـــكان اعتبـــار اخلســـارة القياســـية التي 
تلقاهـــا منتخـــب اليابـــان 4-1 أمـــام كوريـــا 
اجلنوبية في ديســـمبر املاضـــي، غير منطقية 
إذا ما اســـتطاع املـــدرب خليلوزيتـــش قيادة 
الفريـــق لتحقيق نتائـــج إيجابية أمـــام مالي 

وأوكرانيا الشهر املاضي. 
لكـــن اليابان تعادلت مع مالي ثم خســـرت 
أمـــام أوكرانيا ما دفع االحتـــاد الياباني لكرة 
القـــدم إلقالـــة املـــدرب الذي تعـــرض لضغوط 

كبيرة لفترات طويلة من العام املاضي.
ويحظـــى منتخب إيران، الذي يحتل املركز 
36 في تصنيف االحتـــاد الدولي (الفيفا) وهو 
أفضل تصنيف ملنتخب آسيوي، بأفضل فرصة 
للنجاح من بـــني فرق القارة فـــي كأس العالم 
رغـــم أن القرعـــة أوقعته فـــي دور املجموعات 
في مواجهة إســـبانيا والبرتغال بطلة أوروبا 

واملغرب. 
وهـــذه هي املـــرة األولى التـــي يتم متثيل 
القارة اآلســـيوية بخمســـة منتخبات في كأس 
العالم. لكـــن منتخبا واحدا فقط من بينها هو 
الذي ســـيخوض البطولة وعلـــى رأس جهازه 
التدريبي نفس املدرب الذي كان يقوده قبل عام 

واحـــد فقط.  ويبدو كارلـــوس كيروش، مدرب 
منتخب إيران، الذي قاد الفريق ملدة 7 سنوات 
هو األكثر ثباتا إذا ما قورن مبدربي منتخبات 
والســـعودية  اجلنوبيـــة  وكوريـــا  اليابـــان 
وأستراليا، وهي منتخبات حتوم شكوك حول 

تطور مستواها قبل التوجه إلى روسيا.
 

سلسلة التغييرات

جاء قـــرار االحتـــاد الياباني لكـــرة القدم 
بإقالـــة املـــدرب وحيـــد خليلوزيتـــش وتعيني 
إكيرا نيشـــينو، مدربا جديدا األسبوع املاضي 
في أعقاب سلســـلة تغييرات في املدربني بدأت 
باســـتقالة اجني بوســـتيكوغلو، مـــن تدريب 
أســـتراليا ثم انفصـــال الهولنـــدي بيرت فان 

مارفيك عن منتخب السعودية. 
في غضـــون ذلك، أقـــال االحتـــاد الكوري 
اجلنوبي أولي شـــتيلكه، مـــدرب املنتخب في 
يونيـــو املاضي بعد الهزمية 3-2 أمام قطر في 
تصفيات كأس العالم، ما هدد آمال الفريق في 

بلوغ النهائيات للمرة التاسعة على التوالي.
وحل شـــني تاي يونغ، الذي سبق له إحراز 
لقب دوري أبطال آســـيا، مكان املدرب األملاني 
ليتوفـــر للمـــدرب اجلديد الوقـــت الكافي على 
األقل إلظهار تأثيره علـــى الفريق. وقاد يونغ، 
منتخب كوريـــا اجلنوبية للتعادل دون أهداف 
مرتـــني أمـــام إيران ثـــم أوزبكســـتان ليضمن 
التأهـــل لنهائيات كأس العالم وتتاح له فرصة 

االستعداد قبل التوجه إلى روسيا.

تغيير املدربني يهدد منتخبات آسيا في املونديال
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عمرو بركات 
العب فريق الشباب السعودي

صراع الصدارة يشعل قمة الجزيرة اإلماراتي 

واألهلي السعودي
[ الوحدة اإلماراتي بوابة الدحيل لحصد العالمة الكاملة في أبطال آسيا

} ديب - يأمـــل كل مـــن اجلزيـــرة اإلماراتي 
صـــدارة  إلـــى  الســـعودي  األهلـــي  وضيفـــه 
املجموعـــة األولى عندما يلتقيـــان الثالثاء في 
أبوظبـــي ضمن منافســـات اجلولة السادســـة 
األخيـــرة مـــن دور املجموعات لـــدوري أبطال 

آسيا في كرة القدم. 
وضمـــن الفريقان تأهلهما إلـــى دور الـ16، 
بعدما تصدر األهلي الترتيب برصيد 11 نقطة 
بفارق ثالث نقاط عن اجلزيرة الثاني، على أن 
تكون مباراتهما حاسمة لتحديد صاحب املركز 
األول. وانتهت مبـــاراة الذهاب في جدة بفوز 
األهلـــي 2-1، لذلك يكفي األول التعادل لضمان 
الصدارة، بينما يتوجب على الفريق اإلماراتي 
الفوز بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفني ليتقدم على 

منافسه بفارق املواجهتني املباشرتني.

يفتقـــد اجلزيـــرة خدمـــات حـــارس مرماه 
الدولي علي خصيف لإليقاف، وهو يعول على 
البطولة اآلســـيوية إلنقاذ موسمه، بعدما فقد 
لقبه في الـــدوري احمللي وخرج من الدور ربع 
النهائي للكأس بســـقوطه أمـــام الوحدة 3-0. 
وقال حسني سهيل إداري اجلزيرة إن ”الهدف 
من املبـــاراة أمـــام األهلـــي إنهاء منافســـات 
املجموعة فـــي الصدارة“، متوقعـــا أن ”يلعب 
اجلزيـــرة بعيـــدا عن الضغـــوط بعـــد أن أّمن 

الصعود قبل جولة من اخلتام“.
 وتابع ”مبـــاراة الثالثاء ســـتحدد مالمح 
الفريق الصاعد إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، 
ونخوضها على أرضنا وبني جماهيرنا بهدف 

واحد هـــو حتقيق الفوز الذي ميثل الســـبيل 
الوحيـــد للوصول لهدفنا بتســـجيل مشـــاركة 
مميـــزة في البطولة اآلســـيوية خالل املوســـم 
احلالـــي ومحو آثـــار الصورة الســـلبية التي 
ظهر بها الفريق املوسم املاضي“، بخروجه من 

الدور األول دون أي فوز.

تفوق تاريخي

من جهتـــه، يأمـــل األهلي االســـتمرار في 
الصدارة التي تؤمـــن له خوض مباراة اإلياب 
فـــي دور الـ16 على أرضه. كمـــا يتطلع األهلي 
الذي يفتقـــد العبه البرازيلـــي كالودميير دي 
ســـوزا لإلصابة، الســـتمرار تفوقه التاريخي 
على اجلزيرة حيث فاز عليه في املباريات الـ4 

التي جمعت بينهما في البطولة اآلسيوية. 
الـــدوري  فـــي  موســـمه  األهلـــي  وأنهـــى 
الســـعودي ثانيا بفارق نقطـــة واحدة فقط عن 
الهالل الذي احتفظ بلقبـــه اخلميس املاضي. 
ويلتقي في مباراة هامشـــية، تراكتورســـازي 
تبريـــز اإليراني األخير بنقطتـــني مع الغرافة 

القطري الثالث بخمس نقاط.
وفـــي املجموعـــة الثانية، يتطلـــع الدحيل 
القطـــري الـــذي ضمـــن التأهـــل والصـــدارة، 
إلـــى العالمـــة الكاملة في الـــدور األول عندما 
يستضيف الوحدة اإلماراتي، في حني يتنافس 
لوكوموتيف األوزبكســـتاني مـــع ضيفه ذوب 

