
} بغــداد - يلعب موقـــع التواصل االجتماعي 
فيسبوك دورا حاسما في المنافسة االنتخابية 
العراقيـــة المقررة فـــي الثاني عشـــر من مايو 
المقبل، على الترويج للمرشـــحين وإعالناتهم، 
وتســـقيط المنافسين ونشر فضائحهم. ويتخذ 
بعض أشـــكالها منحى تسقيطيا، تستخدم في 

تحقيقه أدوات غير نظيفة.
وتنفـــق األحـــزاب السياســـية الماليين من 
الدوالرات لترويج المنشـــورات في فيســـبوك، 

وبعضها يحقق تفاعال كبيرا.
ومـــن الممكـــن معرفـــة حجم اإلنفـــاق على 
الدعاية السياسية في فيسبوك من خالل حجم 
التفاعـــل. وتحقـــق بعض المنشـــورات تفاعال 
مليونيا، على غرار تلك الخاصة بمرشـــح تيار 

الحكمة عبدالحسين عبطان.
وتحطـــم إعالنات عبطـــان على فيســـبوك 
األرقام القياســـية للتفاعل، علـــى الرغم من أنه 

مرشـــح ضمن تيار الحكمة الذي يرأســـه عمار 
الحكيـــم الـــذي تطالـــه تهـــم باالســـتيالء على 

عقارات وأراض في بغداد والنجف.
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  خبـــراء  ويقـــول 
االجتماعي إن مرشـــح الحكمـــة ينفق ما معدله 
نحو ألف دوالر على كل منشـــور في فيســـبوك، 
ليضمـــن وصولـــه إلـــى جميع المســـتخدمين 

العراقيين.
ويقـــول هـــؤالء الخبـــراء إن التفاعـــل مع 
قبـــل  مـــن  والمرشـــحين  الساســـة  إعالنـــات 
المتابعيـــن العراقيين في فيســـبوك، ال يعكس 
مســـتوى شـــعبيتهم بأي شـــكل من األشـــكال، 
بل يعكس حجـــم االهتمام الشـــعبي بالقضايا 

السياسية في البلد.
ويعد نوري المالكي، من بين أكثر الساســـة 
العراقييـــن اعتمـــادا علـــى فيســـبوك. ويقول 
خبراء مواقع التواصـــل االجتماعي، إن مكتب 

المالكـــي ينفـــق اآلالف مـــن الـــدوالرات يوميا 
لتمويل منشـــورات في فيسبوك، ترّوج الئتالف 
دولـــة القانون وتبث شـــائعات ضـــد خصومه 

السياسيين.
وتهاجـــم صفحـــات على فيســـبوك، يعتقد 
أنهـــا تابعـــة للمالكـــي، ولزعيمة حركـــة إرادة 
حنان الفتالوي، رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
وتســـخر منه بشكل شـــخصي. وتحقق بعض 
هذه الصفحات تفاعال كبيرا بالرغم من شعبية 

العبادي في فيسبوك.

وارتبـــط بالمالكـــي والفتـــالوي مصطلـــح 
”الجيـــوش اإللكترونيـــة“، بســـبب نشـــاطهما 

الكبير في فيسبوك.
ويقول مصدر سياسي في بغداد لـ“العرب“، 
إن المالكي والفتالوي وأطرافا أخرى، يوظفون 
العشـــرات من الشـــبان ويضعونهم في مكاتب 
خاصة إلدارة عمليات الترويج والتســـقيط في 

فيسبوك.
ويعمل معظم هؤالء الشبان نحو 10 ساعات 
يوميـــا، لقاء نحـــو 400 دوالر في الشـــهر، فيما 
تزداد أجورهم قليال خـــالل الحملة االنتخابية 

التي ستنتهي في العاشر من الشهر القادم.
وعادة ما يشـــرف على إدارة هذه الجيوش 

إعالميون معروفون.
ولدى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم جيش 
إلكترونـــي كبير، كما أن العبادي شـــكل مؤخرا 
جيشه الخاص. أما في الساحة السنية، فيمتلك 

حزب الحـــل بزعامة جمـــال الكربولي جيشـــا 
إلكترونيـــا قويا، يتصدى ألي حملة تســـتهدف 

تسقيط الكربولي أو حلفائه.
إلى أحد  وتحّولـــت ”الفضائح الجنســـية“ 
أخطر أسلحة التسقيط السياسي في انتخابات 
2018. واضطـــرت مرشـــحة علـــى قائمة النصر 
بزعامـــة رئيس الـــوزراء حيدر العبـــادي، إلى 
االنسحاب من الســـباق االنتخابي بعد انتشار 

تسجيل مصور يظهرها في وضع مخل.
وســـرت شـــائعة مشـــابهة تتعلق بمرشحة 
علـــى قائمـــة التحالـــف المدني لكنهـــا نفتها، 
فيما تتداول غرف الدردشـــة اإللكترونية صورا 

لمرشحة ثالثة وهي عارية.
وأعربت سفارة الواليات المتحدة في بغداد 
عن ”قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالمضايقات 
والتشـــهير عبر اإلنترنت وتشويه السمعة ضد 

المرشحين لالنتخابات البرلمانية“.

} الرياض - تســـابق الواليات المتحدة الزمن 
من أجل التوصل إلى حل ألزمة نزع األســـلحة 
النووية من كوريا الشـــمالية، كـــي تتفرغ بعد 
ذلك لحسم الملف النووي اإليراني، الذي يقلق 
القوى الرئيســـية في أوروبا والشرق األوسط، 
ويحظـــى باهتمام بالغ من قبـــل قطاع األعمال 

العالمي.
وتعيـــد إدارة الرئيـــس األميركـــي دونالد 
ترامب توظيف اســـتراتيجية ”حافة الهاوية“ 
التـــي تؤتي ثمارهـــا في تعامل واشـــنطن مع 
بيونـــغ يانـــغ، لكن هـــذه المـــرة مـــع طهران، 
التـــي تجـــد نفســـها أمام عزلـــة متزايـــدة كل 
يوم، وســـط تصعيد الضغـــط الغربي وتحديد 
البنود المستهدفة لـ“تحسين“ االتفاق، بدال من 

إلغائه.
وتترقـــب كوريا الشـــمالية، التي تخشـــى 
من ســـلوك ترامب غير المتوقـــع، نتائج عملية 
دولية منسقة تسبق يوم 12 مايو المقبل، الذي 
ســـينظر فيه الكونغرس األميركي في إمكانية 
اســـتمرار الواليات المتحدة كطرف في االتفاق 
النـــووي، أو إعادة فرض عقوبـــات اقتصادية 

قاسية على إيران مرة أخرى.
لكن أكبر الرابحين من تشدد وزير الخارجية 
األميركـــي الجديد مايك بومبيو، في أول زيارة 
له إلى المنطقة منذ توليه المنصب األســـبوع 

الماضي، هم خصوم إيران في المنطقة.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير، األحد، خالل مؤتمر صحافي مشـــترك 
االتفاق  مع بومبيو في الرياض إلى ”تحسين“ 

النووي مع إيران.
وقال بومبيـــو إن إيران تعمل على ”زعزعة 
والجماعات  الميليشـــيات  وتدعـــم  المنطقـــة، 
اإلرهابية، وتعمل كتاجر سالح، إذ أنها تسّلح 
المتمردين الحوثيين فـــي اليمن، وإيران تقوم 
بحمالت قرصنة إلكترونية، وتدعم نظام األسد 

القاتل“.
وتابـــع ”على العكس من اإلدارة الســـابقة، 
نحن ال نتجاهل إرهاب إيران الواسع النطاق“.
بينمـــا أعلـــن مستشـــار األمـــن القومـــي 
األميركي جون بولتـــون، األحد، أن ”ترامب لم 
يتخذ قرارا بعد، إذا كان سينسحب من االتفاق 

النووي اإليراني أم ال“.
وهذا أحد جوانب سياسة ترامب في إبقاء 
أمـــام نوايـــاه الفعلية في ما  العالـــم ”حائرا“ 
يخـــص االتفاق النووي، الـــذي يقول مراقبون 

إنه لـــن يكون نوويـــا فقط في المســـتقبل، بل 
سيشـــمل جوانب سياسية تحظى بتوافق بين 

واشنطن وحلفائها األوروبيين والعرب.
وتريد الواليات المتحدة أن تعطي انطباعا 
بـــأن الملـــف النـــووي اإليراني صـــار أولوية 
اإلدارة األميركية، بعدما حققت اختراقا نوعيا 
فـــي العالقات مع كوريا الشـــمالية، التي بدأت 
تنفتح على سيول وطوكيو، قبيل قمة ستجمع 

ترامب بكيم جونغ أون.
وقال الكاتـــب البريطانـــي باتريك كوكبرن 
”إنها إيـــران ال كوريا الشـــمالية التي يجب أن 
تثير القلق“، مضيفـــا ”إن األزمة اإليرانية هي 
األخطر مقارنة باألزمـــة الكورية، ففي األخيرة 
نحن نتحدث عن اتفاق سالم سيستبدل اتفاق 
هدنـــة بانمونجوم فـــي عـــام 1953، حيث عدم 
توقيع اتفاق ســـالم لـــم يشـــعل أي حرب بين 
الكوريتين خالل 65 عاما، على الرغم من وقوع 

اشتباكات متفرقة قليلة“.
وإذا مـــا أظهـــرت إيران اســـتعدادا لتقديم 
تنازالت، عبر التفاوض على اتفاق جديد حول 
برنامجها الصاروخـــي ونفوذها في المنطقة، 
فســـيمثل ذلك متنفســـا لقوى أوروبية تتطلع 
شـــركاتها لتوقيع اتفاقات مع شركات إيرانية 

بالمليارات من الدوالرات.
ويقـــول محللـــون إن بومبيـــو أظهر خالل 
زيارتـــه للريـــاض، أن إدارة ترامـــب ال تنـــوي 
إعطـــاء هذه الميزة لإليرانييـــن مجانا. ويقود 
اإلصرار األميركي علـــى إخضاع إيران تلقائيا 
إلى انتقال األزمة مع إيـــران إلى قمة أولويات 
ترامب في المرحلة المقبلة، وهو ما ســـيهمش 
كثيـــرا ملفات أقـــل أهمية، كاألزمـــة الخليجية 

وعزلة قطر.
وكانـــت قطـــر تأمـــل فـــي أن يكـــون ملف 
المقاطعـــة على رأس أولويـــات بومبيو، لكنها 
تحولت إلى الخاســـر األكبر من هـــذه الزيارة، 

وفقا لدبلوماسيين غربيين.
إن  خليجيـــة  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
بومبيـــو، الـــذي عقـــد محادثـــات مـــع كبـــار 
المســـؤولين الســـعوديين على رأســـهم الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز وولّي العهـــد األمير 
محمد بن ســـلمان، خيب آمـــال الحكم في قطر، 
إذ لم يشر صراحة إلى األزمة التي تعاني منها 

الدوحة.
وكانـــت الدوحـــة ترغـــب فـــي أن يتحـــدث 
بومبيو بشـــكل واضح عن رغبـــة أميركية في 
إنهـــاء المقاطعة الرباعية لقطر، لكنه أظهر من 
خـــالل زيارته إلى الرياض أّنه يختلف كليا عن 
ســـلفه ريكس تيلرســـون. وظهر هذا االختالف 
بوضـــوح مـــن خالل تكريـــس بومبيـــو الجزء 
األكبر من مؤتمره الصحافي مع الجبير إليران 
وخطورة سياســـتها على االســـتقرار اإلقليمي 

واألمن األميركي من خالل ”دعمها لإلرهاب“.
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• بومبيو يخيب آمال قطر عبر تجاهل مطالبها بوضع ملف المقاطعة على رأس أولوياته في الرياض
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} لنــدن - تحـــاول إيـــران الرّد علـــى موجة 
تصعيـــد كبيـــر تتبناهـــا دول كبـــرى دعمـــا 
لخصوم إيران الخليجيين، في وقت تســـتعد 
فيه الواليـــات المتحدة لوضـــع خيارين أمام 

إيران، إما تعديل االتفاق النووي أو إلغائه.
ويشـــمل التعديل نفوذ إيران في المنطقة، 
خصوصـــا تجـــاه الســـعودية ودول الخليج 
األخرى، التي تســـعى إيران إلى تحويل اليمن 

إلى منصة إطالق عمليات تهدد أمنها.
ولم تظهـــر طهران أي مؤشـــرات للتعاون 
مـــع جيرانها، بـــل تبنت بدال من ذلك سياســـة 
تصعيدية على لسان مستشار المرشد للشؤون 
الخارجية علي أكبر واليتي، الذي أعاد الحديث 

عن ”الخليج الفارسي“ مرة أخرى.
وقـــال واليتـــي إن إيـــران ســـتبقي اســـم 
”الخليـــج الفارســـي“ حســـرة فـــي قلـــوب من 
وصفهم بـ“المســـتعمرين وعمالء االســـتكبار 

العالمي“. 

وجـــاء تصريح واليتي خـــالل حفل توقيع 
كتاب مصور عن ”الخليج الفارســـي“، األحد، 

في طهران، حيث وصف الكتاب بـ“الخالد“.
وفي معـــرض حديثه عن أهداف وتطلعات 
والواليـــات  العالمـــي“  االســـتكبار  ”عمـــالء 
المتحـــدة وإســـرائيل وخلفيات ســـعيها إلى 
تغيير اســـم الخليج، قال واليتي ”تغيير اسم 
هـــذا الخليج الفارســـي أو تحريفـــه هو إثارة 
فتنة وعليهم أن يعلموا أن مســـعاهم سيكون 

دون جدوى“.
وبحسب المستشار اإليراني فإن ”الوثائق 
وكتابـــات  اإليرانييـــن  وخلفيـــة  والتاريـــخ 
المؤرخين من الفرس والعرب جميعها أوردت 
عبارة البحر الفارســـي أو الخليج الفارســـي 
وهذا هو الحال بالنســـبة للخرائط الموجودة 

في المتاحف العالمية واإليرانية“.
وكلما شعرت إيران بالعزلة وبضغط كبير 
مـــن قبل األســـرة الدولية، تلجـــأ إلى أصوات 

تعبـــر عن المتشـــددين في الداخـــل اإليراني، 
وعلـــى رأســـها واليتـــي، المعـــروف بمواقفه 
وتصريحاته المثيـــرة للجدل، والتي تعبر عن 
في التمدد اإلقليمي وبســـط  رغبة ”فارســـية“ 
الهيمنة على المنطقـــة، انطالقا من طموحات 

جيواستراتيجية تحمل منطلقات عرقية.
وتعتمـــد هـــذه التصريحـــات علـــى نفوذ 
إيرانـــي في العراق وســـوريا ولبنان واليمن، 

توظفه طهران كخط دفاع متقدم عن أمنها. 
ومســـؤولين  واليتـــي  تصريحـــات  لكـــن 
متشـــددين آخريـــن تســـرع من تقليـــص هذا 
النفوذ بين الحاضنة االجتماعية المحلية في 

هذه الدول.
وفـــي فبراير الماضي، خالل زيارة قام بها 
واليتي إلى بغداد، قال إن ”الصحوة اإلسالمية 
لن تسمح بعودة الشيوعيين والليبراليين إلى 
الحكم في العراق“، مشـــيرا إلـــى االنتخابات 

العراقية التي ستجرى في مايو المقبل.