آهن اإليراني على البطاقة الثانية. 
وعلى رغم تأهلـــه املبكر إلى دور الـ16 منذ 
اجلولـــة قبل املاضية، يواصل الدحيل ســـعيه 
لتحقيق رقم قياسي جديد يتمثل في احلصول 
علـــى العالمة الكاملة وإنهـــاء الدور األول بال 
خســـارة، مثلمـــا أنهى مشـــواره فـــي الدوري 
القطري بال خســـارة وتوج بطال له للموســـم 
الثاني على التوالي. ويتصدر الدحيل برصيد 
15 نقطـــة بعـــد فوزه فـــي اجلـــوالت اخلمس 

األولى، وهو الوحيد الذي لم يخســـر إلى اآلن 
في املسابقة، بينما يحتل الوحدة املركز الرابع 
واألخير برصيد 3 نقـــاط وكان قد فقد فرصته 

بالتأهل مبكرا. 
ويغيـــب عن الفريق القطـــري قائده الدولي 
التونســـي يوســـف املســـاكني (27 عاما) بعد 
إصابتـــه بقطع فـــي الرباط الصليبـــي لركبته 
اليمنى أمام السيلية في ختام مباريات الدوري 
القطري. وســـيغيب أيضا عن تشكيلة منتخب 

بالده في مونديال روسيا الصيف املقبل.
ولم يكشف مدرب الدحيل اجلزائري جمال 
بلماضـــي التشـــكيلة التـــي ســـيعتمدها أمام 
الوحـــدة، خاصـــة وأن الفريق تنتظـــره مهمة 
أقـــوى األحد املقبـــل أمام الغرافـــة في نصف 
نهائـــي كأس قطـــر، وهـــي املســـابقة الثالثة 
التي يســـعى بلماضي للفوز بها بعد السوبر 

والدوري. 
وقد يعمد بلماضـــي إلراحة بعض النجوم 
ال سيما املغربي يوسف العربي هداف الدوري 
احمللي وقلب الدفـــاع البرازيلي لوكاس منديز 
والعب الوسط الكوري اجلنوبي نام تاي هي، 
واالعتمـــاد علـــى وجوه شـــابة كاملهاجم املعز 
علـــي، وقلب الدفاع بســـام الـــراوي والظهير 

األيسر سلطان البريك. 
هـــذه املبـــاراة تأتـــي كتحصيـــل حاصـــل 
بالنســـبة إلى الفريقني، حيث أن الوحدة خرج 
من صراع املنافســـة علـــى التأهل والدحيل لو 
خســـر فلن يبتعد عن صدارة املجموعة، ولكن 
عنـــد الدحيل الواقـــع مختلف بقيـــادة مدربه 
جمـــال بلماضي الذي يبحث عن رقم قياســـي 

جديد.

ثقافة الفوز

املدرب بلماضي يســـعى لزرع ثقافة الفوز 
ومطالبـــة العبي فريقـــه بتحقيق االنتصار في 
أي مبـــاراة، دون النظر إلى أهمية تلك املباراة 
أو تأثيرهـــا، وحـــدث ذلك في الـــدوري احمللي 
بعـــد حســـم الفريـــق اللقـــب، حيث فـــاز على 
املرخيـــة وانتصر كذلك على الســـيلية في ليلة 
التتويج. ونفس األمر في البطولة القارية بعد 

التأهـــل فاز على ذوب آهن اإليراني، ويســـعى 
للفـــوز على الوحدة اإلماراتي لينهي املشـــوار 
بالعالمـــة الكاملـــة، وحتطيم الرقم القياســـي 
الـــذي حققه فـــي اجلولة املاضيـــة كأول فريق 
قطـــري يحقق االنتصار في 5 مباريات متتالية 

في دور املجموعات. 
واحلقيقة أن فريق الدحيل يســـير بخطى 
ثابتة مع املدرب املميز جمال بلماضي، والذي 
يعرف كيف يوظـــف إمكانيات العبيه لتحقيق 
االنتصـــارات، لذلك جلب للفريـــق بطوالت لم 
تســـتطع فرق عريقة احلصـــول عليها رغم أن 

عمـــر الدحيل بالدرجة األولى 8 ســـنوات فقط. 
لكن املبـــاراة الثانيـــة في املجموعة ســـتكون 
غاية في األهمية مع سعي كل من لوكوموتيف 
وذوب آهـــن، ولـــكل منهما 6 نقـــاط، إلى حجز 
البطاقـــة الثانية ومرافقة الدحيـــل إلى الدور 

الثاني. 
وكان الفريــــق اإليرانــــي فــــاز ذهابا على 
أرضــــه فــــي اجلولــــة الثانية 2-0، وســــيكون 
التعــــادل بالتالــــي كافيا له للتأهــــل، في حني 
يحتاج لوكوموتيف إلى الفوز بفارق أكثر من 

هدفني.

فـــي مباراة شـــكلية، يلتقـــي فريق 

تراكتورسازي تبريز اإليراني األخير 

الغرافـــة  نظيـــره  مـــع  بنقطتـــني 

القطري الثالث بـ5 نقاط

◄

جترى الثالثاء مباريات املجموعتني األولى والثانية من اجلولة األخيرة لدور املجموعات في 
دوري أبطال آسيا في كرة القدم، حيث يواجه اجلزيرة اإلماراتي نظيره األهلي السعودي، 

ويلتقي تراكتورسازي تبريز اإليراني مع الغرافة القطري.

رياضة

خطوات متباينة

◄ يتجه مجلس إدارة نادي أهلي جدة، 
برئاسة ماجد النفيعي، إلى عدم التجديد 

لتيسير اجلاسم، قائد الفريق احلالي، والذي 
ينتهي عقده بنهاية املوسم احلالي. وانتقل 
تيسير اجلاسم (33 عاما) ألهلي جدة قادما 
من هجر في عام 2004، ومتت إعارته لنادي 

الغرافة القطري عام 2007 وأيضا لنادي 
قطر، قبل أن يعود للعميد ويستمر معه حتى 

اآلن. وكان اجلاسم قد جدد عقده مع أهلي 
جدة في نهاية عام 2014 ملدة 4 سنوات. 

على صعيد آخر، أعادت إدارة األهلي، سالم 
األحمدي، مديرا للمركز اإلعالمي للنادي 

ومتحدثا رسميا باسم النادي.

◄ سجل جيمس هاردن 44 نقطة ليقود 
هيوسنت روكتس إلى انتصار صعب على 
مينيسوتا تيمبروولفز 104-101 في أولى 

مباريات مواجهتهما في الدور ربع النهائي 
للمناطق بدوري كرة السلة األمريكي 

للمحترفني. وشهدت املباراة منافسة شرسة 
بني الفريقني حتى حسمت خالل الربع 

األخير الذي شهد تألق هاردن، بينما كان 
ويغينز أبرز عناصر تيمبروولفز وسجل 

للفريق 18 نقطة. وتعرض كليفالند كافاليرز، 
وصيف بطل املوسم املاضي، لكبوة في بداية 

مشواره في أول األدوار اإلقصائية حيث 
خسر على ملعبه أمام إنديانا بيسرز 98-80.

◄ أهدر نادي فيراكروز فرصة ثمينة للتمسك 
بحظوظه في البقاء في القسم األول للدوري 
املكسيكي في املوسم املقبل إثر سقوطه أمام 

ليون 1-2 في املباراة التي جمعت بني الفريقني 
في املرحلة اخلامسة عشرة من املسابقة. ورفع 

ليون بهذا الفوز رصيده إلى 18 نقطة بفارق 
ثالث نقاط عن باتشوكا (21 نقطة)، صاحب 

املركز الثامن في جدول الترتيب، أخر املراكز 
املؤهلة ألول األدوار اإلقصائية في املسابقة 
املكسيكية. وأحرز كل من األرجنتيني ماورو 

بوسيلي والكولومبي أندريس إندرادي هدفي 
ليون، فيما سجل األرجنتيني كريستيان 
مينديز هدف فيراكروز الوحيد في اللقاء.

◄ حتتضن تونس بداية من منافسات كاس 
االحتاد الدولي للتنس للسيدات ”املجموعة 
الثالثة- املنطقة األورو أفريقية“، مبشاركة 

9 دول. تضم املجموعة األولى كال من اجلبل 
األسود وكينيا وفنلندا، فيما ضمت الثانية 

كال من تونس واجلزائر وقبرص 
ومدغشقر وكوسوفو. وأكدت 
مديرة الدورة رئيسة االحتاد 

التونسي للتنس، سلمى املولهي، 
أن كل األمور التنظيمية في نصابها. وجتدر 

اإلشارة إلى أن منتخب تونس للسيدات 
يتكون من أنس جابر وشيراز بشري ومنى 

بوزقرو وفردوس البحري.

متفرقات

} القاهــرة - أكـــد نـــادي الزمالـــك المصري، 
غياب حارس مرمى الفريـــق األول لكرة القدم 
والمنتخب أحمد الشناوي عن المالعب لفترة 
تتـــراوح مـــن 6 إلى 8 أشـــهر لإلصابـــة التي 

تعرض لها مؤخرا. 
بذلك، سيغيب الشناوي عن منتخب مصر 
المشـــارك فـــي بطولـــة كأس العالم بروســـيا 

الصيف المقبل. 
وفي تصريـــح صحافي، قـــال أيمن حافظ 

مدير الكرة بالنادي، ”تضمن تشـــخيص 
إصابـــة أحمـــد الشـــناوي وجـــود قطع 
فـــي الربـــاط الداخلي للركبة اليســـرى، 

بالرباط  جزئـــي  بقطـــع  واشـــتباه 
الصليبي األمامي“.

وأضاف ”اإلجراء الجراحي 
منظـــار  للحـــارس  المطلـــوب 
جراحي إلعـــادة بناء وتوصيل 
مـــع  الداخلـــي  الربـــاط  دعـــم 

عمل كشـــف للرباطـــي الصليبي 
األمامـــي“. واختتـــم تصريحاتـــه 

بالقـــول ”فترة غياب أحمد الشـــناوي 
حارس الفريق تتراوح من 6 إلى 8 شهور“. 

ولـــن يتمكن الشـــناوي من المشـــاركة مع 
منتخـــب بالده فـــي المونديـــال المقبل، حيث 
تلعـــب مصر فـــي المجموعة األولـــى بجانب 

روسيا المستضيفة وأورغواي والسعودية. 
وشـــارك الشـــناوي مع منتخـــب بالده في 
28 مباراة رســـمية وودية . علـــى الرغم من أن 
هناك حالـــة حزن من بعض نجـــوم المنتخب 

المصري، بعد إصابة أحمد الشناوي، حارس 
الزمالك، واســـتبعاده مـــن كأس العالم، إال أن 
هناك بعض الحراس الســـعداء من هذا األمر، 
لتزايـــد فرص تواجدهم فـــي كأس العالم. وال 
شـــك، أن الجهـــاز الفني للمنتخـــب المصري، 
اســـتقر بشـــكل كبير على ضم الثنائي عصام 
الحضـــري حارس مرمى التعاون الســـعودي، 
ومحمد الشناوي حارس األهلي، حيث يتبقى 
اختيـــار حارس آخـــر، لالنضمام إلـــى قائمة 

الفراعنة في كأس العالم.
ويعتبر شريف إكرامي، حارس مرمى 
النادي األهلي، ضمن المرشـــحين بقوة، 
من أجـــل االنضمـــام إلـــى صفوف 
لتعويض  المصـــري،  المنتخـــب 
ويتنافـــس  الشـــناوي.  غيـــاب 
محمـــد عـــواد، حـــارس مرمى 
النادي اإلسماعيلي مع إكرامي 
بقوة علـــى حجز المقعد األخير 

للحراس في كأس العالم. 
ويقـــدم عـــواد، مـــردودا طيبا 
منذ بداية الموســـم الجاري، نال عليه 
إشادة واستحسان جميع المدربيين والخبراء 
في االســـتوديوهات التحليلية. وشارك عواد، 
في 29 مواجهة مع فريقه في الموسم الحالي، 
حيث نجح في الخروج بشـــباك نظيفة في 13 

مباراة، ولكن سكن شباكه 20 هدفا.
ومنح البدري، المدير الفني للنادي األهلي، 
الفرصة مـــن قبل لعلي لطفي حـــارس الفريق 

للمشاركة في بعض المباريات بالدوري.  

مصر تخسر خدمات أحمد الشناوي 

28
مباراة رسمية وودية  

شارك فيها حارس 

مرمى الزمالك أحمد 

الشناوي مع املنتخب 

املصري

سات كاس
ملجموعة
مبشاركة 
من اجلبل
ت الثانية

ها. وجتدر 
سيدات 

ري ومنى 
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{بالطبـــع أريـــد أن تتوج البرازيل بـــكأس العالم، أنا واثق ألن المدرب تيتـــي أتيح له وقت إلعداد 

الفريق. أعتقد أننا سنحظى بمنتخب جيد في كأس العالم المقبلة}.

إديسون أرانتيس ”بيليه“ 
أسطورة كرة القدم البرازيلية

إرنســـتو  يجّهـــز   - (إســبانيا)  برشــلونة   {
فالفيردي، املدير الفني لفريق برشـــلونة خطة 
جيدة لألســـبوع املصيري للفريق الكاتالوني، 
في ظل سعيه حلصد لقبي الدوري وكأس ملك 

إسبانيا. 
ويواجه برشـــلونة نظيره سيلتا فيغو في 
اجلولة الـ33 من الليغا، والفوز سيقربه بشّدة 
من حسم اللقب، ثم يلعب مع إشبيلية السبت 

املقبل في نهائي الكأس. 
ويرغب برشلونة في احلصول على أهدافه 
خـــالل مباراتي ســـيلتا فيغو وإشـــبيلية ألن 
البارسا ســـوف يكون أمامه 7 أيام لالستعداد 
ملواجهـــة ديبورتيفـــو الكورونيا، فـــي ملعب 
األخير بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا 

على يد روما.
فقد أخفـــق برشـــلونة في حتقيـــق الفوز 
فـــي آخر ثالث مباريات له على ملعب ســـيلتا 
فيغو، والتي شـــهدت فوز سيلتا فيغو 4-1 في 
ســـبتمبر 2015 وفوزه بنتيجة 4-3 في أكتوبر 
2016 والتعـــادل 1-1 فـــي ذهـــاب دور الســـتة 
عشر بكأس ملك إســـبانيا في املوسم احلالي. 
ويحتاج برشـــلونة إلى سبع نقاط فقط حلسم 
لقب الـــدوري بغض النظر عن نتائج مالحقيه 
بجدول املسابقة، حيث يحتل الصدارة بفارق 
11 نقطـــة أمام أتلتيكو مدريـــد صاحب املركز 
الثانـــي و15 نقطة أمـــام غرميه ريـــال مدريد 

صاحب املركز الثالث.