واليتي يرفع سقف التصعيد بإعادة الحديث عن {خليج فارسي}



} دمشق – تتعارض ممارسات تركيا في ريف 
حلب الشمالي والغربي وفي محافظة إدلب مع 
تصريحات مســـؤوليها بالســـعي للحفاظ على 
وحدة ســـوريا والنأي بها عن خطر التقســـيم، 
حيـــث أن ما يحدث في هذه املناطق من ســـعي 
لتغييـــر دميغرافي مترافق مع فرض منط حياة 
معـــني، يصب فـــي إطـــار عملية تشـــكيل كيان 

مستقل وفرضه كأمر واقع.
وتعالت في الفترة األخيرة أصوات محذرة 
مـــن عمليـــة تركية ممنهجـــة لتغييـــر التركيبة 
الدميغرافيـــة فـــي شـــمال حلب وحتديـــدا في 
منطقـــة عفرين التي ســـيطرت عليهـــا القوات 
التركيـــة مدعومة بفصائل إســـالمية ســـورية 
بعد طردها لوحدات حماية الشعب الكردي في 

مارس املاضي.
وتقـــوم تركيا بتوطـــني اآلالف من الالجئني 
السوريني (معظمهم من العرب السنة) القادمني 
مـــن أراضيهـــا، وأيضـــا املئـــات مـــن عائالت 
املقاتلـــني الذين مت تهجيرهم من ريف دمشـــق، 
في مدينة عفرين التـــي تعد إحدى أبرز مناطق 

األكراد في سوريا.
واعتبـــر املجلس الوطنـــي الكردي في بيان 
له األحد أن توطني عائالت الفصائل واملرحلني 
من الغوطة الشـــرقية ومناطـــق أخرى في قرى 
وبلدات عفرين، هو اســـتهداف للوجود القومي 

الكردي في هذه املدينة الكردية.
وطالـــب املجلس بضـــرورة ”خـــروج كافة 
القـــوى والفصائل املســـلحة مبا فيهـــا القوات 
التركيـــة احملتلة مـــن عفرين، وتوفيـــر العودة 
اآلمنة لألهالـــي إلى بيوتهم وإدارة شـــؤونهم 

بأنفسهم دون وصاية تركية“.
وبالتوازي مع عمليـــة التغيير الدميغرافي 
اجلارية على قدم وساق في عفرين تعمل تركيا 
مبســـاعدة من الفصائل الســـورية املوالية لها 
على إرســـاء منط حياة لم تعهـــده املنطقة، من 
خـــالل اســـتحداث نظـــام إداري وقضائي قائم 
علـــى ”الشـــريعة اإلســـالمية“، وهذا التمشـــي 
يطبـــق أيضا في أنحاء أخـــرى كإدلب وغيرها 
من املناطق التي حتت سيطرة فصائل متشددة 

مدعومة من تركيا.

وحذرت مؤسسة ”إيزدينا“ في بيان وصلت 
إلى ”العرب“ نســـخة منه من استحداث محاكم 
قضائية خاضعة للســـلطة العسكرية ولفصائل 

ما يسمى ”اجليش احلر“، في عفرين.
وتســـتند هـــذه احملاكم احملدثة فـــي تبرير 
وجودهـــا إلى ”القانون العربـــي املوحد“ الذي 
ينغلق على أحكام الشـــريعة اإلسالمية وفقهها 
ويحدده مصدر رئيسي ووحيد للتشريع، ولهذه 
احملاكم تواجد في املدن الســـورية األخرى على 

غرار إدلب وريف حلب الغربي.
و“القانـــون العربي املوحـــد“ هو عبارة عن 
مشـــروع مت إعداده في أروقة اجلامعة العربية 
عـــام ١٩٩٦، ولكنـــه لم يحـــظ باملصادقـــة عليه، 
وامتنـــع بالتالي تداولـــه وتطبيقه في أي دولة 
عربية، وينص ”القانون“ على عقوبة القصاص 
وعقوبة اإلعدام للمرتد وقطع يد السارق ورجم 

الزاني/ة وجلد شارب اخلمر.
ونبهت مؤسسة إيزدينا اإلعالمية من خطر 
هذه احملاكم التي من شـــأنها أن تطمس وتغّير 
الهوية الثقافية/املدنية لـعفرين وتشـــكل خطرا 

على خصوصية األقليات الدينية. وكانت تركيا 
قـــد نفـــذت في ينايـــر املاضي عملية عســـكرية 
واســـعة ضد منطقة عفرين اســـتمرت أكثر من 
شـــهر، وأدت إلـــى هـــروب اآلالف من ســـكانها 

األكراد إلى مناطق سيطرة النظام في حلب.
وصـــرح الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان في أكثر من مناسبة بأن عملية ”غصن 
التي أطلقها للســـيطرة على عفرين  الزيتـــون“ 
ليســـت احتالال وإمنا هدفها إعادة املنطقة إلى 
”أصحابها األصليني“، ويقصد حتديدا ”العرب 
السنة“، في حتريف سافر للتاريخ واجلغرافيا، 

على حد قول أحد النشطاء األكراد.
ويـــرى مراقبون أن النظـــام التركي ميارس 
عمليـــة تضليـــل واســـعة جلهـــة تصريحـــات 
مســـؤوليه وآخرهم وزيـــر اخلارجيـــة مولود 
جاويـــش أوغلـــو خـــالل اجتماع مـــع نظيريه 
اإليراني والروســـي الســـبت بأن وحدة سوريا 

هدف استراتيجي لبالده.
ويشـــير هـــؤالء إلى أن أنقرة فـــي ظل حكم 
حزب العدالة والتنمية ذي املرجعية اإلسالمية 

تعمل علـــى تغيير خطيـــر للمنطقة الســـورية 
احملاذية لها، مبا يخدم مشروعها االستئصالي 
لألقلية الكردية، وأيضا مبا يضمن نفوذا دائما 
في ســـوريا، عبر إنشـــاء منطقة بحجم يوازي 

حجم لبنان أو أكثر تدين ألنقرة بالوالء.
وحســـب هؤالء فإن التمشي التركي بدأ مع 
ســـيطرة الفصائل املتشددة على إدلب حيث أن 
أول هـــدف كان بالنســـبة لهـــذه الفصائل التي 
تترأســـها جبهة فتح الشـــام هـــو تغيير النمط 
املعيشي للمحافظة، عبر تغيير مناهج التعليم 

وفرض لباس معني، وإرساء محاكم شرعية.
وخالل الســـنوات األخيـــرة مت رصد تنفيذ 
العديد من األحكام القاضية بالرجم حتى املوت 
هموا بالزنا في محافظة  بحق نســـاء ورجال اتُّ

إدلب، وريف حلب الغربي.
ويقول نشـــطاء إن إدلب حتولت على أرض 
الواقع إلـــى إمارة إســـالمية مبباركـــة تركية، 
وهناك ســـعي حثيث لتطبيق هذا األمنوذج في 
عفريـــن ورمبا في منبج في حـــال نفذ أردوغان 

وعيده بالتقدم صوبها، في ظل صمت دولي.

}  القاهــرة -  قال الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، ووزير اخلارجية الفرنسي جان إيف 
لو دريان إن املشهد الليبي يحرز تقدما نسبيا، 
يتعني معه إجراء االنتخابات قبل نهاية العام.

جاء ذلك خـــالل لقاء السيســـي ولو دريان 
بالقاهـــرة األحـــد بحضـــور وزيـــر اخلارجية 
املصري سامح شـــكري، والقائم بأعمال رئيس 

املخابرات العامة املصرية عباس كامل.
وأوضحت الرئاسة املصرية في بيان لها أن 
اجلانبني ”ناقشـــا التطورات املتعلقة بالقضايا 

وامللفات اإلقليمية ذات االهتمام املشترك“.
وبشأن ليبيا، اتفقت وجهات نظر السيسي 
ولـــو دريان، وفـــق البيان، على ”حـــدوث تقدم 
نســـبي باملشهد، وهو ما يســـتلزم اإلسراع في 

إجراء االنتخابات قبل نهاية العام اجلاري“.
وشـــددا على أن األوضاع فـــي ليبيا ”تؤثر 
على أمـــن واســـتقرار منطقة البحر املتوســـط 

بأكملها“.
وفـــي مـــا يتعلـــق باألزمـــة الســـورية، أكد 
املوقف املصري بالتوصل  السيســـي ”ثوابت“ 

إلى تســـوية سياسية لألزمة، مبا يضمن وحدة 
األراضي السورية، ويرفع املعاناة اإلنسانية.

وبـــدأ جـــان إيف لـــو دريان زيارة رســـمية 
للقاهـــرة مســـاء الســـبت لبحـــث مجموعة من 
القضايا اإلقليمية الشائكة، أبرزها األوضاع في 
سوريا وليبيا، إلى جانب القضية الفلسطينية.

ويـــرى مراقبـــون أن تصريحات السيســـي 
ولـــو دريان تعكـــس حالة تناغم فـــي ما يتعلق 
بالتســـوية في ليبيا، في املقابـــل هناك خالف 

واضح بينهما حيال األزمة السورية.
ونفي وزيـــر اخلارجيـــة املصري، ســـامح 
شـــكري، في وقت الحق، أن تكون فرنسا طلبت 

من مصر إرسال قوات إلى سوريا.
ومعلوم أن فرنسا حتاول أن تفرض نفسها 
رقما صعبا في املعادلة الســـورية، وقد أرسلت 
قبـــل أيام املزيد من القوات إلى شـــمال شـــرق 
سوريا، في خطوة بدت استجابة لطلب أميركي 
بإرســـال احللفاء املزيد مـــن قواتهم إلى هناك، 
متهيدا النســـحاب أميركي مشكوك في حدوثه.
واســـتبعدت مصادر أمنية فـــي مصر أن يصل 

التشـــاور وتبادل الرؤى بـــني القاهرة وباريس 
بشـــأن األزمـــة الســـورية إلى درجة التنســـيق 
والتعـــاون الكامل، الســـتمرار تباعـــد وجهات 
النظر بينهما، فاألولى ما زالت تتمســـك باحلل 

السياسي ووحدة الدولة السورية.
أما فرنسا فهي تدعم الرؤية األميركية التي 
تريد استقطاع جزء من األرض السورية إلقامة 
إقليم كردي مســـتقل يهدف إلى احتواء التمدد 
اإليراني، وهو مـــا تعتبره مصر مدخال لتعقيد 
األزمـــة. وقال محمد مجاهد الزيات، اخلبير في 
الشـــؤون اإلقليمية، لـ“العرب“ إن فرنســـا تأمل 
أن ”تغيـــر مصر موقفها وتذهـــب بقواتها إلى 
ســـوريا لتكون جزءا من حـــل األزمة هناك، لكن 
القاهرة لن تقبل بذلـــك، وتتعامل مع هذا األمر 
بحنكة حتى ال يؤثر هذا الرفض على التنسيق 
املصري الفرنسي بشأن األزمة الليبية والتفاهم 
القوي بينهما بخصوص سبل مواجهة اإلرهاب 

في جتمع الساحل والصحراء“.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ أن 
القاهرة وباريس تلتقيان في الكثير من امللفات 
الثنائية، عكســـتها حزمة كبيرة من االتفاقيات 
العســـكرية. وبينهما تفاهم كبير حيال مكافحة 
اإلرهاب في املنطقة، ومرجح أن تتسع خطوات 

التقارب بينهما بشأن ليبيا مستقبال.
ودللت املصـــادر على كالمهـــا قائلة ”ليس 
صدفة أن يتزامن وصول وزير خارجية فرنســـا 
على رأس وفد كبير، متعدد االختصاصات، في 
وقت يزور القاهرة كل من غسان سالمة املبعوث 
األممي، وعقيلة صالح رئيس البرملان الليبي“.

وقالت ”فرنسا منفتحة على الرؤية املصرية 
للتســـوية السياســـية، ولديها قناعات واقعية 
للحل، وتؤيـــد خطوات القاهـــرة نحو ضرورة 
التعجيـــل بتوحيـــد املؤسســـة العســـكرية في 
ليبيـــا“. وأضافـــت أن اخلـــالف الرئيس يدور 
حـــول اقتنـــاع فرنســـا بأهمية االنفتـــاح على 

جماعة اإلخوان.
وأشـــار هاني خالف، سفير مصر في ليبيا 
سابقا، إلى أن القاهرة تنظر إلى باريس ”كعقل 
بني األطـــراف الغربيـــة، في ما يخـــص األزمة 

الليبية، بعكس الواليات املتحدة وإيطاليا“.

} غــزة – وجهت وزارة الداخلية التي تديرها 
حركـــة حماس في قطـــاع غزة أصابـــع االتهام 
لضبـــاط فـــي املخابـــرات العامة الفلســـطينية 
بالوقـــوف خلـــف التفجير التي اســـتهدف في 
مـــارس املاضي موكـــب رئيس الـــوزراء رامي 
احلمداللـــه، وأيضـــا بترتيب أعمـــال تخريبية 

سابقة في شبه اجلزيرة املصرية سيناء.
ويرى البعض أن هذا اإلعالن يحمل أبعادا 
سياسية من بينها إحراج  السلطة الفلسطينية 
ســـواء مع الفصائل  أو مـــع مصر قبيل انعقاد 
اجتماعات املجلس الوطني الفلســـطيني الذي 
يصر عليه الرئيس محمود عباس، رغم مقاطعة 

العديد من القوى والشخصيات.
وقـــال إياد البزم الناطق باســـم الوزارة في 
مؤمتـــر صحافي ”تبـــّني أن اجلهـــة التي تقف 
خلـــف عمليتي تفجير موكـــب رامي احلمدالله، 
ومحاولة اغتيـــال اللواء توفيق أبونعيم (مدير 
القـــوى األمنية فـــي حماس) كان لهـــا دور في 
أعمال تخريبية سابقة في غزة وسيناء (مبصر) 
حتت غطاء جماعات تكفيرية متشددة تعمل من 

خالل ما يعرف باملنبر اإلعالمي اجلهادي“.
وأوضـــح أن مدير هـــذا املنبـــر ”أبوحمزة 
األنصـــاري هـــو املدعـــو أحمـــد فوزي ســـعيد 
صوافطة الذي يعمل لصالـــح جهاز املخابرات 
العامة في رام اللـــه“. وأضاف هذا املتحدث أن 
التحقيقـــات ”أظهرت أن اخلليـــة كانت تخطط 
الســـتهداف شـــخصيات دولية تزور قطاع غزة 
إلـــى جانب اســـتهداف الوفد األمنـــي املصري 

وقيادات بارزة في حركة حماس�.
ووفق املتحدث فـــإن ”التحقيقات أثبتت أن 
شخصيات رفيعة املستوى في جهاز املخابرات 
العامـــة في رام الله هي احملرك واملوجه خلاليا 
تخريبية تعمل على ضرب االستقرار األمني في 
قطاع غزة“. وأوضح البـــزم أن املنبر اإلعالمي 
اجلهادي تأسس عام ٢٠١١ ”بتوجيه من جهات 
أمنية الســـتقطاب بعض الشـــباب واستغاللهم 
لتنفيـــذ أعمـــال إجراميـــة بغطـــاء تكفيري في 

ساحات مختلفة“.