االختبار األصعب

تبـــدو مهمـــة برشـــلونة في طريقهـــا إلى 
احلســـم مـــع بقـــاء ســـت مراحل علـــى نهاية 
املسابقة، ولكن مباراة سيلتا فيغو رمبا تشكل 
االختبـــار األصعب فـــي املراحـــل األخيرة من 
املوســـم. كذلك تأتي املباراة قبل مباراة نهائي 
كأس ملك إســـبانيا املقررة السبت املقبل أمام 
أشبيلية، ليكون على إرنستو فالفيردي املدير 

الفني لبرشـــلونة حســـم قراره بشأن إراحة 
بعض الالعبني في مواجهة سيلتا فيغو من 
عدمه. وال يزال األرجنتيني ليونيل ميســـي 
جنم برشـــلونة فـــي مرحلة اســـتعادة كامل 

لياقته بعد أالم الساق التي أبعدته 
عن صفوف املنتخب األرجنتيني 

فـــي مباراتيـــه الوديتـــني 
املاضيتـــني. وفي حالـــة اتخاذ 
فالفيردي قرارا بإراحة ميسي، 
ســـتتركز الضغوط بشكل كبير 
على فيليبي كوتينيو من خالل 
مهمة الربط بني خطي الوســـط 

والهجوم.
كذلـــك يحتمـــل أن يلجـــأ 
فالفيردي إلى إراحة ســـواريز 
في مبـــاراة الغد اســـتعدادا 

لنهائـــي الـــكأس، لكنـــه 
احتمـــال ضعيـــف في ظل 

ضرورة ظهور برشـــلونة 
بقـــوة هجوميـــة عاليـــة 
ســـيلتا  مواجهـــة  فـــي 

فيغو. وجتدر اإلشـــارة إلى 
أن خـــوان كارلوس أونـــزو املدير 

الفنـــي احلالـــي لســـيلتا فيغـــو ، كان مدربـــا 
مساعدا للويس إنريكي، املدير الفني السابق 
لبرشـــلونة. ويحتل سيلتا فيغو املركز التاسع 
بجـــدول الدوري وال يـــزال ميتلك فرصة إنهاء 
املوسم في مركز يضمن له املشاركة األوروبية 
في املوسم املقبل، كما يضم بني صفوفه أفضل 
هداف من الالعبني اإلســـبان في الدوري، وهو 

أياغو أسباس.

حذر شديد

ال شـــك فـــي أن برشـــلونة ســـيتعامل مع 
املباراة بحذر شديد نظرا ألن تعرضه ألي كبوة 
قد تنعش من جديد أمـــال مالحقيه املدريديني 
أتلتيكـــو والريال. وقال كاســـيميرو العب خط 
وســـط ريال مدريد عقب فوز الفريق على ملقة 
2-1 ”ســـنواصل الكفاح حتـــى النهاية“. وكان 
الفـــوز الذي حققـــه الريال هـــو االنتصار رقم 
100 في مســـيرة زين الدين زيـــدان التدريبية، 
وقد صـــرح املدير الفني الفرنســـي قائال ”في 
هذا النادي، تواجـــه دائما ضغوطا تتمثل في 

ضرورة تقدمي األشياء بأفضل شكل ممكن“.
ويســـتضيف ريـــال مدريد فريـــق أتلتيكو 
بيلباو مســـاء األربعاء ، بينمـــا يحل أتلتيكو 
مدريـــد ضيفا على ريال سوســـييداد مســـاء 
اخلميس. ويعول أتلتيكو مدريد بشـــكل كبير 
على النجم فيرناندو توريس الذي سجل هدفا 
للفريق في املباراة التي انتهت بالفوز 
علـــى ليفانتي 3-0، ليكـــون الهدف 
رقم 100 له بقميص أتلتيكو. وقال 
الفني  املديـــر  ســـيميوني  دييغو 
ألتلتيكـــو في حديثـــه عن توريس 
الـــذي أعلـــن رحيله عـــن الفريق 
مـــع نهاية املوســـم اجلاري ”إنه 
رمز لنادينا، ســـواء سجل 
أهدافا أو لم يســـجل. أنا 
ســـعيد بأنني أســـاعده 
علـــى املـــرور بتلـــك 
في  املهمـــة  اللحظـــات 
وتفتتـــح  مســـيرته“. 
املرحلـــة  منافســـات 
ديبورتيفـــو  بلقـــاء 
مـــع  الكورونـــا 
وفياريال  إشـــبيلية 
مـــع ليغانيـــس بينما 
تشـــهد مباريـــات األربعـــاء 
لقـــاء إســـبانيول مـــع إيبار 
وفالنسيا مع خيتافي، وتقام 
ليفانتي  مباريات  اخلميس 
مـــع ملقة وريال بيتيس مع 
وديبورتيفو  باملـــاس  الس 

أالفيس مع جيرونا.

} لنــدن – قال أرســـين فينغر مدرب أرســـنال 
إن قـــرار الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم 
بتأجيل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد 
لما بعد الموســـم المقبل يعني تأخر البطولة 
اإلنكليزية للعبة الشعبية األولى عن نظيراتها 

في الدول األخرى.
واتفقت فـــرق الدوري اإلنكليـــزي الممتاز 
العشرين على عدم استخدام التقنية في موسم 
2019-2018 بعـــد تجربة التقنيـــة في مباريات 

كؤوس محلية وتضارب اآلراء بشأنها. 
وقال فينغر للصحافيين بعد هزيمة فريقه 
اللندنـــي 1-2 أمـــام نيوكاســـل يونايتد أمس 
األحد في الدوري، إن ”الدوري اإلنكليزي خرج 
إلى الوجـــود بفضل أنـــاس تفكيرهم منفتح.. 
عموما أنا أعتقد أنـــه بقرار التأجيل أصبحنا 

نتخلف وراء بقية دول العالم“.

وأضاف المدرب الفرنسي ”أجيال الشباب 
اعتادت علـــى تقنية حكم الفيديو المســـاعد.. 
وربما يتركوننا بسبب تطبيق هذه التقنية في 

بلدان أخرى“. 
الـــدوري  فـــإن  ”لألســـف  فينغـــر  وأردف 
اإلنكليـــزي الممتاز مرة أخرى قرر عدم تطبيق 
التقنية وأنا شـــخصيا أعتقد أنه قرار ســـيء 

جدا جدا“.
وأشـــار مـــدرب أرســـنال أيضا ”شـــهدت 
جميع المباريات الكبيرة هذا الموســـم أخطاء 
تحكيميـــة وكان مـــن الممكـــن تجنـــب كل ذلك 
بتقنية حكم الفيديو المســـاعد وبصفة خاصة 
في المباراة بين ليفربول ومانشســـتر سيتي 
في دوري بطال أوروبا“. وســـيلتقي أرســـنال 
مـــع ضيفه وســـت هـــام يونايتد فـــي الدوري 

اإلنكليزي األحد المقبل.

فينغر ينتقد تأخير استخدام حكم الفيديو

+++++

فالفيردي يخطط ألسبوع الحسم

الثالثاء 2018/04/17 - السنة 40 العدد 10962

{فيـــدال لديه مشـــكلة في ركبتـــه ولكن مع تدخـــل عالجي مـــن الممكن أن يعـــود على المدى 

القريب. فيدال محارب بالفطرة، أنا واثق من عملية تعافيه بشكل سريع}.

يوب هاينكس 
املدير الفني لبايرن ميونخ األملاني

23

سيتي يستمر في لعبة األرقام القياسية 

[ 7 ألقاب دوري محلية في 9 مواسم في خزينة غوارديوال

} لندن - حصد مانشستر سيتي لقب الدوري 
اإلنكليـــزي ليكـــون الثالث له في آخر ســـبعة 

مواسم للمسابقة. 
وجاء احلسم عن جدارة رفعت رأس العبي 
الفريـــق ومديـــره الفني جوســـيب غوارديوال 
الذي أصبـــح أول مدرب إســـباني يفوز بلقب 

البطولة على مدار تاريخها الطويل. 
وانهالـــت عبارات اإلشـــادة والتهنئة على 
غوارديـــوال وفريقه بعد حســـم اللقـــب والذي 
توج به رســـميا أمس األحد مـــن خالل هزمية 
منافسه املباشر مانشســـتر يونايتد 0-1 أمام 
ويســـت بروميتش ألبيون في املرحلة الرابعة 

والثالثني من املسابقة. 
وقال غوارديـــوال، في تصريحات صحافية 
”األداء الـــذي قدمناه في البطولة هذا املوســـم 

كان رائعا. وأشعر بالسعادة لتواجدي هنا 
مجموعة مثيرة ورائعة من الالعبني.. هذا 

النادي مدهش على كافة األصعدة“.
وتفوق مانشستر سيتي بجدارة على باقي 
منافسيه في املسابقة هذا املوسم. وبعد تعادل 
الفريـــق مع إيفرتـــون في املرحلـــة الثانية من 
املســـابقة، انطلق في مسلسل من االنتصارات 
املتتاليـــة محققـــا رقما قياســـيا فـــي الدوري 
اإلنكليـــزي بالفوز في 18 مباراة متتالية ليعزز 
موقعـــه في صدارة جدول املســـابقة بفارق 15 

نقطة قبل بداية عام 2018. 
وفي منتصف ينايـــر املاضي، مني الفريق 
بهزميتـــه األولـــى في املســـابقة وكانـــت أمام 
ليفربـــول كما ترنـــح الفريق قليـــال في مطلع 
أبريـــل احلالـــي بهزميتـــني متتاليتـــني أمام 
ليفربول ذهابا وإيابا في دور الثمانية لدوري 
أبطال أوروبا وســـقط أمام مانشستر يونايتد 
2-3 فـــي الـــدوري اإلنكليزي مطلع األســـبوع 
املاضي وهي الهزمية التي أرجأت فوز الفريق 

بلقب الدوري حتى األسبوع احلالي.
رغم هذا، رد الفريق بقوة الســـبت وانتزع 
فوزا ثمينا 3-1 على حســـاب توتنهام في عقر 
داره ثم توج باللقب رســـميا األحد بعد هزمية 
مانشســـتر يونايتـــد املفاجئـــة أمام ويســـت 
بروميتـــش ألبيون صاحب املركـــز األخير في 
جدول املســـابقة. وقال فينسان كومباني قائد 

الفريق ”تقدم يا سيتي األبطال“. 

أوضح ”أشـــعر بأنني أحّلق فـــوق القمر. 
أشعر بســـعادة بالغة ألنني أشـــارك جماهير 
الفريق هـــذه اللحظة الرائعـــة.. نحن األبطال 
اآلن ونشكر كل من ساندنا خاصة في األسبوع 
األخير. نشـــكر اجلميع، إنه موســـم رائع بكل 
املقاييس“. وبعد فوزه بلقب املســـابقة رسميا، 
ســـيكون هدف الفريق بقيـــادة غوارديوال في 
األسابيع املتبقية من البطولة هو حتطيم عدد 

من األرقام القياسية املثيرة للمسابقة.
وحقـــق مانشســـتر ســـيتي حتـــى اآلن 28 
انتصارا في 33 مباراة خاضها باملسابقة هذا 
املوســـم، ويحتاج الفريق إلـــى الفوز في ثالث 

فقط من املباريـــات اخلمس املتبقية له ليحطم 
الرقم القياسي لعدد االنتصارات التي يحققها 
أي فريق في موســـم واحد واملســـجل باســـم 
تشيلســـي الذي حقق 30 انتصـــارا في طريقه 

للفوز باللقب في املوسم املاضي.
كما حصد مانشستر سيتي 87 نقطة حتى 
اآلن وأصبـــح بحاجـــة فقط إلـــى ثماني نقاط 
مـــن مبارياتـــه اخلمس املتبقيـــة ملعادلة الرقم 
القياسي لعدد النقاط التي يحصدها أي فريق 
في موسم واحد بالدوري اإلنكليزي وهو الرقم 
املسجل باســـم تشيلسي (95 نقطة) في موسم 
2004-2005. وإذا حقق مانشستر سيتي الفوز 
في ثـــالث من املباريـــات اخلمـــس املتبقية له 
في املســـابقة هذا املوسم ســـيحطم هذا الرقم 

املسجل باسم تشيلسي.

تفوق واضح

يتفـــوق مانشســـتر ســـيتي علـــى جاره 
ومنافســـه مانشســـتر يونايتد صاحب املركز 
الثاني فـــي جدول املســـابقة حاليا بفارق 16 
نقطـــة لكنه يحتاج إلى توســـيع هـــذا الفارق 
قليـــال ملعادلة أو حتطيم أكبر فارق من النقاط 
يحرزه البطل على وصيفه في تاريخ املسابقة 
وهو 18 نقطة وحققه مانشســـتر يونايتد في 

موسم 2000-1999.
وسجل مانشستر ســـيتي 93 هدفا في 33 
مباراة خاضها باملسابقة حتى اآلن مبتوسط 
تهديـــف بلغ أكثر مـــن 2.8 هدف فـــي املباراة 
الواحدة. وإذا حافظ على نفس املتوســـط في 
املباريـــات اخلمس الباقية، لـــن يجد الفريق 
أي صعوبة في حتطيم الرقم القياســـي لعدد 
األهـــداف التي يحرزها أي فريق في موســـم 
واحد باملسابقة واملسجل باسم تشيلسي في 

موسم 2009-2010 عندما سجل 103 أهداف.
كما يســـتطيع مانشستر ســـيتي حتطيم 
الرقم القياسي لفارق األهداف الذي يحققه أي 
فريـــق في البطولة حيث يبلـــغ فارق األهداف 
اإليجابـــي لصالح مانشســـتر ســـيتي حاليا 
68 هدفا فيما يســـتحوذ تشيلسي على الرقم 
القياسي بفارق أهداف بلغ 71 هدفا في موسم 

 .2010-2009
وقـــال البرتغالي جوزيـــه مورينيو املدير 
الفنـــي ملانشســـتر يونايتد، فـــي تصريحات 
إعالمية، ”فاز مانشســـتر ســـيتي باللقب ألنه 
كان الفريـــق األفضـــل فـــي املوســـم.. عندما 
يتوج فريق باللقب وعن جدارة فإنه يستحق 

اعتراف الناس بهذا“.
7 ألقـــاب دوري محليـــة فـــي 9 مواســـم، 
هـــذه حصيلـــة جوســـيب غوارديـــوال فـــي 9 
مواســـم قضاها مبســـيرته التدريبية، بعدما 
قاد مانشســـتر ســـيتي إلحراز لقـــب الدوري 
اإلنكليزي للمرة اخلامســـة في تاريخ النادي. 
إنـــه حصـــاد وفير، يثبت دون أدنى شـــك، أن 
”بيـــب“ ميلك عقليـــة واحدة تقـــوده للنجاح، 
وهي عقلية الفوز وال شيء غيره، فهو مصمم 
دائمـــا على جتاوز الصعوبـــات دون التخلي 
عن فلسفة الكرة اجلميلة التي قدمها مع كافة 

الفرق التي دربها في مسيرته.
 هذا هو املوســـم الثانـــي لغوارديوال في 
مانشســـتر ســـيتي، ولم يحمل املوسم األول 
أي ذكرى ســـعيدة للمـــدرب الكتالوني، حيث 

احتل الفريق املركز الثالث في الدوري بنهاية 
املوســـم، وابتعد بفارق كبير عن حامل اللقب 

تشيلسي.
وأكد غوارديوال مرارا، أن بناء مانشســـتر 
ســـيتي بشكله احلالي يحتاج أكثر من موسم 
واحد، وكان كالمه صحيحا، ألن فريق املوسم 
املاضي، عانـــى من عدة مشـــاكل أهمها على 
الصعيـــد الدفاعي الذي احتـــوى حينها على 