وخـــالل املؤمتـــر عرضـــت الداخليـــة عبر 
شاشـــة تلفزيونيـــة كبيـــرة ”اعترافـــات“ لعدد 
من األشـــخاص قالت إنهم أعضـــاء في اخللية 
املشـــتبه بضلوعهـــا فـــي اســـتهداف موكـــب 

احلمدالله وأبونعيم.
وعقبـــت احلكومة الفلســـطينية على إعالن 
متهمة حركة  حماس بوصفه ”تلفيقـــا ملعونا“ 
حماس مبحاولة ضرب العالقة ما بني الســـلطة 
الفلســـطينية وجمهوريـــة مصر، فيمـــا اعتبر 
املتحدث باسم األجهزة األمنية الفلسطينية في 
الضفة الغربية ما روته حماس بأنه ”أكاذيب“.

ولم يصب احلمدالله حني استهدف انفجار 
موكبه في ١٣ مارس في بيت حانون بعد دخوله 

غزة. 

ووقع التفجير فيمـــا ال يزال اخلالف قائما 
بني السلطة الفلســـطينية وحماس بشأن إدارة 
قطاع غزة وتســـلم احلكومة الفلسطينية إدارة 
غالبيـــة الوزارات رغم اتفـــاق املصاحلة املوقع 

بينهما في ١٢ أكتوبر املاضي.
محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس  واتهـــم 
عباس الشـــهر املاضي حماس ”بالوقوف وراء 

االعتداء“ .
ويرى مراقبون أن اتهام حماس ملســـؤولني 
أمنيـــني فـــي الســـلطة بالوقوف خلـــف تفجير 
موكب رامـــي احلمدالله وقبلها محاولة اغتيال 
مدير القوى األمنية في غزة، هو إســـفني جديد 
يدق في مســـار املصاحلة، التـــي بات احلديث 
حولهـــا وفـــق البعـــض ”عبثيا“ حيـــث أن كل 
ممارســـات حماس أو الســـلطة تصب في إطار 

وأدها في مهدها.

{رفـــض الحكومة الســـودانية لتكوين آليات مســـتقلة لتنفيـــذ أي اتفاق ســـالم بين الطرفين أخبار

وتمسكها بآليات اتفاق الدوحة، هما اللذان قادا إلى تعثر مشاورات برلين هذا الشهر}.

جبريل إبراهيم
زعيم حركة العدل واملساواة املعارضة السودانية

{لن نســـمح لإليرانيين بإنشـــاء قواعد متقدمة في سوريا ضد إسرائيل، وهذا أمر واضح بالنسبة 

لنا وأوضحنا هذا الموقف في واشنطن وكل أنحاء العالم}.

أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع اإلسرائيلي
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حرب االتهامات تتصاعد تناغم مصري فرنسي حيال ليبيا وتباين بشأن سوريا

بين حماس والسلطة الفلسطينة

} دمشــق – شـــن الجيش السوري مدعوما 
بميليشـــيات إيرانية األحـــد هجوما مباغتا 
علـــى مواقـــع لقـــوات ســـوريا الديمقراطية 
شـــرقي نهر الفرات، في خطـــوة بدت لجس 

نبض التحالف الدولي ضد داعش.
الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  وتســـيطر 
المدعومـــة من التحالـــف الدولي على معظم 
منطقة شـــرقي نهر الفرات فـــي محافظة دير 
الـــزور، بعـــد حملة عســـكرية شـــنتها العام 

الماضي ضد تنظيم داعش.
بالمقابل يســـيطر النظام بدعـــم إيراني 
روســـي على كامل غرب نهـــر الفرات، ويرى 
مراقبـــون أن الهجوم األخير الذي شـــنه قد 
يكون الهدف منه هو توسيع نطاق سيطرته 
علـــى المنطقة وأيضـــا توجيه رســـالة إلى 
أنـــه قادر علـــى إعادة خلـــط األوراق في تلك 
المنطقة، خاصة مع ورود معطيات عن خطط 
أميركية جديدة تقوم على إرســـال المزيد من 
القوات من الدول الحليفة، إلى هناك، لتعزيز 

السيطرة على تلك الجهة االستراتيجية.
وكانت فرنســـا قـــد أعلنت قبـــل أيام عن 
إرســـالها المزيـــد من القوات إلـــى المنطقة، 
بعيـــد زيارة أداها الرئيس إيمانويل ماكرون 

للواليات المتحدة.
وذكرت وكالة األنباء الســـورية الرسمية 
في وقـــت ســـابق أن ”وحـــدات مـــن قواتنا 
المســـلحة تمكنـــت مـــن تحرير أربـــع قرى 
شـــرق نهر الفرات وهـــي (الجنينة ـ الجيعة 
ـ شـــمرة الحصان ـ حويقة المعيشـــية) التي 
كانت تحت ســـيطرة ما يسمى قوات سوريا 

الديموقراطية“.
وهـــذه المـــرة األولـــى التي يشـــن فيها 
النظـــام عمليـــة الســـتعادة مناطق تســـيطر 

عليها القوات المدعومة أميركيا.
وفي وقت الحق أكد بيان لقوات ســـوريا 
الديمقراطية أنها نجحت في استعادة القرى 

التي سيطر عليها النظام.
ونادرا ما يشـــتبك الجيش الســـوري مع 
قوات ســـوريا الديمقراطية وظل على مبعدة 
من مناطقها مركزا على اســـتعادة أراض من 

التنظيم غربي النهر.
والصدام الالفت الذي وقع بين الطرفين 
كان فـــي فبراير حينمـــا قتلت ضربات جوية 
أميركيـــة وأصابـــت المئـــات مـــن القـــوات 
الموالية للحكومـــة بينها متعاقدون أمنيون 
روس كانوا يتقدمـــون بالقرب من مدينة دير 
الزور الشـــرقية صوب أحد أكبر حقول الغاز 

الخاضعة لسيطرة ”سوريا الديمقراطية“.
ويرى مراقبون أنه مع انحسار المناطق 
الفاصلة بين القوى المتصارعة في ســـوريا 
فإنه من غير المســـتبعد أن يحدث صدام في 
شرق البالد تحديدا، حيث ينظر إليه على أنه  

المحدد النهائي للطرف الفائز في سوريا.

النظام يفاجئ قسد 

شرقي سوريا

يسعى النظام التركي بشكل حثيث لتطبيق 
منوذج إمارة إسالمية في كل املناطق التي 
يضــــــع يده عليها عبر الفصائل الســــــورية 
املوالية له، وآخرها في عفرين التي ارتدت 
في أسابيع قليلة حلة إسالمية تطبق فيها 
أحكام الشــــــريعة في خطوة بدت واضحة 
لطمس هوية املنطقة وإجبار ســــــكانها على 

القبول بهذا الواقع اجلديد أو الرحيل. 

شمال حلب وإدلب مشروع إمارة إسالمية برعاية تركية

االختالف في بعض الملفات ال يفسد للود قضية

[ استحداث محاكم شرعية في عفرين وفرض نمط حياة {غريب} عن المنطقة
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ثقافة السيف

اإلعالن يحمل أبعادا سياســـية من 

بينهـــا إحراج  الســـلطة ســـواء مع 

الفصائل  أو مع مصر قبيل انعقاد 

اجتماعات املجلس الوطني

◄



} بغــداد – أضفت مشــــاركة فصائل احلشــــد 
الشعبي في االنتخابات العراقية املقّررة لشهر 
مايــــو القــــادم طابعا من التوّتــــر على احلملة 
االنتخابية وجعلت التنافــــس فيها أقرب إلى 
أجواء املعركة العســــكرية التــــي ال خيار أمام 

املنخرط فيها إّال أن يكون ”قاتال أو مقتوال“.
ويجتمع كبار قادة احلشد الذي تأسس من 
العشرات من امليليشيات الشيعية بهدف قتال 
تنظيم داعش، في ائتالف يحمل اسم ”الفتح“ 

بقيادة زعيم منظمة بدر هادي العامري.
ويعترض منافســـون لالئتالف املذكور على 
ما يعتبرونه استغالال الســـم احلشد الشعبي 
لتحصيل مكاسب سياسية، لّكن عراقيني بينهم 
مرّشحون لالنتخابات ال يخفون مخاوفهم من 
اســـتخدام سالح امليليشـــيات وسطوتها على 

األرض لتحصيل تلك املكاسب.
الفصائـــل  مســـّلحي  إّن  هـــؤالء  ويقـــول 
الشـــيعية شـــرعوا في ترهيـــب الناخبني، في 
عدد من املناطق الســـنية التي تســـيطر عليها 
تلك الفصائل إلرغامهم على التصويت الئتالف 

الفتح.
واتهم القيادي فـــي احتاد القوى العراقية 
رعد الدهلكـــي، جهات مســـلحة بتهديد أبناء 
املكّون الســـني فـــي عدد من مناطـــق محافظة 
ديالـــى بالقتل في حال عدم تصويتهم لتحالف 
معّني، مؤّكدا أّن ”هناك جهات اعتدت على عدد 
من الذين يرّوجون لقوائم انتخابية في بعض 

مناطق ديالى ومنعتهم من تعليق أي الفتة“.
ويتجاوز الرهان على فـــوز ائتالف الفتح 
باالنتخابات القادمة، حدود العراق إلى إيران 
ذات العالقـــة العضويـــة بكبـــار قادتـــه وعلى 

رأسهم العامري.
وفي ظّل صراع النفوذ احملتدم في املنطقة، 
ومساعي الواليات املتحدة وحلفائها لتحجيم 
الـــدور اإليراني، ســـيكون توّلي الســـلطة في 
العـــراق، أحـــد صقـــور العائلـــة السياســـية 

الشيعية أمرا بالغ احليوية لطهران.
ويرّوج بقّوة اسم هادي العامري املعروف 
بوالئه الشـــديد إليـــران وبقتاله إلـــى جانبها 
ضّد العراق في حرب الثماني ســـنوات لتوّلي 
منصب رئيس الـــوزراء، خلفا حليدر العبادي 
الـــذي ينافس بدوره للفوز بواليـــة ثانية على 
رأس احلكومـــة، وقـــد تكـــون محاولته خالل 
فترتـــه احلاليـــة االنفتاح على بلـــدان اجلوار 
العربي وإضفاء نوع من التوازن على عالقات 
العراق مـــع بلدان اإلقليم ســـببا في اعتراض 

إيران على واليته الثانية.

والحـــت األحد بـــوادر العنف املســـّلح في 
احلملـــة االنتخابيـــة مـــع تعّرض أحـــد قادة 
احلشـــد الشعبي حملاولة اغتيال، بالتزامن مع 
تصاعد التراشـــق بني التيار الصدري بقيادة 
رجل الديـــن الشـــيعي مقتدى الصـــدر وقادة 

ميليشيات منخرطني في ائتالف الفتح.
ووصف مصـــدر سياســـي عراقي احلادث 
باخلطير قائال ”إّن مقتل أي شخصية سياسية 
أو عســـكرية عراقية في هذه الفترة بالذات من 
شـــأنه أن يخلـــط األوراق وأن يفّجر دوامة من 
العنف تغّذيهـــا حالة التعبئـــة والتحّفز التي 
أشاعها التنافس االنتخابي املتجاوز لألعراف 

واألخالقيات“.

وشـــهدت احلملة االنتخابية منذ انطالقها 
قبل أســـبوعني جتـــاوزات كثيرة مـــن متزيق 
صور املرشـــحني، إلى التراشـــق بتهم الفساد 
والتخويـــن، وحتـــى التكفيـــر، عبـــر وســـائل 
التواصل االجتماعي وبعض وســـائل اإلعالم 
اململوكة أو املمولة من قبل جهات مشاركة في 

االنتخابات.
وقـــال أحمد خلف الضابط برتبة نقيب في 
شـــرطة بغداد، لوكالة ألناضول ”إن مســـلحني 
مجهولني يســـتقّلون ســـيارة مدنيـــة هاجموا 
باألســـلحة الرشاشـــة املدير املالـــي في هيئة 
احلشـــد الشعبي قاســـم الزبيدي أثناء جتّوله 
وســـط بغـــداد“. وأضـــاف الضابط نفســـه أن 

القيادي باحلشـــد ”تعّرض إلصابات بالغة في 
مناطق متفرقة من اجلسم، نقل على إثرها إلى 

إحدى املستشفيات“.
وأكـــد بيـــان صادر عن احلشـــد الشـــعبي 
إصابـــة أحـــد مســـؤوليه، جاء فيـــه ”أن مدير 
املالية في هيئة احلشد الشـــعبي نقل للعناية 
املركزيـــة في إحدى املستشـــفيات إثر تعّرضه 

األحد حملاولة اغتيال في بغداد اليوم“.
وطالب نائب رئيس هيئة احلشـــد الشعبي 
أبومهـــدي املهنـــدس األجهزة األمنيـــة بفتح 

حتقيق باحلادثة.
وبـــرز مقتـــدى الصـــدر الذي يقـــود تياره 
ائتالفـــا انتخابيا مكّونا من عـــّدة تيارات من 
ضمنها احلزب الشـــيوعي العراقي حتت اسم 
”ســـائرون“ كأكبر مناهض ملشـــاركة احلشـــد 

الشعبي في االنتخابات.
وأثار الصدر مجـــّددا حفيظة قادة ائتالف 
لهـــم بعدم  الفتـــح عبـــر توجيهـــه ”نصيحة“ 
توظيف اسم احلشد في االنتخابات لتجّنب ما 

اعتبره ”عصيانا“ للمرجعية الدينية.
وقال الصـــدر ”إنني أتابـــع بعض مقاطع 
الفيديو التابعة لكتلة الفتح في مواقع التواصل 
االجتماعي، وبعض الدعايات االنتخابية التي 
تستغل اسم احلشـــد واجلهاد ضد داعش من 
أجل كسب األصوات، وخصوصا أن أغلبهم ال 

ميلك غير ذلك تاريخا مشّرفا“.
وأضـــاف ”أي عاقـــل يقبـــل بـــزج اجلهاد 
واملجاهدين واسمهم في السياسة وخصوصا 
أن اجلهـــاد ضد داعش واالنتصـــار لم يكن إّال 

بفضل الله واملرجعية“.
ورّد هـــادي العامري زعيـــم ائتالف الفتح 
على زعيم التيار الصدري بالقول ”لم نقاتل من 
أجـــل االنتخابات وال نريد من أحد أن يجازينا 
على اجلهود التـــي بذلناها“، مضيفا ”ال نريد 
مـــن أحد أن يعطينا رأيه، فاحلشـــد الشـــعبي 
مشروع غير مشـــروعنا اليوم.. نحن اليوم في 
مشـــروع آخر اسمه مشروع الفتح“، في إشارة 
واضحة إلـــى حتّول الفصائل املســـّلحة التي 

حاربت داعش للعمل في احلقل السياسي.

} أبوظبــي – قطعـــت دولة اإلمـــارات العربية 
املتحـــدة وجمهورية النمســـا، خطـــوة جديدة 
باجتـــاه توســـيع مجـــاالت التعـــاون بينهما، 
من خالل زيارة قام بها املستشـــار النمســـاوي 
سيباســـتيان كورتز، إلـــى اإلمارات حيث كانت 
لـــه مباحثـــات مع ولـــّي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان شملت قضايا التعاون 
بني اإلمارات والنمســـا في املجـــاالت التجارية 
واالقتصادية والســـياحية والثقافية، وتطّرقت 

إلى ملّفات إقليمية ودولية.
كما أثمـــرت الزيـــارة في جانبهـــا العملي 
توقيع اتفاقية في مجال الطاقة، ومذّكرة تفاهم 

في مجال التعليم اجلامعي.