معدل كبير من األعمار.
 ومـــع بدايـــة املوســـم احلالـــي، حصـــل 
الفريـــق علـــى مدافعـــني جدد، ال ســـيما على 
الطرفني فكانـــت النتائج مبشـــرة، ألن األداء 
الدفاعي ســـاهم كثيرا فـــي تعزيز عامل الثقة 
لدى العبي الوسط والهجوم. رأى غوارديوال 
أيضا، أن تطبيق فلســـفته مـــن قبل الالعبني 
املوجودين يحتـــاج لوقت طويل، فطلب منهم 
الصبر وااللتزام باخلطـــط املوضوعة، ورغم 
عـــدم ارتيـــاح بعض الالعبني لهـــذا األمر في 
البدايـــة، فإنهـــم تأقلمـــوا مع مـــرور الوقت 
وفهموا األهـــداف املوضوعة من قبل اجلهاز 
الفني ومتكنوا في النهاية من تطبيق فلسفة 
غوراديوال من خالل االســـتحواذ طويال على 
الكرة والتمريرات القصيرة التي تزرع اليأس 

في نفوس املنافسني.
طويال علـــى صقل  وعمـــل ”الفيلســـوف“ 
مهـــارات العديـــد مـــن العبيه، وعلى رأســـهم 
الدولي البلجيكي كيفن دي بروين الذي حتول 
مـــن اللعـــب على اجلنـــاح إلى صانـــع ألعاب 
كالســـيكي حقيقي قـــادر على توزيـــع األدوار 

ببساطة متناهية دون أي تعقيدات.  
وتلقى غوارديوال مســـاعدة مواطنه دافيد 
سيلفا الذي رافق دي بروين في مراحل تطوره 
ومنحه الدعم الكافي للتألق داخل املســـتطيل 

األخضر.

بروز المواهب

مـــن الالعبني الـــذي برزوا بشـــكل مفاجئ 
فـــي عهد غوارديوال، الدولـــي اإلنكليزي رحيم 
ســـترلينغ الـــذي أحـــرز 17 هدفا فـــي الدوري 
هذا املوســـم، كان بإمكانه رفعها إلى رقم أكبر 
بكثير لوال ملسته األخيرة املترددة في كثير من 

األحيان.
ونّوع غوارديـــوال كثيرا في اخلطط الفنية 
املتبعـــة منذ بداية املوســـم، فلجـــأ إلى طريقة 
3-4-3، قبـــل أن يتحـــول إلـــى طريقـــة 2-5-3 
في محاولة منه إلشـــراك املهاجمني ســـيرجيو 
أغويـــرو وغابرييـــل جيســـوس في تشـــكيلة 
واحدة باخلـــط األمامي، وأخيـــرا عاد املدرب 
لألساسيات، فاعتمد على طريقة اللعب 3-3-4، 
التي حققت له جناحا منقطع النظير في بداية 

مشواره التدريبي مع برشلونة.
ورغم مشـــاكله مـــع املعنيني فـــي االحتاد 
اإلنكليزي ورابطة الدوري املمتاز، والشـــكاوى 
املتكررة مـــن احلكام وزخم املباريـــات، ابتعد 
غوارديوال عـــن احلروب النفســـية مع زمالئه 
مدربـــي الفرق األخرى، فانتهت عداوته تقريبا 
مع البرتغالي جوزيه مورينيو، ولم يسمح ألي 
كان بالتأثير على حالته الذهنية قبل املباريات 
وبعدهـــا. فـــي النهاية، أحـــرز غوارديوال لقبا 
عزيـــزا ضمـــه إلى خزانـــة مليئـــة بالكؤوس، 
ويبقى الســـؤال ما إذا كان سيستطيع احلفاظ 
على ألـــق الفريق في املوســـم املقبـــل، ورمبا 
حتقيـــق حلم إدارة النادي املتمثل في الوقوف 
علـــى منصـــة تتويـــج مســـابقة دوري أبطال 

أوروبا.

مهمة برشـــلونة تبدو في طريقها 

إلى الحسم مع بقاء 6 مراحل، ولكن 

مبـــاراة ســـيلتا فيغو ربما تشـــكل 

االختبار األصعب

◄

يتطلع مانشستر سيتي إلى استغالل املباريات اخلمس املتبقية له في البطولة هذا املوسم 
لتحطيم أكثر من رقم قياســــــي في تاريخ البطولة. وذلك بعد حسمه لقب الدوري اإلنكليزي 

لكرة القدم عن جدارة.

رياضة

◄ أعلن نادي اليبزغ األلماني لكرة القدم 
أنه سيفتقد جهود مهاجمه مارسيل 

سابيتسر حتى نهاية الموسم بسبب 
إصابة في الكتف تتطلب خضوع الالعب 

لعملية جراحية. وأوضح النادي أن 
سابيتسر أصيب بخلع في الكتف خالل 

المباراة أمام مارسيليا الفرنسي في 
الدوري األوروبي.

◄ كشفت تقارير صحافية عن صراع 
ثالثي مرتقب بين أندية أوروبا، للحصول 

على خدمات حارس مرمى برشلونة 
اإلسباني، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

المقبلة. ويهتم نابولي اإليطالي وليفربول 
اإلنكليزي وأتلتيكو مدريد اإلسباني، 

بالتعاقد مع ياسبر سيليسين في الصيف 
المقبل. 

◄ يمر الحارس اإلسباني إيكر كاسياس 
بأزمة حقيقية في مسيرته الرياضية، 

حيث أنه بعد شهرين فقط سينتهي 
تعاقده مع ناديه الحالي بورتو البرتغالي 
في الوقت الذي يكتنف الغموض مستقبله 

في الموسم المقبل. وتأكد كاسياس من 
مغادرته للنادي البرتغالي بعد أن ظل 

ألشهر طويلة حبيسا لمقاعد البدالء.

◄ بقيت مراكز الصدارة على حالها 
في التصنيف العالمي لكرة المضرب 

للمحترفين والمحترفات الصادر االثنين، 
نظرا لعدم إقامة دورات مهمة األسبوع 

الماضي. واحتفظ اإلسباني رافائيل 
نادال بالمركز األول لدى المحترفين، يليه 

السويسري روجيه فيدرر والكرواتي 
مارين سيليتش. 

ببباختصار

العودة لمنصة الكبار
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جوزيه مورينيو:

فاز مانشستر سيتي 
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} روما - تخيم الفوضى على املنطقة احمليطة 
باملدرج الروماني كولوســـيوم فـــي روما، مع 
تواجد أعـــداد كبيـــرة من الســـائحني يوميا 
لزيارة أحد أشـــهر املعالم األثرية في إيطاليا، 
ويضـــاف إلى هذا املشـــهد وجود الســـجناء 

باملعلم األثري الشهير.
وقـــد جلأ مجلس مدينة روما، التي تعاني 
مـــن القمامة ونقص األموال، إلى االســـتعانة 
بالســـجناء كجزء من مشـــروع جتريبي يضم 

وزارة العدل وسلطات السجون.
ووصل في اآلونة األخيرة 18 ســـجينا إلى 
املتنزه، حيث خرجوا من حافلة صغيرة جاءت 
بهم من ســـجن ريبيبيا، وهـــو واحد من أكبر 

السجون في إيطاليا.
وظهر الرجال، الذين يرتدون مالبس عمل 
بيضاء اللون، بالقرب من املعلم الشهير، وهم 
يحملون أكياس القمامة الكبيرة على أكتافهم 
حتت مراقبة مستمرة من ضباط شرطة يقفون 

بالقرب منهم للحراسة.
ومت تكليـــف هـــؤالء الســـجناء بتنظيـــف 
كولي أوبيو، وهو متنزه بجوار الكولوسيوم 
مت بنـــاؤه على أنقاض متبقيـــة حتت األرض 
الفخم  أو ”القصر الذهبي“  لـ“دوموس أوريا“ 