وذّكر الشيخ محمد بن زايد خالل املباحثات 
بنهـــج بـــالده في إثراء شـــبكة شـــراكاتها عبر 
العالم مبا يخدم ”سياساتها القائمة على تنويع 
اقتصادهـــا وبناء اقتصـــاد قائم علـــى املعرفة 

واالبتكار وجذب االستثمارات اخلارجية“.
ونقلت عنه وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية 
”وام“ قولـــه إّن ”التطـــور الذي حدث في مســـار 
العالقات اإلماراتية النمساوية خالل السنوات 
املاضية، خاصة على مستوى التبادل التجاري 
والتعـــاون في مجالـــي الطاقـــة والتكنولوجيا 
وغيرهمـــا، يفتح املجال ملزيد من النمّو في هذه 
العالقـــات فـــي ظل مـــا يتوافر لها من أســـباب 

التقدم واالزدهار على املستويات املختلفة“.

} مانيــال – أخذت األزمة بني الكويت ومانيال 
بســــبب ملف خــــدم املنازل، منحــــى تصعيديا 
جديــــدا بإعــــالن الرئيس الفلبينــــي رودريغو 
دوتيرتــــي، األحد، قراره فرض حظر دائم على 

سفر مواطنيه للعمل في الكويت.
وهذه اخلطوة مبثابة جزء من عملية عّض 
أصابــــع بني الفلّبــــني التي ُتعَتَبــــر حتويالت 
عمالهــــا املنتشــــرين في أنحــــاء العالــــم، وال 
ســــيما في منطقة اخلليج العربي موردا ماليا 
مهّما، والكويت التــــي ترتقي حاجتها للعّمال 
الوافديــــن، مبــــا فــــي ذلك خــــدم املنــــازل، إلى 
مرتبــــة الضرورة التي ال غنى عنها، نظرا إلى 
افتقارها لليد العاملة احمللية املاهرة واملدّربة، 
وانعــــدام احلمــــاس لــــدى غالبيــــة مواطنيها 
املرّفهني بفضل التقدميات السخية من الدولة 

لالنخراط في أعمال مرهقة وقليلة الدخل.

وبحسب اإلحصائيات الرسمية الفلبينية، 
فــــإّن أكثر مــــن ربع مليــــون مواطــــن فلبيني 
يعملون في الكويت حوالي ستني باملئة منهم 

خدم منازل.
وخروج مثل هذا العدد من ســــوق الشغل 
الكويتــــي بشــــكل مفاجــــئ -في حــــال حدوثه 
بالفعل- ســــيمّثل أزمــــة يد عاملــــة كبيرة في 

الكويت.
وقــــال دوتيرتــــي للصحافيني فــــي مدينة 
دافاو بجنوب الفلبني ”ســــيبقى احلظر دائما. 
لــــن تكون هنــــاك عمليات توظيــــف خصوصا 

للعمالة املنزلية“. 

وكان الرئيس الفلبيني قد فرض في فبراير 
املاضــــي حظرا على ســــفر العمــــال من بالده 
إلى الكويت بعد مقتــــل عاملة منزلية فلبينية 
تدعى جوانا دميافيليس عثر على جثتها التي 
حتمل آثــــار تعذيب في ثالجة إحدى الشــــقق 

الفارغة.
وأكد أنه ســــيعيد اخلادمــــات الفلبينيات 
الالتــــي تعرضن إلى ســــوء املعاملة، فيما دعا 
الراغبــــات في البقاء في البلــــد اخلليجي إلى 

العودة.
وقال ”أرغب في مخاطبة حّسهم الوطني، 
عودوا إلــــى دياركم. بغض النظــــر عن فقرنا، 
سنعيش. االقتصاد بوضع جيد ولدينا نقص 

في العمالة“.
وتعّمقــــت األزمــــة بشــــكل إضافــــي بعدما 
أمرت الســــلطات الكويتية األســــبوع املاضي 
ســــفير مانيال باملغادرة على خلفية تسجيالت 
مصورة أظهــــرت موظفي الســــفارة الفلبينية 
يســــاعدون العمال على الهرب من أرباب عمل 

يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.
ورأت دوائــــر سياســــية وإعالمية ونواب 
مبجلــــس األّمــــة (البرملــــان) في ذلــــك انتهاكا 
لســــيادة البلــــد. ولــــم متلك احلكومة ســــوى 
مســــايرة موجــــة الغضــــب وإعالن الســــفير 
الفلبيني ريناتو أوفيال شــــخصا غير مرغوب 
فيــــه وإمهالــــه أســــبوعا ملغــــادرة األراضــــي 
الكويتيــــة، رغم ما تنطــــوي عليه اخلطوة من 
تعميق ألزمة اليد العاملة املشتغلة في األعمال 

املنزلية.
وعلى مــــدار الشــــهرين املاضيــــني حاول 
البلدان تفادي تصعيد األزمة التي ال تخدم أّيا 
منهمــــا حيث انخرطا فــــي مفاوضات من أجل 

التوصل إلى اتفاق حول العمالة. 
وأشار مسؤولون فلبينيون إلى أّن انتزاع 
املزيــــد من احلقــــوق ملواطنيهــــم العاملني في 
الكويت ســــيؤدي إلى رفع حظر ســــفر العمال 

الذي أعلنه الرئيس دوتيرتي.

واعتــــذرت الفلبني األســــبوع املاضي على 
انخراط منتســــبني لسفارتها في تهريب عمال 
من بيوت مخدوميهم، لكن السلطات الكويتية 
أعلنت أنها ستطرد ســــفير مانيال وتستدعي 
ســــفيرها من الدولة الواقعة في جنوب شرق 

آسيا. 
بالضغوط  وفّسر البعض هذه ”الصرامة“ 
املسّلطة على احلكومة الكويتية من قبل نواب 
بالبرملان بشــــأن ملّفات أخرى ســــتكون مطلع 
مايو القادم موضوعا ملســــاءالت نيابية لثالثة 
أعضاء في احلكومة بينهم رئيســــها الشــــيخ 

جابر املبارك.
ووصــــف دوتيرتي األحد وضــــع مواطنيه 
العاملني في الكويت بـ“الكارثي“. ويعمل نحو 
عشــــرة ماليني فلبيني في اخلارج ويضخون 
مليارات الــــدوالرات في اقتصــــاد بالدهم من 
األمــــوال التي يرســــلونها ألســــرهم ســــنويا. 
وتدعم هــــذه اإليرادات االقتصاد احمللي بأكثر 

من 28 مليار دوالر عام 2017.
ويعتبــــر الفلبينيــــون الذيــــن يعملون في 
اخلارج أبطاال في بالدهم بســــبب مساهمتهم 
في االقتصاد الوطني. ويشــــدد املدافعون عن 
حقوق اإلنسان على الثمن االجتماعي للهجرة 
التي تفّرق األســــر وجتعــــل املهاجرين عرضة 

للتجاوزات.
واملعلومــــات عــــن ســــوء املعاملــــة التــــي 
يتعرضــــون لهــــا تشــــّكل موضوعا سياســــيا 

حساسا.
وســــبق لدوتيرتي أن اّتهــــم أرباب العمل 
في الكويت باغتصاب العامــــالت الفلبينيات 
بانتظــــام وإرغامهن على العمل 21 ســــاعة في 

اليوم وتقدمي بقايا الطعام لهن.
وأوضح أنه بإمــــكان العمال العائدين من 
الكويت احلصول على وظائف كمّدرسني للغة 
اإلنكليزيــــة في الصني، مشــــيرا إلى حتســــن 
العالقــــات مع بكني التــــي وصفها بـ“الصديق 
احلقيقي“. وأضاف أنه ال يسعى إلى االنتقام 
مــــن الكويت وال يحمل أي كراهية جتاه البلد، 
مســــتدركا ”لكن إذا كان شــــعبي يشــــكل عبئا 
على بعضهــــم وعلى بعــــض احلكومات التي 
يتعّني عليها حمايتهم واحلفاظ على حقوقهم، 

فسنقوم نحن مبا ينبغي علينا فعله“.

اإلمارات والنمسا ترفعان 

من وتيرة تعاونهما
 أصابع بني الكويت والفلبني

ّ
عض

[ دوتيرتي يوسع الحظر على سفر مواطنيه للعمل بالكويت 
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أخبار

قضّية خدم املنازل الفلبينيني في الكويت تشــــــهد قفزات ســــــريعة ومفاجئة باجتاه التحّول 
إلى أزمة دبلوماســــــية ذات تداعيات على مصالح الطرفني؛ مانيال التي جتني عوائد مالية 
مجزية من عمالها املنتشــــــرين في أنحاء العالم، والكويت شــــــديدة احلاجــــــة لليد العاملة 

الوافدة.

«أكثر من خمســـني مليون دوالر من اإلمارت لترميم مسجد النوري باملوصل. هكذا تعمل دولة 

الخير؛ تضع أموالها في املجال الصحيح وال تدفع املاليني لإلرهابيني لتدمير املجتمعات}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير خارجية البحرين

«قائد امليليشـــيات الحوثية يختبئ في كهفه بحراســـة خاصة من الحرس الثوري اإليراني ويأمر 

أتباعه بقتل اليمنيني ونقض االتفاقيات}.

محمد آل جابر
 السفير السعودي لدى اليمن

حالة مـــن التعبئة والتحفز ســـببها 

التنافس االنتخابي الشـــديد تهدد 

بتحـــول أي حادثة أمنيـــة إلى دوامة 

من العنف

◄

بباباختصارشبح العنف يتربص بحملة انتخابية عراقية منفلتة من الضوابط واألخالقيات

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ حّدد المبعوث األممي إلى اليمن، 
مارتن غريفيث، الخامس من مايو القادم 

موعدا جديدا لزيارته إلى العاصمة 
اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة 

المتمّردين الحوثيين، وذلك بعد أن كان 
أّجل الزيارة التي كان يعتزم القيام بها 

السبت الماضي.

◄ أدى نزاع عشائري مسّلح نشب 
األحد في منطقة المشتل شرقي 

العاصمة العراقية بغداد إلى مقتل 
شخص واحد وإصابة عدد آخر بجروح. 

وقالت مصادر محّلية إّن القتيل هو 
أحد المرّشحين لالنتخابات البرلمانية 
عن ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.

◄ أعلن  األحد في اليمن عن استكمال 
الجيش تأمين كافة مناطق شمال وغرب 

محافظة حضرموت بشرقي البالد من 
عناصر تنظيم القاعدة والسيطرة على 

الطرق المؤدية للمحافظة وتمركز قوات 
النخبة الحضرمية في أهم المداخل 

والمخارج تحت تغطية جوية كثيفة من 
طيران التحالف العربي.

◄ وصلت إلى مدينة إزمير التركية 
قوات سعودية برية وجوية وبحرية، 

وذلك للمشاركة في تمرين ”إفيس 2018“ 
أحد أكبر التمارين متعددة الجنسيات 

في العالم.

◄ أصدرت المحكمة الجنائية العراقية، 
األحد، أحكاما بالسجن المؤبد على 

29 أجنبية بعد إدانتهن باالنتماء إلى 
تنظيم داعش. وتحمل 19 من المحكوم 

عليهن الجنسية الروسية، فيما 
البقية أذريات وطاجيكيات. ومن بين 
هؤالء النسوة من لديها أطفال صغار 

ورّضع أحضروا إلى المحكمة بصحبة 
أمهاتهّن.

◄ أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية 
العراقيتان عن توقيف ثمانية من 
عناصر تنظيم داعش في كل من 

العاصمة بغداد ومدينة الموصل مركز 
محافظة نينوى بشمال العراق.

[ مشاركة الحشد الشعبي تضفي طابعا من العسكرة على التنافس االنتخابي

انتخبوني

أكثر من ربع مليـــون مواطن فلبيني 

يعملون في الكويت، حوالي ســـتني 

باملئـــة منهم خـــدم منـــازل يصعب 

تعويضهم بشكل عاجل

◄



   

صابر بليدي

} الجزائــر - يســـتمر الصـــراع داخـــل حركة 
النهضة الجزائرية، حول شـــرعية المؤسسات 
والمناصـــب القيادية بين األميـــن العام محمد 
ذويبـــي، ورئيس مجلس الشـــورى عبدالهادي 
عثامنية، بشكل يشير إلى تفكك الحركة، خاصة 
بعـــد فشـــل لجنة الوســـاطة فـــي التقريب بين 

الطرفين، قبيل الذهاب إلى المؤتمر القادم.
واعتـــرف بيـــان للحركـــة تحـــوز ”العرب“ 
على نســـخة منه بـ“اســـتفحال األزمة الداخلية 
وتوظيـــف الممارســـات غيـــر الشـــرعية وغير 
الديمقراطيـــة من طرف األميـــن العام، من أجل 
ترتيب المؤسســـات الداخلية بشـــكل يسمح له 
باالســـتمرار في هرم الحزب، وإقصاء األجنحة 

والوجوه المعارضة له“.

وجـــاءت أزمـــة حركـــة النهضـــة، لتكـــرس 
أزمة داخلية تعيشـــها األحزاب اإلســـالمية في 
الجزائـــر، خاصة مع تراجع االمتداد الشـــعبي 
لهـــا، وعـــدم قدرتهـــا علـــى منافســـة مختلف 
التيـــارات السياســـية األخـــرى، حيـــث أثبتت 
نتائج االنتخابات التشـــريعية والمحلية التي 
جرت في السداســـي األخير من العام الماضي، 
تقلـــص حجـــم اإلســـالميين فـــي المشـــهدين 
السياسي والشعبي. ورغم مساعي التحالفات 
التي أبرمت بين قطبي اإلخوان قبل االنتخابات 

المذكورة، وظهور تحالف حركة مجتمع السلم 
وجبهة التغيير قبل مشروع االنصهار المنتظر 
فـــي المؤتمر المقرر الشـــهر القـــادم، وتحالف 
بـــوادر  أن  إال  والبنـــاء،  والعدالـــة  النهضـــة 
التفكك واالنشـــطار تغلب على جهود التحالف 

والوحدة.
وتعيـــش حركـــة مجتمع الســـلم، صراعات 
محمومة عشية المؤتمر الخامس، بين جناحي 
األمين العام السابق أبوجرة سلطاني، واألمين 

العام الحالي عبدالرزاق مقري.
وسيكون حلف النهضة والعدالة والبناء قد 
دخل مرحلة الموت السياسي غير المعلن، بعد 
إبداء حركة البناء نيتها العودة إلى الحزب األم 
(حركة حمس)، وتعبيـــر عبدالله جاب الله عما 
أســـماه بـ“خيبة األمل والخطأ السياســـي في 

إقامة الحلف المذكور“.
وسبق لجناح عبدالهادي عثامنية، أن وجه 
اتهامات صريحة لألمين العام لحركة النهضة، 
بإجهاض التحالف من خالل تردده في تجسيد 
الخطوات العملية التي سطرت إلرساء الحلف، 
والعمل على تجســـيد مصالحـــه وأهدافه على 
حساب االلتزامات التي أطلقتها حركة النهضة 
للذهـــاب مع جبهـــة العدالة والتنميـــة وحركة 
البنـــاء الوطنـــي، لمؤتمر توحيـــدي لألحزاب 

الثالثة.
ورغـــم محـــاوالت التكتم علـــى الخالفات 
فـــإن  األجنحـــة،  مختلـــف  بيـــن  المشـــتعلة 
الرســـالة الداخلية ألبوجرة الســـلطاني، التي 
عبـــر فيها عـــن اســـتيائه مما أســـماه ترتيب 
المؤتمر للقيـــادة الحالية، وقطع الطريق على 
المنافســـين لعبدالرزاق مقـــري، في الوصول 
إلى قيـــادة حمس، تعكـــس انتهازية القيادات 
اإلســـالمية فـــي الجزائر. وشـــكلت اعترافات 
عبداللـــه جاب الله، بنكســـة اإلســـالميين في 

االنتخابات األخيرة وتهاوي التمثيل الشعبي 
لألحزاب اإلســـالمية في المجتمع الجزائري، 

تحوال غير مسبوق.
وتعكس السجاالت المفتوحة بين مختلف 
األجنحة والتيارات حالة تفكك وتشـــرذم، تزيد 
من عزلة اإلسالميين في ظل محافظة األقطاب 
الكالســـيكية (قومية وعلمانية) على مواقعها، 
وبـــروز قـــوى سياســـية جديدة في المشـــهد 

الداخلي.
وشـــكلت الفتوى التي أطلقها زعيم التيار 
الســـلفي محمد علـــي فركوس، حـــول ”براءة 
أهـــل الســـنة والجماعة من تيـــارات اإلخوان 
والصوفيـــة واإلباضيـــة“، إحراجـــا لإلخوان 
خاصـــة بعد بـــروز ســـجاالت ترســـخ تقوقع 
فعاليات التيار اإلسالمي في نقاشات هامشية 
وســـطحية، تنطوي على عجز سياسي وفكري 

عن تقديم البدائل والحلول للمجتمع.
وكان عبدالله جاب الله اعترف بـ“انكســـار 
اإلســـالميين في الجزائر، وبتقلـــص نفوذهم 
الشـــعبي، بسبب الحرب الشاملة المعلنة على 
اإلرهاب والتطـــرف، ودور التحوالت اإلقليمية 
في المنطقة، بعد تفـــرغ قوى عربية إلجهاض 
مشـــروع اإلخوان، الذي أفرزتـــه موجة الربيع 

العربي منذ العام 2011“.
ولم يخف انتكاســـة اإلسالميين في بالده، 
بســـبب تراكم ما أســـماه بـ“التجارب الفاشلة 
لألحزاب اإلســـالمية في تســـيير الشأن العام، 
ممـــا نفر الفئات الشـــعبية في االســـتحقاقات 
األخيرة، فضال عن هشاشـــة محاوالت الوحدة 
والتحالف“، في إشـــارة إلى بعـــض القيادات 
والوجوه اإلسالمية التي ساهمت في إجهاض 

تلك التحالفات.
ويتهم إســـالميو الجزائر، بإجهاض تكتل 
قوى المعارضة السياســـية التـــي ظهرت منذ 
العـــام 2013، بســـبب مســـارعتهم للمشـــاركة 
فـــي االســـتحقاقات االنتخابيـــة األخيرة، رغم 
بوادر التزوير والتالعب باإلرادة الشعبية من 
طرف الســـلطة، وهو ما ســـاهم في تفكك تكتل 
تنســـيقية الحريـــات واالنتقـــال الديمقراطي 
ولجنة المتابعة والمشـــاورات، وزوال إحدى 

البؤر التي كانت تزعج السلطة آنذاك.

الجمعي قاسمي

} تونــس - رحـــب صـــالح الديـــن الجمالي، 
المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى 
ليبيا، بالتحركات السياســـية والدبلوماسية 
اإلقليمية والدولية التي تكثفت بشـــكل الفت، 
إلعـــادة الملـــف الليبي إلـــى دائـــرة الضوء، 
والعمـــل على إخراجه من مربع الجمود الذي 
ترّدى فيه بسبب تعثر العملية السياسية في 
أعقاب فشل المفاوضات حول تعديل االتفاق 

السياسي.
االهتمـــام  عـــودة  إن  لـ“العـــرب“،  وقـــال 
اإلقليمـــي والدولـــي بالملـــف الليبـــي الذي 
انتقـــل خـــالل األيـــام القليلـــة الماضيـــة من 
إطـــار التجـــاذب الليبي-الليبـــي، إلى اإلطار 
السياسي والدبلوماســـي اإلقليمي والدولي، 
هو أمر يبعث على االرتياح ألن من شـــأن ذلك 
كســـر الجمود، ودعم العملية السياسية التي 

تشهد ركودا.

وحـــذر الجمالي من أن الخطـــر الحقيقي 
الذي عـــادة ما يتربص بالقضايا الســـاخنة، 
ومنهـــا الملـــف الليبـــي، يكمن فـــي الجمود، 
ونســـيان القضية علـــى الصعيدين اإلقليمي 
والدولـــي، وهـــو أمر إن حصل ســـيؤدي إلى 
دخـــول هـــذه القضية فـــي متاهـــات خطيرة 
يســـتفيد منها فقط الذين يريدون اســـتمرار 

الفوضى وعدم االستقرار.
واعتبـــر أنـــه على هـــذا األســـاس، ينظر 
بإيجابية إلى التحركات السياسية اإلقليمية 
والدولية، وخاصة منها زيارة وزير الخارجية 
الفرنســـي جـــون إيـــف لودريـــان للقاهـــرة، 
واجتماع اللجنة الرباعيـــة حول الوضع في 
ليبيا الذي ســـُيعقد االثنين في مقر الجامعة 

العربية بالقاهرة.
ويشـــهد الملـــف الليبي منـــذ اإلعالن عن 
مرض قائـــد الجيش الليبي، المشـــير خليفة 
حفتر، تحركات سياســـية الفتـــة، كان أبرزها 
االجتمـــاع المثيـــر للجـــدل الـــذي جمـــع في 

العاصمـــة المغربيـــة، الربـــاط، بيـــن رئيس 
البرلمـــان الليبـــي عقيلة صالـــح، والرئيس 
الجديد للمجلـــس األعلى للدولـــة، اإلخواني 

خالد المشري.
وازدادت التحـــركات السياســـية الرامية 
إلى كســـر الجمـــود الذي تردت فيـــه العملية 
السياســـية الليبية، مع عودة المشير خليفة 
حفتـــر إلـــى بنغـــازي، لتتخذ بعدهـــا أبعادا 
إقليميـــة ودوليـــة، بانخراط عواصـــم القرار 
اإلقليميـــة والدولية في هـــذه التحركات التي 
تأتـــي بعد جالء الصور الُملتبســـة، وتهاوي 

التكهنات الُمتضاربة.
وبالتوازي، أعلن الوزير المفوض محمود 
عفيفي، المتحدث الرسمى باسم األمين العام 
لجامعـــة الـــدول العربيـــة الســـبت ، أن مقر 
األمانـــة العامـــة للجامعة العربيـــة بالقاهرة 
ســـيحتضن االثنيـــن، اجتماعـــا لمجموعـــة 
اللجنـــة الرباعية حـــول ليبيـــا، والتي تضم 
الجامعة العربية واألمم المتحدة واالتحادين 

األفريقي واألوروبي.
وأشار إلى أن هذا االجتماع سُيشارك فيه 
إلـــى جانب أمين عام الجامعة العربية كل من 
فيديريكا موغيرينـــي الممثلة العليا لالتحاد 
والسياســـة  الخارجية  للشـــؤون  األوروبـــي 
األمنية، وغسان سالمة المبعوث األممي إلى 
ليبيا، وبيير بويويا رئيس بوروندي األسبق 
والممثل األعلى لالتحـــاد األفريقي إلى مالي 

والساحل.
واعتبـــر عفيفي أن هذا االجتماع يأتي في 
ســـياق التزام الجامعة العربية، واالتحادين 
المتحـــدة  واألمـــم  واألوروبـــي  األفريقـــي 
بمواصلة تعاونها والتنســـيق الوثيق القائم 
فيمـــا بينهـــا، دعمـــا للعملية السياســـية في 
ليبيا، ومـــن أجل مرافقـــة الليبيين للوصول 
الدســـتورية  االســـتحقاقات  إتمـــام  إلـــى 
واالنتخابية المقررة بموجب االتفاق الموقع 

في الصخيرات.
وســـيبحث المشاركون في االجتماع، آخر 
المستجدات األمنية والسياسية على الساحة 
الليبيـــة، كما سيســـتعرضون التقدم المحرز 
في ســـبيل تنفيذ خطة العمـــل التي أطلقتها 

األمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية.
اتفـــاق  تعديـــل  علـــى  الخطـــة  وتنـــص 
الصخيـــرات، وعقـــد مؤتمـــر وطنـــي جامع 

يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية 
بيـــن الليبييـــن، وعقد اســـتفتاء دســـتوري 

وانتخابات تشريعية ورئاسية.
وربط صالح الديـــن الجمالي هذا الحراك 
السياسي اإلقليمي والدولي بالتطورات التي 
عرفهـــا الملف الليبي خـــالل األيام الماضية، 
وخاصة منها عودة خليفة حفتر إلى بنغازي 
بعد خضوعـــه للعـــالج لمدة أســـبوعين في 

فرنسا.
وقـــال إن هذه العودة أشـــاعت الكثير من 
االرتيـــاح، ذلك أن حفتر ”هـــو عنصر مهم في 
الملـــف الليبـــي، وفـــي المعادلة السياســـية 
والعســـكرية الليبية بشـــكل عام، وأظهر أنه 
رجل دولة، وهو بذلك له وزن كبير في أي حل 

ُمرتقب“.

واعتبر أن هذا الحراك السياسي اإلقليمي 
والدولـــي يعكـــس أهميـــة الملـــف الليبـــي، 
وضـــرورة اإلســـراع بإيجـــاد حـــل مناســـب 
وتوافقـــي له، الفتـــا إلى أن الدور الفرنســـي 
فـــي هـــذا الملف مهم جـــدا بحكـــم المصالح 
الفرنسية الحيوية في ليبيا، وعموم المنطقة 
التي تأثرت بتداعيات الملف الليبي سياسيا 

واقتصاديا وأمنيا.
لكنه شـــدد فـــي المقابل علـــى أهمية دور 
اللجنـــة الرباعيـــة في هذا الملـــف ”الحارق“ 
باعتبـــار أن هـــذه اللجنة أسســـتها الجامعة 
العربيـــة بهـــدف تنســـيق جهـــود المنظمات 
المذكورة لدعم العملية السياسية انطالقا من 
خارطة الطريق التي يسعى غسان سالمة إلى 

تنفيذها.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن ُتســـاهم هذه 
التحـــركات التـــي عكســـت اهتمامـــا جديدا 
بالملف الليبي، في إشـــاعة التفاؤل بإمكانية 
التوصل إلى حل، ذلك أن اتفاق القوى الفاعلة 
في هـــذا الملـــف من شـــأنه خفـــض التوتر، 
وتبديد عوامل التدخل األجنبي الذي ترفضه 

مختلف القوى.

} برازافيــل – دعـــا العاهـــل المغربـــي الملك 
محمـــد الســـادس إلـــى نشـــر الوعـــي البيئي 
بأفريقيـــا، لكونه يكتســـي طابع االســـتعجال 
بالنســـبة للقارة ويوازي الحاجة إلى تنميتها 

الشاملة.
وقال أمام قمة قادة دول ورؤساء حكومات 
لجنـــة المنـــاخ والصنـــدوق األزرق لحـــوض 
الكونغـــو، التي انعقدت األحـــد ببرازافيل، إن 
أفريقيا انخرطت في مســـار التحول بشـــكل ال 

رجعة فيه، غير أن التحديات تبقى عديدة.
وأضـــاف ”فمـــا أحوجنا اليـــوم إلى إذكاء 
الوعي البيئي، بما يوازي حاجتنا إلى التنمية 

الشاملة لقارتنا“.
تمويـــل  أن  المغربـــي  العاهـــل  واعتبـــر 
الصندوق األزرق لنهر الكونغو، أكبر تحدٍّ أمام 
تفعيله. ودعا ”إلى ابتكار واستحداث اآلليات 
الكفيلـــة بتقييم وتعبئة مـــا يتطلبه من موارد 
ماليـــة، مع ما يســـتدعيه ذلك مـــن جهد إلقناع 

المانحين.
واستحدثت هذه اآللية المالية بمبادرة من 
العاهل المغربي، خالل القمة العالمية للمناخ 
التي انعقدت في نوفمبر 2016 بمدينة مراكش 

المغربية.

وشـــدد الملـــك محمـــد الســـادس على أن 
إنشـــاء هـــذا الصنـــدوق ســـيفضي حتما إلى 
إطـــالق ديناميـــة إيجابيـــة، ســـتتمخض عن 
جملة من المشـــاريع، التي من شأنها أن تدعم 

اقتصاديات الدول األعضاء وتعزز بناها.
وتابع ”انطالقـــا مما يربطنـــا من أواصر 
نجتمـــع  األفريقييـــن،  والتضامـــن  األخـــوة 
اليوم من أجل المســـاهمة في إطالق دينامية 
إيجابيـــة، تهـــدف إلـــى حماية نهـــر الكونغو 

وتثمينه باعتباره موروثا أفريقيا نفيسا“.
ويشارك العاهل المغربي، في القمة األولى 
لرؤساء الدول والحكومات حول لجنة المناخ 
والصندوق األزرق لحوض الكونغو، المنعقدة 
حاليـــا بالعاصمـــة الكونغوليـــة ”برازافيل“، 

كضيف شرف.
ووصل الملك محمد الســـادس السبت إلى 
الكونغـــو حيـــث كان فـــي اســـتقباله الرئيس 

الكونغولي دونيس ساسو نغيسو.
وتأتي هذه الزيارة استكماال للجهود التي 
يبذلهـــا المغرب لالنفتاح على أفريقيا. وتمكن 
المغـــرب مطلع العـــام الماضي من اســـتعادة 
مقعده داخل االتحاد األفريقي بعد سنوات من 

الغياب.

العاهل المغربي يدعو الصراعات تحد من نفوذ إسالميي الجزائر

إلى نشر الوعي البيئي بأفريقيا [ النهضة مهددة باالنشطار ومؤتمر حمس على صفيح ساخن
[ تراجع اإلسالميين يعزز حظوظ القوميين والعلمانيين

[ لودريان والرباعية يبحثان في القاهرة األزمة الليبية

فشــــــلت التحالفات التي أبرمتها األحزاب اإلسالمية عشية االستحقاقات االنتخابية التي 
ــــــي من العام املاضي، في جتــــــاوز الصراعات  عاشــــــتها اجلزائر خالل السداســــــي الثان
واخلالفات الداخلية حــــــول األطماع والطموحات القيادية، خاصــــــة مع تراجع امتدادها 
الشــــــعبي وتأثيرها في املشهد السياسي، حيث بات وقوفها كقطب أمام أقطاب األحزاب 

الوطنية (القومية) والعلمانية، غير ممكن في ظل التفكك الذي تعيشه.

ينظر متابعون للشــــــأن السياســــــي الليبي بكثير من التفاؤل الجتماع اللجنة الرباعية حول 
الوضع في ليبيا االثنني بالقاهرة، خاصة ملا يحمله من دالالت في مقدمتها عودة االهتمام 

الدولي واإلقليمي باألزمة العاصفة بالبالد منذ سنوات.

أخبار
{رفـــع األطبـــاء لســـقف مطالبهم يؤكـــد أن اإلضراب لـــه دواع وأهـــداف سياســـية، فلو كانت 

مطالبهم معقولة لوجدت طريقها إلى الحل}.