لإلمبراطور نيرو.
وقالـــت غابرييال ستراماتشـــيوني، أمينة 
املظالم العامة في روما حلقوق الســـجناء، إن 
املدينة وسكانها والسجناء يستفيدون جميعا 

من هذه اخلطة.
وأكـــد دانييلـــي فروجنيـــا، عضو مجلس 
مدينة روما، أنها ”سبيل تتيح لهم رد شيء ما 
للمجتمع، ووسيلة تتيح لنا إشراك السجناء… 

ملصلحـــة املجتمع“. ومبجـــرد تنظيف منطقة 
الكولوســـيوم، يجـــب على الســـجناء حتويل 
اهتمامهم خالل الشـــهور الســـتة املقبلة إلى 
ســـاحات وحدائـــق أخـــرى في وســـط روما. 
والهدف التالي على قائمة املهمة هو ضواحي 
رومـــا، فضال عن املالعـــب الرياضية ومرافق 

أخرى، مثل املكتبات.
ستراماتشـــيوني ”هـــؤالء هم  وأضافـــت 
رجال صادرة بحقهم أحكام بســـيطة نســـبيا، 
من أصحاب الســـلوك اجليـــد والذين لم يتبق 
من فتـــرة العقوبة اخلاصة بأي منهم ســـوى 

سنتني على األكثر“.
وتابعـــت أنه ال يتم اختيار املدانني بالقتل 
ملهمة تنظيف الشـــوارع، وهناك رجل شـــرطة 
يعمل على مراقبة كل من هؤالء الســـجناء. وال 
يرتدي الســـجناء أي أساور مراقبة إلكترونية 

في الكاحل.
أما الســـائحون فيبدو أن املشروع قد حاز 

إعجابهم. 
وعلـــق داني دراث، املســـافر مـــع عائلته 
من شـــمال أملانيا ويراقب الســـجناء، ”قبل أن 
تخلف أجسامهم عالمة في أراضي زنزانة كل 

منهم، فإن هذا أفضل لهم“.
وقال ”نحن لســـنا خائفني. من اجليد حقا 

أن يكون من املمكن االستفادة منهم“.
هـــذا املفهوم ليـــس بجديد، حيـــث كثيرا 
ما يتم اســـتخدام الســـجناء لتنظيف الطرق 
السريعة واألماكن العامة في الواليات املتحدة 
كوســـيلة إلخراجهم من الزنزانـــة، فضال عن 
توفير أموال دافعي الضرائب التي تنفق على 

األشغال العامة.

وهنـــاك بالتأكيد الكثير مـــن العمل الذي 
ميكن للســـجناء أن يؤدوه في رومـــا، إذ بعد 
تســـاقط الثلوج في الشتاء املاضي، فإن هناك 
حدائق كثيرة ال تزال مغلقة، كما أن األشـــجار 

التي تضررت من الطقس مهددة بالسقوط. إن 
وجود الســـجناء املكلفـــني بالتنظيف هو أمر 
عملي. وأشـــارت ستراماتشيوني إلى أنه من 
املمكن أيضا أن يثبت الســـجناء أنهم مفيدون 

في إصالح شوارع روما املتضررة. لقد أصيب 
ســـكان املدينة باجلنون بســـبب كارثة احلفر 
التي تســـببها درجات احلـــرارة الناجمة عن 

تكون اجلليد وذوبانه.

جلأ مجلس مدينة روما، التي تعاني من القمامة ونقص األموال، إلى االستعانة بالسجناء 
لتنظيف محيط املعلم الروماني الشهير بإيطاليا الكولوسيوم كجزء من مشروع جتريبي 

سيعم على مناطق إيطالية عدة.

كل من يساعد في تنظيف المدينة يتم الترحيب به مجددا

} قبــــل أعوام انتبهت ملســــألة. كنت أتفرج 
فيلما ظهرت في افتتاحية مشــــاهده مدينة 
في الليل شوارعها مزدحمة ومضاءة بشكل 
فاجــــر بضــــروب أضــــواء النيــــون الراجفة 
واملتحركــــة. وهناك إعالنــــات نيونية ألفالم 
فوجي وصورة مضاءة للكولونيل ســــاندرز 
العجوز (مؤســــس دجاج كنتاكي) مبتســــما 
ممتلئا بذاتــــه ومبتهجا مبا ذبح من دجاج. 
ظلت املشاهد تترى خلمس دقائق كاملة وأنا 
في حيرة من أمري. هل املشاهد من بلجيكا 

أم اليابان أم شيكاغو؟ ال أحد يعرف.
مضى زمــــن كنت أســــتطيع فيه حتديد 
املــــكان أو علــــى األقل القارة فــــي اللحظات 
اليابــــان  فــــي  الــــورق  مصابيــــح  األولــــى: 
ومصابيــــح الغاز الغارقة فــــي الضباب في 
أوروبــــا ومصابيح الطريــــق عالية اإلضاءة 
في أميــــركا. ولو أنك أردت االســــتهداء إلى 
املكان من مالبس الناس ملا عرفت. ســــتجد 
جمهورا غفيرا ميضي في كل االجتاهات من 
مرتدي اجلينز والتي شــــيرت ذكورا وأناثا. 
ال فســــاتني مطرزة وال جالبيات وال ربطات 
رأس مزركشــــة، ال شيء ينبئ بثقافة معينة. 

عالم رمادي مضجر، عاملنا اليوم.
مســــيرة التقــــدم واالندمــــاج ال تتباطأ، 
فضــــال عن التوقــــف كما أمتنــــى. أريد عاملا 
ملونــــا؛ عاملــــا بــــه الفــــول والطعميــــة فــــي 
القاهرة والشــــاورمة في الشــــام والكنتاكي 
واملاكدونالد في أميركا والفش أند تشــــبس 
في لندن. ال أريد كنتاكي في كل بقاع األرض. 
لو تعلمون كم هي بغيضة صورة الكولونيل 
ســــاندرز وبدلته البيضــــاء املضاءة في حي 
اجلماليــــة في القاهــــرة الفاطمية. أرجو أن 
تقاسموني كراهيتي للكولونيل وابتسامته 
املتشفية بالدجاج املســــكني. وأنا متأكد أن 
دجــــاج العالم كلــــه يبغض هــــذا الكولونيل 

املسؤول عن عمليات إبادة جماعية.
سلســــلة املطاعم السخيفة هذه ال ينطق 
الزبــــون القاهري اســــمها صحيحا إال بعد 
ثالث محــــاوالت، اثنتان منهــــا فيهما تلفظ 
بكلمتــــني بذيئتــــني. أضــــف إلــــى املأكوالت 
الشــــريرة هــــذه علــــب كوكاكــــوال لتكتمــــل 
الصــــورة. وهــــذه العلــــب تطاردك فــــي بلد 
اإلقــــالع وبلد الوصول وعلــــى منت الطائرة 

أيضا.
هذا التقــــدم والتواصــــل والتحول إلى 
قريــــة عاملية يجــــيء محمال أيضا بأســــماء 
فــــي القاهــــرة رمبا  غريبــــة. جتــــد ”عطفة“ 
كان اســــمها عطفــــة صميــــدة لكنهــــا اليوم 
اســــمها إنتركونتيننتال. هذا االسم الشرير 
يستعصي على الباعة اجلائلني في انحرافة 
الشــــارع تلــــك. أذكــــر بائعــــا أراد أن يقول 
الكلمــــة لكنــــه لم يفلح. قبــــل أن يحاول قول 
إنتركونتيننتال كان يغمض عينيه ويتنفس 
بعمــــق كمــــن يســــتعد ألن يقفز ســــاقية. ثم 
يتعوذ من الشــــيطان ويطلقها فتخرج ”انتر 
كــــون تي تي كاول“ فيتوقــــف ويعاود الكرة 
دون جناح. ظــــل يحاول ”انتر تي تي تّالل“ 
و“انتــــر كوننني تكتال“ وهكذا إلى أن يأس 

وانكسر. هزمته العوملة.