شهاب الصديق
الناطق باسم التجمع الوطني الدميقراطي باجلزائر

{تابعنـــا بقلـــق األنباء عـــن الوضع الصحي لخليفة حفتـــر، فهو طرف من أطـــراف الصراع الذين 

تواصلت معهم روسيا، لكن فكرة الرهان على شخص واحد في ليبيا سخيفة}.

ليف دينغوف
رئيس مجموعة االتصال الروسية اخلاصة بالتسوية الداخلية الليبية

مشاركة ضعيفة 

لألمنيني والعسكريني 

في االنتخابات التونسية

} تونس - ســـجل إقبال رجـــال األمن والجيش 
ضعفـــا غير متوقع فـــي االنتخابـــات المحلية، 

التي تعد أول مشاركة انتخابية لهم.
وبلغت نسبة إقبال القوات الحاملة للسالح 
علـــى االقتـــراع 10 بالمئـــة إلى حدود الســـاعة 
الثالثة من ظهر األحد، وفق إحصائيات شـــبكة 

”مراقبون“. 
وأفادت الشبكة على صفحتها الرسمية في 
موقع التواصل االجتماعي فيسبوك أنها تغّطي 
كامـــل مكاتـــب االقتراع المخصصـــة لتصويت 
العســـكريين وقوات األمن الداخلي المنتشـــرة 
على كامل تراب الجمهورية والبالغ عددها 359 

مكتبا موزعا في 350 بلدية.
وأتاح تعديل لقانون االنتخابات واالستفتاء 
الذي صـــادق عليـــه البرلمان في ينايـــر 2017، 
مشاركة األمنيين والعسكريين في االقتراع ألول 
مرة في تونس منذ االستقالل عام 1956 لكن في 

االنتخابات البلدية دون سواها.
وحتى الساعة 11 بتوقيت تونس لم تتجاوز 
نســـبة اإلقبال 6 بالمئة من إجمالي المسجلين 
من الناخبين العســـكريين واألمنيين، بحســـب 

منظمة ”عتيد“ لمراقبة االنتخابات.
وأرجع متحدث باسم نقابة وحدات التدخل 
(نقابـــة أمنية) مهدي الشـــاوش ســـبب ضعف 
نســـبة اإلقبال على مراكز االقتـــراع، إلى نظام 
العمـــل بـــدوام 12 ســـاعة والذي أقرتـــه وزارة 

الداخلية األحد لألمنيين.
وتعهـــد الشـــاوش بتقييـــم التجربة األولى 
لتصويـــت األمنييـــن وتالفـــي النقائـــص فـــي 

االنتخابات المقبلة.
لكـــن مراقبين أرجعـــوا العـــزوف لدعوات 
أطلقتها نقابة قوات األمـــن الداخلي، لمقاطعة 
االنتخابـــات. ويـــرى هـــذا التكتـــل النقابي أن 
إشـــراك رجال األمـــن يأتي في إطـــار محاوالت 
تهدف ”إلى التشويش على العملية االنتخابية 

وعلى رجال األمن“.
األمـــن  رجـــال  بحـــق  النقابـــة  وتطالـــب 
والعسكريين في المشاركة الفعلية في العملية 

االنتخابية لممارسة حقهم االنتخابي.
وبهـــدف الحفـــاظ علـــى حياد المؤسســـة 
األمنية والعســـكرية، لم تنشر هيئة االنتخابات 
أســـماء الناخبين من األمنيين والعسكريين في 
قوائم الناخبين بمراكز االقتراع، كما لم يسمح 

لهم باستخدام الحبر االنتخابي.

إســـالمـــيـــو الــــجــــزائــــر مــتــهــمــون 

املعارضة،  قــوى  تكتل  بإجهاض 

في  للمشاركة  مسارعتهم  بسبب 

االستحقاقات االنتخابية

◄
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صالح الدين الجمالي:

حفتر عنصر مهم في الملف 

الليبي، وفي المعادلة 

السياسية والعسكرية

حراك إقليمي ودولي يكسر الجمود السياسي في ليبيا

تحركات تحيي اآلمال بقرب التسوية

رهان متواصل على أفريقيا



} لنــدن - أفــــاد تقرير جديد نشــــرت نتائجه 
األحد، بأن حســــابات روسية على تويتر بثت 
رســــائل دعــــم لحزب العمــــال المعــــارض في 
محاولة للتأثير علــــى االنتخابات البريطانية 
التي أجريت العــــام الماضي، فيما نفى حزب 

العمال علمه باألمر.
وكشــــف البحــــث الــــذي أجرتــــه جامعــــة 
ســــوانزي وصحيفة صنداي تايمــــز أن نحو 
6500 حســــاب بّثــــت تغريدات تحمل إشــــادة 
بزعيــــم حــــزب العمــــال المعــــارض جيريمي 
كوربين وسياســــاته في الفترة التي ســــبقت 

االنتخابات.
وانتقدت تلك الحســــابات رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي لرفضها المشــــاركة في مناظرات 
انتخابيــــة تلفزيونيــــة وخفضها عــــدد رجال 

الشرطة في أعقاب هجوم مانشستر.
وتوصلــــت الدراســــة إلــــى أن تســــعا من 
كل عشــــر تغريدات عن حــــزب العمال في تلك 
الحســــابات دعمت الحزب فــــي حين أن نفس 

النسبة عن المحافظين كانت عدائية.
وقال وزير الثقافــــة مات هانكوك في بيان 
”الكشــــف الجديد يبعث على القلق الشــــديد“، 
مضيفا ”غير مقبول بالمرة أن يســــعى أي بلد 
إلى التدخل في االنتخابات الديمقراطية لبلد 

آخر“.
وأّدت االنتخابات البرلمانية إلى خســــارة 
حــــزب المحافظيــــن للغالبيــــة المطلقــــة فــــي 

البرلمان، فيما عزز حزب العمال من مكاسبه، 
في ســــيناريو يشــــبه ما حدث في االنتخابات 
األميركيــــة عــــام 2016، مــــن ناحيــــة التدخــــل 

الروسي المفترض لصالح أحد المرشحين.
روســــيا  البريطانيــــة  الحكومــــة  وتتهــــم 
بالتدخــــل في االنتخابات حول العالم ونشــــر 

قصص ملفقة في وســــائل اإلعالم، لكنها تنفي 
أن تكون نجحت في التدخــــل في االنتخابات 

البريطانية.
وعّلــــق حــــزب العمــــال البريطانــــي على 
التقرير قائال إنه ال علم لديه بوجود حسابات 
آليــــة على تويتــــر تقّدم له دعما، نافيا بشــــكل 

قاطــــع دفع أي مقابل مالــــي، كما نفى قيام أي 
من أنصاره بعمل مشابه.

وواجــــه كوربيــــن انتقــــادات شــــديدة في 
بريطانيــــا، بعــــد أن أبــــدى حذرا فــــي توجيه 
االتهام إلى روسيا على خلفية محاولة اغتيال 

الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال.
وشّكك زعيم المعارضة العمالية في توّرط 
موســــكو، ما جعله يغّرد خارج السرب، حيث 
ذهب مراقبون إلى اعتبار تصريحاته محاولة 
للتشــــويش علــــى االنتصار السياســــي الذي 
حققته رئيسة الوزراء تيريزا ماي بخصوص 

الملف.
وقــــال إن ”مجموعات مشــــابهة للمافيات“ 
في روســــيا قد تكون تقــــف وراء الهجوم بغاز 
األعصاب الذي اســــتهدف جاسوســــا روسيا 
مزدوجــــا ســــابقا، مشــــّككا أن تكــــون الدولة 
الروسية استهدفت سيرجي سكريبال وابنته 

يوليا.
وكتــــب الزعيــــم العمالــــي فــــي مقالة على 
أعمدة صحيفــــة الغارديــــان البريطانية ”إّما 
إنهــــا جريمة ســــمحت بها الدولة الروســــية، 
وإّما أّن الدولة ســــمحت بأن تفلت هذه المواد 

السامة من سيطرتها“.
وأثار موقف كوربين بشــــأن روسيا النزاع 
مجددا داخــــل حزبه، حيث وّقــــع 33 نائبا من 
الحزب علــــى اقتراح برلماني يحّمل روســــيا 

”بشكل ال لبس فيه“ مسؤولية الهجوم.

} يريفان - تجمع أنصار المعارض األرميني 
نيكول باشـــينيان (42 عاما) األحد، في شوارع 
العاصمة يريفان، أمال في الضغط على النواب 
النتخاب زعيمهم رئيسا للحكومة، فيما يستعد 
مجلس النواب لجلسة طارئة الثالثاء لتعيين 

رئيس للوزراء.
وســـد متظاهرون لفوا أجســـادهم بأعالم 
البالد تقاطعات الطرق وهم يغنون ويرقصون 
ويرددون شـــعارات ويعزفون الموسيقى دعما 

لزعيمهم باشينيان.
وقال باشـــينيان في شريط فيديو مخاطبا 
أنصاره ”إن تجمعاتنـــا الرائعة واجتماعاتنا 
في البالد كان لها تأثير قوي على الوضع، كل 
شيء سيســـير على ما يرام، علينا االستمرار 

حتى النصر“. ومنذ أسبوعين، تشهد أرمينيا 
- الجمهوريـــة الســـوفييتية الســـابقة- أزمة 
سياسية ال ســـابق لها مع حركة احتجاج أدت 
في 23 أبريل إلى استقالة رئيس الوزراء سيرج 
سركيســـيان الذي كان عين قبل ذلك بستة أيام 
رئيسا للوزراء بعد أن أمضى عشر سنوات في 

منصب رئيس الجمهورية.
ويؤاخذ المحتجون سركيسيان (63 عاما) 
رئيس الوزراء المســـتقيل على عدم تمكنه من 
خفض نســـبة الفقر والفســـاد خالل السنوات 
العشـــر التي أمضاهـــا في الحكم، وســـماحه 
لمجموعـــات نافذة بالســـيطرة علـــى اقتصاد 
البلـــد الـــذي يبلغ تعـــداد ســـكانه 2.9 مليون 
نســـمة. وبعد أيام من المفاوضات أعلن حزب 

أرمينيا المزدهرة الســـبت، الـــذي له 31 نائبا 
في البرلمان، أنه سيصوت لصالح باشينيان، 
وكذلك حزب الفيدرالية الثورية الممثل بسبعة 
نواب، فيمـــا يمكن لباشـــينيان أن يعول على 
أصـــوات نـــواب حزبه ييلـــك (9 نـــواب) لكنه 

يحتاج إلى 53 صوتا ليتولى المنصب.
وخـــالل التصويت فـــي البرلمـــان يحتاج 
المرشـــح إلـــى 53 صوتا من أصـــوات النواب 
حتـــى يجـــري انتخابـــه، حيـــث ال يســـتطيع 
باشـــينيان في الوقت الراهن إال االعتماد على 

دعم 47 نائبا.
وهـــو بالتالـــي بحاجـــة إلـــى البعض من 
أصوات نواب الحزب الجمهوري الحاكم الذي 
يملك األغلبية المطلقة في البرلمان (58 نائبا)، 

حيث أعلن هـــذا األخير أنه لن يقدم مرشـــحا 
وســـينتظر لمعرفة أســـماء كافة المرشـــحين 

لتحديد من سيدعم.
وقال فاغرام بغداســـاريان المتحدث باسم 
كتلة الحـــزب الجمهـــوري في البرلمـــان ”إذا 
دعمت ثالث قوى سياســـية برلمانية مرشـــحا 
واحـــدا في انتخاب رئيس الوزراء فإن الحزب 

الجمهوري لن يعارض األمر“.
ويرى بعض المحللين أنه سيكون بإمكان 
باشـــينيان أن يكســـب أصـــوات البعـــض من 
نـــواب الحزب الجمهوري، حيـــث قال المحلل 
أرفانـــد بـــوزوان ”أنـــا متأكد من أن ســـتة من 
أعضاء الحزب الجمهوري ســـيصوتون حتما 

لباشينيان“.

{على الكونغرس األميركي التركيز على خدمة شعبه، لكن من المؤسف أنه يتجاهل المشاكل أخبار

التي يواجهها ويبدي حماسا للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان األخرى}.

هوا تشون يينغ
املتحدثة باسم اخلارجية الصينية

{أوروبا ســـتكون مســـتاءة من شـــروط أميركا بشـــأن التبادل التجاري لكنها ستقبل بالشروط، 

فضال عن أنه ال توجد لدى أوروبا القدرة على مواجهة الواليات المتحدة}.

أليكسي بوشكوف
عضو مجلس الشيوخ الروسي

} ســول - أعلنـــت ســـول األحـــد أن كوريـــا 
الشـــمالية تعهدت بإغـــالق الموقع الذي تجري 
فيه اختباراتها النووية الشـــهر المقبل ودعوة 
خبـــراء من الواليات المتحـــدة إلى البالد، فيما 
أكـــد الرئيس األميركي دونالـــد ترامب مواصلة 
بـــالده للضغوط على بيونـــغ يانغ بالتوازي مع 

العملية الدبلوماسية.
ويأتـــي تعهـــد بيونـــغ يانغ الـــذي تحدثت 
عنـــه تقاريـــر إعالمية بعد أســـابيع مـــن حراك 
دبلوماســـي توج باتفاق خالل قمة الجمعة بين 
زعيم كوريا الشـــمالية كيم جونغ-أون ورئيس 
كوريـــا الجنوبية مون جاي-إن على اســـتكمال 
نزع األسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال الناطق باســـم الرئاسة في سول يون 
يونغ-تشـــان إن ”كيم قال خـــالل قمته مع مون 
إنه سينفذ عملية إغالق موقع التجارب النووية 
في مايو، وإنه ســـيدعو قريبا خبراء من كوريا 
الجنوبيـــة والواليـــات المتحـــدة -إضافة إلى 
صحافيين- إلى كشف العملية للمجتمع الدولي 

بشفافية“.
وأضـــاف يونغ-تشـــان أن ”كيم قال تشـــعر 
الواليـــات المتحـــدة بالنفـــور منا، لكـــن عندما 
نتحـــدث ســـيدركون أننـــي لســـت شـــخصا قد 
يطلق ســـالحا نوويا على الشـــطر الجنوبي أو 
يستهدف الواليات المتحدة، إذا اجتمعنا مرارا 
مـــع واشـــنطن وبنينا الثقـــة وأنهينـــا الحرب 
وتلقينا وعودا في النهايـــة بأال يتم اجتياحنا، 

فِلَم سنحتاج إلى األسلحة النووية؟“.
وعلى األرجح ينظر إلـــى التصريحات على 
أنهـــا محاولة لتلطيف األجواء قبيل قمة ترامب 
المرتقبـــة مع كيم والتي أعلن الرئيس األميركي 
أنها ســـُتجرى خالل األســـابيع المقبلة. وتعهد 
بأسره عبر  ترامب بتقديم ”خدمة كبيرة للعالم“ 

إبرام اتفاق نووي مع النظام الكوري الشـــمالي 
خالل تجمع في والية ميشـــيغان السبت، جرى 

وسط هتافات ”نوبل! نوبل!“.
وعمل الرئيس األميركي جاهدا على تحقيق 
اختـــراق مع بيونـــغ يانغ من خـــالل ما وصفه 
البيت األبيض بـ“حملة للضغط بأقصى درجة“ 
تضمنت تشـــديد خطابـــه وتكثيـــف العقوبات 
الدوليـــة والجهود الدبلوماســـية لزيـــادة عزلة 