صباح العرب

عالم جديد ممل

حسين صالح

االستعانة بالسجناء لتنظيف الشوارع والمباني األثرية في روما

} برلني - عثر فتى في الثالثة عشرة من العمر 
وعالم آثار هاو في جزيرة روغن األملانية على 
كنـــز ”فريد“ رمبا كان عائدا للملك هارالد الذي 

أدخل الديانة املسيحية إلى الدمنارك.
ويتألـــف هـــذا الكنـــز مـــن مئـــات القطع 
والآللـــئ ومـــن ميولنيـــر (مطرقة اإللـــه ثور) 
واحللي واخلوامت املكسورة، بحسب ما ذكرت 
وكالـــة األنباء األملانيـــة، االثنني، نقال عن عالم 
اآلثـــار الهاوي رينيه شـــون ومكتب علم اآلثار 

اإلقليمي.
لـــوكا  والتلميـــذ  شـــون  اكتشـــف  وقـــد 
ماالشنيتسشـــنكو قطعـــة في ينايـــر املاضي 
باالســـتعانة بجهاز لكشـــف املعـــادن في حقل 
قرب منطقة شابروده في جزيرة روغن في بحر 
البلطيق. وعمدت الســـلطات احمللية إلى نبش 

الكنز يومي 14 و15 أبريل احلالي.
ويبـــدو أن حوالـــي مئة قطعة تعـــود إلى 
عصر مملكة هارالد األول (910 – 987) وهو ملك 
توحيدي رفض معتقدات الفايكينغز وبدأ نشر 
الديانة املسيحية في الدمنارك. كذلك عثر على 
قطع أقـــدم مصدرها مناطـــق أبعد، خصوصا 
عملة معدنية من عصـــر الدولة األموية ُحتّول 

إلى جوهرة تعود للعام 714.
وقـــال رئيـــس علمـــاء اآلثـــار فـــي منطقة 
”كنـــز  الشـــرقية  بوميرانيـــا   – ميكلمبـــورغ 

شابروده اكتشاف فريد من نوعه“.

طفل يكتشف كنزا عائدا 
لملك دنماركي بألمانيا

} األقــرص (مرص) – شـــهد فندق شـــهير في 
مدينة األقصـــر بالصعيد (جنوب مصر)، حفل 
زفاف غريـــب ومثير، حيث أقامـــت املليونيرة 
زفـــاف  حفـــل  بـــراون،  كلوديـــا  البريطانيـــة 

لـ”دميتني“ على شكل دب.
وحجـــزت املليونيـــرة للدميتـــني جناحـــا 
ملكيا بالفندق، وأقامت حفال ساهرا مبشاركة 
أصدقائها املقربني الذين حضروا من بريطانيا 
إلى األقصر ملشـــاركة صديقتهـــم في احتفالها 

بزفاف عروستيها، وتقدمي التهنئة للعروسني 
الدميتني. 

مـــن  اآلالف  عشـــرات  بـــراون  وأنفقـــت 
اجلنيهـــات املصرية على حفل الزفاف ونفقات 
إقامة العروسني واملدعوين، في الفندق الفاخر 

املطل على نهر النيل.
وأصـــرت املليونيـــرة البريطانيـــة على أن 
يقيم العروســـان في ذات اجلناح الذي أقام به 
الرئيس الفرنســـي األســـبق نيكوال ساركوزي 

برفقة زوجته عارضـــة األزياء ومغنية األوبرا 
اإليطالية كارال بروني.

باســـتضافة  األقصـــر،  مدينـــة  وتشـــتهر 
الكثير من أثرياء العالم ومشـــاهيره وجنومه 
وكبار ساســـته، والذيـــن يفدون فـــي زيارات 
ســـرية وأخرى معلنـــة، لزيارة آثـــار املدينة، 
مثـــل األميرة الراحلة ديانـــا وعارضة األزياء 
الشهيرة ناعومي كامبل وبطلي فيلم تيتانيك، 

ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت.

} بــريوت – اســــتمتعت املئــــات مــــن الكالب 
فــــي العاصمة اللبنانية بيــــروت بتدليك مميز 
متثل في ممارســــة ألعــــاب رياضيــــة وتدليك 
فــــي مهرجان للكالب أتــــاح فرصة للحيوانات 

األليفة وأصحابها لتكوين صداقات جديدة.
ومن بني األنشــــطة التــــي ضمها مهرجان 
”ووف فيســــت“، الــــذي يقــــول منظمــــوه إنــــه 
أول مهرجــــان للكالب في لبنــــان، ألعاب ألغاز 
وحوض للســــباحة ُخصص للكالب ومسابقة 

الختيار أجمل كلب.
وأوضحت روال مزهر منظمة املهرجان أنه 
يتيح للــــكالب جتارب جديدة وفي ذات الوقت 

التفاعل مع كالب أخرى، مضيفة ”ووف فيست 
موجه للكالب ومحبيهــــا، وعلى امتداد يومي 
املهرجان جعلنا الكالب تعيش جتارب جديدة 
كالســــباحة والتدليك، إلــــى جانب فتح املجال 

أمامها للقاء كالب أخرى“.
وتابعــــت أن املهرجــــان فرصــــة ألصحاب 
الــــكالب كي يتعلمــــوا أهمية احتــــرام كالبهم 

وحسن معاملتها.
وأوضــــح املنظمون أن من شــــروط دخول 
الكالب ملقر املهرجــــان وجود الكتيب اخلاص 
بتطعيمــــات الكلــــب مع صاحبــــه والتيقن من 
احلالة الصحيــــة للكلب وعــــدم عدوانيته في 

اختبار تقييم ســــريع يجريــــه محترفون على 
بوابة دخول املهرجان.

وعبــــر أصحــــاب كالب عــــن ســــعادتهم 
بالتقاء كالبهم مع كالب أخرى، في حني رأى 
آخرون أن املهرجان ال يجمع الكالب فقط معا 

لكنه يجمع أصحابها أيضا معا.
وأفــــادت امرأة شــــاركت مــــع كلبها في 
املهرجان تدعى ســــينثيا شليطا ”جئت إلى 

املهرجــــان حتى يتســــنى لكلبــــي اللعب، 
ألننــــي طوال الوقت منشــــغلة بالعمل 

وليس لدي الكثير من الوقت حتى 
أمتكن من الترفيه عنه“.

مليونيرة تحجز فندقا شهيرا احتفاال بزفاف دميتيها

كالب ببيروت تحظى بلحظات تدليك وسباحة

عادت المغنية األميركية كاري أندروود إلى األضواء وظهرت بعد عزلة استمرت 5 أشهر منذ وقوعها 
في منزلها عندما أصيبت بجرح عميق في الوجه، وبدا وجهها في حالة جيدة وهي تغني أغنيتها الجديدة 

{كراي بريتي}، في افتتاح حفل تسليم جوائز أكاديمية موسيقى الريف بمدينة الس فيغاس.

F

غنية األوبرا

باســـتضافة
يره وجنومه
 فـــي زيارات
ثـــار املدينة،
ارضة األزياء
فيلم تيتانيك،

سلت.

محترفون على ـه

عــــن ســــعادتهم
رى، في حني رأى
الكالب فقط معا ع

معا.
مــــع كلبها في ت
شليطا ”جئت إلى
كلبــــي اللعب،

غلة بالعمل 
حتى  ت
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