النظام االستبدادي.
وقـــال ترامـــب ألنصـــاره شـــمال ديترويت 
”هـــل تذكرون مـــاذا كانوا يقولون قبل شـــهور؟ 
قالوا ســـيدخلنا (الرئيـــس األميركي) في حرب 
نووية“ مضيفا ”كال، القوة ستبعدنا عن الحرب 
النووية، لن تدخلنا فيهـــا“، لكنه حذر كذلك من 
أنه مســـتعد للتخلـــي عن المحادثـــات في حال 
لم تستجب كوريا الشـــمالية لمطالب واشنطن 
بالتخلـــي عن ترســـانة األســـلحة النووية التي 

بحوزتها.
وتأتـــي تصريحاتـــه، تزامنا مع بث شـــبكة 
”أي.بي.ســـي“ اإلخباريـــة لمقابلـــة مـــع وزيـــر 
خارجيته الجديد مايك بومبيو الذي قام بزيارة 

سرية إلى بيونغ يانغ في عطلة عيد الفصح.
مع  وقال بومبيو إنه أجـــرى ”حديثا جيدا“ 
كيم خـــالل الزيارة، مضيفـــا أن الزعيم الكوري 
الشـــمالي ”مســـتعد لوضع خارطة قد تساعدنا 

على التوصل إلى نزع األسلحة النووية“.
وأجـــرى ترامب اتصـــاالت هاتفية في وقت 
سابق الســـبت مع كل من مون ورئيس الوزراء 
الياباني شـــينزو آبـــي حيث أعلـــن أن ”األمور 
تســـير بشـــكل جيد جدا“ في حين ذكرت شبكة 
”ســـي.بي.أس“ أن منغوليـــا وســـنغافورة هما 
الوجهتان األخيرتان المطروحتان من أجل عقد 

اللقاء الذي سيجمعه بكيم.
وســـبق لكوريا الشـــمالية أن دعت مراقبين 
أجانـــب وصحافيين لزيـــارة مجمعهـــا الذري 
الرئيســـي يونغبيـــون فـــي 2008 عندمـــا دمرت 
بـــرج تبريد قديمـــا في تفجيـــر هائـــل تناقلته 
التلفزيونـــات فـــي مختلف مناطـــق العالم. ولم 
يخفـــف ذلك مـــن اندفاعة بيونغ يانـــغ النووية 

لكـــن الوضع يدعو إلى التفاؤل أكثر هذه المرة، 
حسب قول المحلل من المعهد الكوري للتوحيد 

الوطني هونغ مين.
وقال ميـــن ”هناك فرق شاســـع بين تفجير 
برنامج تبريد وتفكيـــك الموقع النووي الوحيد 
العامـــل -في حـــال كان ما قالـــه كيم صحيحا- 
الـــذي تملكـــه (كوريـــا الشـــمالية)“، مضيفا أن 
”كيم يتخلى مســـبقا عن إحدى أوراق المساومة 
الرئيســـية التي كان بإمكانـــه أن يخبئها للقاء 

الفعلي الذي سيجمعه بترامب“.
وطالبـــت بيونـــغ يانغ بضمانـــات أمنية لم 
يتـــم تحديدها بعد مقابل مناقشـــة ترســـانتها، 
لكن بإمكان كيم اســـتغالل اللقـــاء لالتفاق على 
”األســـلحة والمنشـــآت النوويـــة التـــي ســـيتم 
تفكيكها واإلطـــار الزمني المحدد للقيام بذلك“، 
بحســـب محلليـــن. ووصفـــت كوريا الشـــمالية 

الســـبت قمتها مع الشـــطر الجنوبي باالجتماع 
التاريخي الذي مهد النطالقة حقبة جديدة.

ونشـــرت وكالة األنبـــاء الكورية الشـــمالية 
الرسمية النص الكامل إلعالن بانمونغوم الذي 
وقعه الزعيمان في نهاية القمة، وقالت إن اللقاء 
يمهـــد ”للمصالحة الوطنية والوحدة والســـالم 

واالزدهار“.
وفي الوثيقة، أكد الزعيم الكوري الشـــمالي 
ورئيس كوريا الجنوبية على ”الهدف المشترك 
المتمثل فـــي التوصل إلى شـــبه جزيرة خالية 
من الســـالح النـــووي من خالل نزع األســـلحة 
النوويـــة“. ولطالما طالبت بيونـــغ يانغ بإنهاء 
الشـــطر  فـــي  األميركـــي  العســـكري  الوجـــود 
الجنوبـــي وحمايته النووية له، لكنها اجتاحت 
جارتها في 1950 وهي الوحيدة بين الشـــطرين 
التي تملـــك ســـالحا نوويا. وفيمـــا أعربت كل 

من واشطن وســـول عن تفاؤلها بشأن تعهدات 
كوريا الشمالية بنزع ترسانتها النووية، بقيت 
اليابان -حليفة واشنطن في آسيا- على موقفها 

المتشدد من المفاوضات مع بيونغ يانغ.
وخالفا لترحيب الواليات المتحدة بالوعود 
الكورية الشـــمالية بشأن نزع سالحها النووي، 
دعت اليابان إلى اليقظة إزاء هذه الوعود بعدم 
رفـــع العقوبات التجارية علـــى بيونغ يانع دون 
اتخاذها إجراءات ملموســـة بشـــأن ترسانتها 

الباليستية.
وقـــال رئيس الوزراء الياباني شـــينزو آبي 
”في الوقت الذي تابعـــت فيه الحكومة اليابانية 
زيـــارة كيم جونـــغ أون للصين باهتمـــام بالغ، 
فإنه ال ســـبيل لرفع الحظر التجاري على كوريا 
الشـــمالية دون اتخـــاذ إجراء ملمـــوس من قبل 

بيونغ يانغ“. 

كيم يخطب ود ترامب بإغالق موقع اختبارات نووية

رحبت كل من واشــــــنطن وسول وبكني بإعالن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن 
ــــــات املتحدة وكوريا اجلنوبية، في  إغالق موقــــــع جتاربه النووية بحضور خبراء من الوالي
بادرة حســــــن نية قبل القمة التي ســــــتجمعه بالرئيس األميركي دونالد ترامب مايو القادم، 
فيما دعت طوكيو إلى احلذر إزاء التعهدات الكورية الشمالية عن طريق ربط رفع العقوبات 

عليها باتخاذها خطوات ملموسة لنزع ترسانتها النووية.

دبلوماسية السي آي ايه

[ واشنطن وسول ترحبان بانفتاح الزعيم الكوري الشمالي  [ توجس ياباني من تعهدات بيونغ يانغ

شينزو آبي:

ال سبيل لرفع العقوبات عن 

كوريا الشمالية دون اتخاذ 

بيونغ يانغ إجراء ملموسا
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روسيا تدخلت في انتخابات بريطانيا عبر دعم حزب العمال

املعارضة في أرمينيا لن ترضى بغير زعيمها رئيسا للوزراء

محل تساؤل

ببباختصار
◄ أوقفت السلطات التركية في محافظة 

أضنة جنوبي البالد، 10 أشخاص لالشتباه 
في انتمائهم إلى تنظيم داعش، على إثر 
تلقيها معلومات استخباراتية حول نية 

الموقوفين القيام بعمليات إرهابية في عيد 
العمال، في األول من مايو المقبل.

◄ تظاهر اآلالف من النيكاراغويين في 
ماناغوا من أجل السالم والعدالة بدعوة 

من الكنيسة الكاثوليكية خصوصا، إذ أن 
الكثير يطالبون بتنحي الرئيس دانييل 

اورتيغا وزوجته عن الحكم، بعد التظاهرات 
التي أسفرت عن 43 قتيال في البالد.

◄ هدد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الكونغرس بتعطيل عمل الحكومة االتحادية 
وعدم المصادقة على ميزانيتها في سبتمبر 
المقبل، إن لم تخصص المزيد من التمويل 

لبناء الجدار الفاصل على الحدود مع 
المكسيك.

◄ أعلنت الحكومة األفغانية األحد عن مقتل 
ما ال يقل عن 15 مسلحا ينتمون إلى تنظيم 

داعش وحركة طالبان في غارة أميركية 
بطائرة دون طيار في إقليم ننجارهار شرق 

أفغانستان.

◄ لقي ما ال يقل عن 43 مدنيا مصرعهم 
في مالي خالل اليومين الماضيين، 

بينهم مسنون وأطفال، على الحدود مع 
النيجر، حيث تشهد المنطقة مواجهات 

بين المتطرفين المرتبطين بتنظيم داعش 
ومجموعتين مسلحتين من الطوارق 

تدعمان قوة برخان الفرنسية والجيش 
المالي.

◄ قام وفد من مجلس األمن الدولي األحد 
بزيارة الجئين روهينغا عالقين على طول 

الحدود بين بنغالدش وبورما، حيث 
تتعرض بورما لضغوط دولية بعد فرار 
حوالي 700 ألف من الروهينغا، األقلية 

المسلمة في هذا البلد الذي يشكل البوذيون 
أكثرية سكانه.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} بيــروت - يســـعى حـــزب الكتائـــب فـــي 
االنتخابـــات التشـــريعية المقبلة إلـــى إيجاد 
مكانـــة تجعلـــه شـــريكا وازنـــا فـــي تمثيـــل 
المســـيحيين داخـــل المشـــهد البرلماني في 

لبنان.
ويحـــاول الحـــزب بقيادة ســـامي الجميل 
أن يعيـــد شـــيئا من أمجـــاده القديمـــة عندما 
كانت لـــه الكلمـــة الفصل في قـــرار لبنان كما 
قـــرار المارونية السياســـية التي هيمنت على 
النظام السياسي حتى دخول البلد في الحرب 

األهلية.
ويعتبـــر ســـامي الجميل نفســـه معارضا 
شرســـا للصفقـــة الرئاســـية التي قـــادت إلى 
انتخـــاب ميشـــال عـــون رئيســـا للجمهورية 
وتشـــكيل حكومة برئاسة سعد الحريري. وقد 
رفض الكتائب المشاركة في هذه الحكومة بعد 

رفضه للحقائب الوزارية التي عرضت عليه.
وفيمـــا يعتبـــر المراقبـــون أن الجميل لم 
يرفض مبدأ المشاركة بل رفض حجمها الذي 
عـــرض عليـــه، يشـــير الجميل إلـــى أنه رفض 
المشاركة الصورية غير الفاعلة التي كان يراد 
له ولحزبـــه أن يكتفيا بها وفضل أن يبقى في 

صفوف المعارضة.

ويقول خصوم الحـــزب إن ائتالف الحركة 
الوطنيـــة اليســـاري القومـــي المتحالـــف مع 
المقاومة الفلســـطينية عمل في بدايات اندالع 
الحرب األهلية عام 1975، على اتخاذ إجراءات 
لـ“عـــزل“ حـــزب الكتائب وحلفائـــه فيما يقوم 
ســـامي الجميل تطوعا بعزل هذا الحزب هذه 

األيام.

غيـــر أن الجميل يقول ردا على هذا االتهام 
إنـــه اختار أن يكون فـــي صفوف الناس الذين 

عزلتهم السلطة الحاكمة عنها تماما.
وقـــد أســـس حـــزب الكتائب جـــد الرئيس 
الحالـــي للحزب بيار الجميل. وشـــارك الحزب 
عســـكريا في األحداث التي طـــرأت على البالد 
عـــام 1958 فـــي عهـــد الرئيس كميل شـــمعون. 
ويقـــال إن اســـم الكتائب مســـتوحى من حزب 
الكتائب اإلســـباني الذي راج في عهد فرانكو، 
غيـــر أن الحـــزب اللبناني واجه منـــذ الحرب 
األهلية عواصف أطاحـــت بوجوهه وحكاياته 
على نحو بدأ برئاســـة ســـامي الجميل وكأنه 

يشهد والدة جديدة.
ويســـتطيع حزب الكتائـــب أن يدعي أبوة 
الكثير من التشـــكيالت السياســـية المسيحية 
الحاليـــة. فقـــد قاد حـــزب الكتائـــب الفصائل 
المســـيحية التي انخرطت في الحرب األهلية 
متحالفا مـــع حزب الوطنيين األحـــرار بقيادة 
كميل شـــمعون وتجمعات وشخصيات أخرى، 
غير أن بشـــير الجميل نجل الرئيس المؤسس 
أســـس ”القـــوات اللبنانيـــة“ كذراع عســـكرية 
للحزب تحول في ما بعد إلى تشـــكيل سياسي 

وعسكري منفصل عن الحزب األم.
وفيما ســـيطرت على الحزب قيادة موالية 
للوصاية السورية بعد اتفاق الطائف، استطاع 
بيار الجميل الحفيد، شـــقيق ســـامي، إخراج 

الحزب من براثن تلك الحقبة إلى أن تم اغتياله 
في حقبة االغتياالت التي طالت قيادات لبنانية 

بعد اغتيال رفيق الحريري.
ووفـــق هذه الظروف وجد ســـامي الجميل 
نفســـه يقود حزبا عريقا تجـــاوزه الزمن وبات 
محاطا بأحزاب مســـيحية تعرف من الجمهور 
المســـيحي، لكن هّمشـــت الحصـــة التاريخية 

للحزب داخل البيئات المسيحية في البلد.
ويخوض سامي الجميل وحزبه االنتخابات 
وفق سياق منفصل عن حزب القوات اللبنانية 
بقيادة ســـمير جعجع وســـياق معارض للتيار 
الوطنـــي الحر بقيادة وزيـــر الخارجية جبران 
باســـيل. ويعتبر الجميل أن الصفقة الرئاسية 
سلمت البلد لحزب الله وأن الطبقة السياسية 
التي تتشـــكل منها الســـلطة تقـــر لهذا الحزب 
ســـطوته على قرار البلد، وأن ”العهد“ برئاسة 
عـــون والصفقـــة التـــي أتت به واجهة تشـــّرع 

للحزب سلوكه العسكري والسياسي.
ويقـــول الجميـــل إن الحزب شـــكل لوائح 
انتخابية متحالفة مع قوى سياســـية أو مدنية 
أخـــرى وفـــق قاعدة شـــروط تحتـــرم خيارات 
”الكتائـــب“ وتوجهاتـــه. ويدافـــع الجميل عن 
منطق الدولة ضد الدويلة ويدعو إلى ســـيادة 
واستقالل كاملين للبنان وإلى احتكار الجيش 
اللبنانـــي والقوى اإلقليميـــة لمهمة الدفاع عن 

لبنان.

ويشن الرجل حملة على الفساد المستشري 
داخل مؤسســـات الدولة ويعتبـــر أن حزبه قاد 
حمـــالت ناجحة دفعت الطبقة السياســـية إلى 
االضطرار للتراجع عن قـــرارات وصفقات كان 

يمكن أن تمرر.
وقـــدم الجميـــل األســـبوع الماضـــي بعد 
حصولـــه علـــى موافقة نـــواب آخريـــن طعنا 
بالمـــادة 49 من قانون الموازنـــة، والذي يبيح 
لألجنبي الذي يشتري شـــقة سكنية في لبنان 
وفق شـــروط تلك المادة أن يحصل على إقامة 

شرعية في البلد.
واعتبـــر الجميل أن المادة تمثل مشـــروع 
توطين جديد في لبنان، ال ســـيما للســـوريين 
الالجئين بمـــا يطيح بالتـــوازن الديموغرافي 
للبنـــان وتوازناتـــه الطائفية. ونجـــح الجميل 
فـــي انتزاع هذا الطعن الـــذي يحاكي الوجدان 

المسيحي العام عشية االنتخابات المقبلة.
ويدافـــع التيـــار الوطني الحر عـــن المادة 
بصفتهـــا عامال اقتصاديـــا معموال به في دول 
كثيـــرة هدفـــه إنعاش قطـــاع العقـــارات الذي 
يعاني من ركود مقلق. وبالمقابل يحذر جعجع 
مـــن تلك المادة التي إذا كانت بالمطلق مروجة 
للعقـــارات إال أنها في تركيبـــة لبنان مرفوضة 
وتبيح ســـلوكا مهـــددا للتوازنـــات، وفي هذا 
ينحاز لموقف الجميل. ومع ذلك ال تحالف عاما 
بين الكتائب والقوات، حيث يتحالف الحزبان 

في بعض الدوائر وفق معادلة يصفها الجميل 
بأنهم (القوات) ”األقـــرب لنا ونحاول إقناعهم 

باالنضمام إلينا في المعارضة“.
ورفع الجميل الصوت ضد صفقة البواخر 
المولـــدة للطاقـــة الكهربائية. ويقـــول رئيس 
الكتائب إن ”كل الطبقة السياسية وقفت ضدنا 
فـــي هذا األمـــر“. وأثار وزراء ”القـــوات“ األمر 
داخل مجلس الـــوزراء وعبروا عن معارضتهم 
للصفقة التـــي كان يراد لهـــا أن تكون لصالح 

شركة واحدة بعينها.
ويتهـــم الجميـــل العهـــد بأنه يقـــوم على 
صفقات سياسية وغير سياسية يتم من خاللها 
التحاصص وتوزيع المغانم. وعلى قاعدة عدم 
تـــورط الحزب في أي صفقات فســـاد صاحبت 
مشـــاركته في حكومة تمام سالم، وعلى قاعدة 
رفضـــه لألداء الحكومي الراهـــن، وعلى قاعدة 
حملتـــه ضد الفســـاد، يخوض حـــزب الكتائب 

حملته االنتخابية.
ويملـــك الحزب خمســـة نواب فقـــط داخل 
البرلمـــان الحالـــي واســـتطاع مع ذلـــك إثارة 
الكثير من الضجيج المزعج للطبقة السياسية. 
ويأمل الجميل أن ترفع االنتخابات المقبلة من 
رصيده البرلماني، كما يأمل أن يتشـــكل تحت 
قبـــة البرلمـــان المقبـــل تكتل يجمعـــه وقوى 
سياســـية أخرى يكون بمثابة تجمع سياســـي 

معارض.

أحمد جمال

} القاهــرة - كشـــف تعامل األجهـــزة المحلية 
بمدينة القاهرة الجديدة (شمال شرق القاهرة)، 
مع األمطار التي شـــهدتها المنطقـــة، عن أزمة 
إدارة محليـــة كبيـــرة تعانـــي منها البـــالد، لم 
يلتفت لها المسؤولون منذ سنوات طويلة، في 
وقت ركـــزوا جهودهم على مشـــروعات طويلة 
األمـــد من دون تحقيـــق تهيئة حقيقيـــة للبنية 

اإلدارية التحتية للحفاظ عليها.
ودفـــع توالـــي أزمـــات اإلدارات المحليـــة 
المختلفـــة رئيـــس البرلمـــان المصـــري علـــي 
عبدالعـــال، للتأكيد علـــى أن إلغاءها أفضل من 
بقائها، وهو ما يكشف بدوره عن رؤية حكومية 
فاشلة لهذا القطاع اتجهت لالعتماد على جهات 
إدارية غير تابعة لـــه للتعامل مع األزمات التي 
يواجههـــا دون أن تبحث عن خطوات تدريجية 

تغير الوضع القائم.
ويعـــد توالـــي أزمـــات اإلدارة المحلية في 
محافظـــات مختلفة، إرثا قديما نتيجة الفشـــل 
في تحديد األولويات عند الشـــروع في عمليات 
التنمية. وتعانـــي اإلدارة المحلية من ارتكانها 
على أسلوب عقيم يتســـم بالمركزية في اتخاذ 
القـــرار وازدواجيـــة الســـلطة، مـــع احتفاظها 
ببناء هرمي يبـــدأ بالمحافظة وينتهي بالقرية 
الصغيرة، ما يعد مدخال لتفشـــي الفســـاد في 

قاعدة الهرم وقمته في أحيان كثيرة.
 كمـــا يعاني هـــذا النظام من مشـــكالت في 
الجانب الوظيفي ألكثر من أربعة ماليين موظف 
يعملون تحت إداراته، في ظل عدم وجود نظام 
متكامـــل للتوصيف الوظيفـــي أو هيكل إلحالل 
وتنميـــة الموارد البشـــرية، مـــا أدى إلى غياب 

اختيار القيادات على أسس موضوعية.

وأكـــد خبـــراء فـــي التنمية عجـــز أي نظام 
سياســـي عن قيادة هـــذه المنظومة وتطويعها 
لعملية التنمية التي تســـعى إليهـــا الدولة في 
الوقـــت الحالـــي، وكان ذلـــك دافعـــا لالرتكان 
علـــى القوات المســـلحة في تنفيـــذ العديد من 
المشـــروعات، غيـــر أن ذلك لم يعالج المشـــكلة 
األساســـية، بل زاد مـــن عدم توجيـــه االهتمام 
إليها للدرجة التـــي أصبحت تمثل خطرا يهدد 

المنظومة اإلدارية للدولة بالكامل.
ولعل ما أفرزت عنه نتائج التحقيقات التي 
أجرتها هيئة الرقابة اإلدارية (حكومية مختصة 
بمواجهة الفساد اإلداري)، للتعرف على أسباب 
غرق بعض المناطـــق الحديثة باألمطار والتي 

يقطنها عدد مـــن الوزراء ورجال األعمال وكبار 
المســـؤولين، يكشـــف بشـــكل دقيق ما تعانيه 

إدارات الحكم المحلي في مصر.
وتعد المحليات في مصر رمزا فجا للفساد 
والمحســـوبية، بعد أن تفشـــت فيها الرشاوى 
والســـرقات، ووصلـــت لمجـــاالت حيوية مثل 
اســـتخراج تصريحـــات للبناء ونقـــل الملكية 
وغيرهمـــا دون طرق قانونية، وهو ما تســـبب 
فـــي الكثير من األزمـــات بعضها وصل إلى حد 

خسائر كبيرة في األرواح البشرية.
وتقدر إحصاءات معهـــد التخطيط القومي 
(حكومـــي) الخســـائر المترتبـــة علـــى فســـاد 
علـــي  المباشـــر  وتأثيـــره  المحليـــة  اإلدارات 

االقتصـــاد بنحو 3 مليار دوالر، مـــا يؤدي إلى 
تراجـــع ترتيـــب االقتصاد المصـــري في تقرير 
التنافســـية العالمية، وهـــروب رؤوس األموال 
المحليـــة واألجنبية نتيجة معاناة المســـتثمر 

في إنهاء إجراءات مشروعه.
ويـــرى متابعـــون أن الوضـــع الحالـــي ال 
ينفصـــل عن وجود رغبة سياســـية أرادت بقاء 
األمور علـــى ما هي عليه منذ ســـنوات طويلة، 
ألنها كانت أحد المداخل لبناء شـــعبية الحزب 
الوطنـــي المنحل على مدار ثالثين عاما تواجد 
فيها على رأس الســـلطة الحاكمة للبالد، بفعل 
تدخالته فـــي بنيتها األساســـية وعبر اختيار 
القيادات المشـــرفة عليها بمـــا يضمن تحقيق 
مصالحـــه. وهـــو ما نتـــج عنه تشـــكيل غالبية 

اإلدارات بالمحسوبية وليس لعامل الكفاءة.
العلـــوم  أســـتاذ  ســـالمة  حســـن  وذهـــب 
السياســـية بجامعة القاهـــرة، للتأكيد على أن 
هنـــاك جملة مـــن التخوفـــات والمحاذير التي 
دفعـــت الحكومـــات المتعاقبـــة لتـــرك أوضاع 
اإلدارات المحليـــة كمـــا هو عليـــه الحال اآلن، 
أبرزهـــا يرتبـــط باالقتنـــاع بـــأن التوســـع في 

الالمركزية لن يؤدي إلى حل المشكالت.
لـ”العـــرب“  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
أن التمســـك بالمركزيـــة الحاليـــة له أســـبابه 
السياسية والتي ترتبط بالتخوف من التمهيد 
لنشر دعوات خارجية تطالب بانفصال األقاليم 

الحدودية عن الدولة المصرية.
وبالتالـــي فجميـــع التعديـــالت التـــي تـــم 
إدخالهـــا على الدســـتور المصـــري الحالي لم 
تنص صراحة على المركزية سياسية ألي منها 
واقتصـــرت على تطبيـــق تدريجـــي لالمركزية 
اإلداريـــة والمالية واالقتصاديـــة. ويعد التأخر 
في إقـــرار قانون جديد لـــإلدارة المحلية، أحد 

أســـباب اســـتمرار هـــذه األوضـــاع، لكـــن في 
حال إقراره ســـيحدد طبيعة إجـــراء انتخابات 
المجالـــس الشـــعبية المحليـــة والتـــي تتولى 
الرقابة على الســـلطة التنفيذيـــة، بعد أن ظلت 
تعمل دون رقيب شـــعبي عليهـــا منذ أن تم حل 

آخر مجالس منتخبة في العام 2011.
باستمرار  المصري  الدســـتور  واســـتخدم 
مصطلـــح اإلدارة المحليـــة بدال مـــن مصطلح 
الحكم المحلي، وال يجوز للمجلس المحلي في 

ظل هذه اإلدارة مساءلة القيادات التنفيذية.

وقـــال أشـــرف عبدالوهـــاب وزيـــر التنمية 
اإلدارية األسبق، إن اإلصالح اإلداري للمحليات 
يتطلـــب إدخـــال إصالحـــات قانونيـــة تضمن 
االلتـــزام به، فهناك حزمة مـــن القوانين تتعلق 
بضمان نزاهة عمله تضع قيودا رقابية بشـــكل 
أكبـــر على قياداته، وبالتوازي مع ذلك يجب أن 
يكـــون هناك إصالح مؤسســـي لتلـــك اإلدارات 
يعتمـــد علـــى التكنولوجيا ويحد مـــن التعامل 

البشري المباشر.
أن  وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ 
الحكومـــة تجد صعوبـــات كبيرة فـــي التحول 
نحو الالمركزية، بســـبب ضعـــف خططها التي 
تهـــدف إلى االنتقال التدريجـــي نحوها، ولعدم 
وجـــود ثقافة بين الموظفين تنقلهم من منفذين 
للقرارات إلـــى وضع الخطط الالزمـــة للتنمية 

داخل المناطق التي يعملون فيها.

في 
العمق

{مـــن حق حزب الكتائب مواجهة مشـــروع حزب الله ألنه مشـــروع غير لبناني بســـالح غير لبناني 
ومبني على منظومة غير لبنانية}.

سليم الصايغ
نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني

{أزمة األمطار كشفت أهمية وضرورة إتمام انتخابات المحليات، ووجود تمثيل محلي في منتهى 
األهمية حتى يتسنى التعامل مع كافة مشاكل المجتمع المصري}.

محمد احلسيني
نائب مصري

اإلثنني 2018/04/30 - السنة 40 العدد 610975

حزب الكتائب يريد عودة المارونية السياسية بعد االنتخابات في لبنان

فساد المجالس المحلية يجهض جهود التنمية في مصر

يعتبر ســـامي الجميـــل أن الصفقة 
الرئاســـية ســـلمت البلد لحزب الله 
وأن الطبقـــة السياســـية تقر لهذا 

الحزب سطوته على قرار البلد

◄

[ سامي الجميل يخوض االنتخابات من منطق الدولة ضد الدويلة  [ الحزب يـأمل أن ترفع االنتخابات المقبلة من رصيده البرلماني

[ الحكومة المصرية تجد صعوبات في التحول نحو الالمركزية

رغم تراجع حضور األحزاب السياســــــية 
املســــــيحية في لبنان، يأمل حزب الكتائب 
اللبناني أن يســــــتعيد املسيحيون مكانتهم 
السياسية التي تأثرت بسبب حالة تصدع 
ــــــني الطوائف املســــــيحية الختالف الرؤى  ب
ــــــذ  ــــــد من والتحالفــــــات إلدارة شــــــؤون البل
اتفــــــاق الطائف، ويأمل احلــــــزب أن ترفع 
ــــــات البرملانية من متثيله البرملاني،  االنتخاب
ويقدم سامي اجلميل رئيس احلزب نفسه 
ــــــة حيث يرفض  كمعارض للســــــلطة احلالي
الصفقة الرئاســــــية التي قــــــادت النتخاب 
ميشــــــال عون رئيســــــا للبنان، ويرى أنها 
فتحــــــت املجال للمزيد مــــــن الهيمنة حلزب 
ــــــران وجر البلد نحو  الله املتهم بالوالء إلي

األزمة السورية.

األحزاب المسيحية تبحث عن حضور سياسي وازن

بنية تحتية متردية في مصر

أشرف عبدالوهاب:
اإلصالح اإلداري للمحليات 
يتطلب إدخال إصالحات 
قانونية تضمن االلتزام به



واشـــنطن  صحيفـــة  كشـــفت   - واشــنطن   {
بوســـت األميركية، الســـبت، عـــن وثائق تمت 
قرصنتها تظهر أن قطـــر دفعت مئات الماليين 
مـــن الدوالرات فدية أفراد العائلة المالكة الذين 

اختطفتهم جماعات عراقية مسلحة في 2015.
وذكـــرت الصحيفـــة في تفاصيل الرســـائل 
أن ”أحـــد كبـــار الدبلوماســـيين القطريين قال 
في إحدى الرســـائل المســـربة، إن بالده دخلت 
محادثات ســـرية لتحريـــر 25 من مواطنيها من 
الخاطفين العراقيين، لكن المفاوضات تحولت 
إلى نوع مـــن االبتزاز، فقد تحركت نحو ســـت 
من الميليشيات والحكومات األجنبية للضغط 
بغيـــة الحصـــول على المزيد من الســـيولة من 

قطر.
وقال ســـفير دولـــة قطر في العـــراق وكبير 
المفاوضين فـــي قضية الرهائن الشـــيخ زايد 
بن ســـعيد الخيارين في رســـالته المسربة إن 

”الســـوريين، حزب الله، لبنان، كتائب حزب 
الله العـــراق، جميعهم يريـــدون المال، 

هذه هي فرصتهم… كلهم لصوص“.
ولكن الوثائق السرية كشفت 
أنـــه علـــى الرغم من ذلـــك، كان 
القطريون على استعداد للدفع، 

ودفعوا لهم بالفعل.
وتكشـــف السجالت السرية 

للمـــرة األولـــى أن ”خطـــة الدفع 
خصصت مبلغا إضافيا قيمته 150 

مليون دوالر نقدا لألفراد والجماعات 
الذيـــن يعملون كوســـطاء فـــي الصفقة على 

الرغم من أنهم يقومون بدور تخريبي وينشرون 
الفوضـــى في المنطقـــة، وينظر المســـؤولون 
األميركيـــون إليهم منذ فتـــرة طويلة على أنهم 
رعاة لإلرهاب الدولي، وتشـــمل هذه السجالت 
الحرس الثوري اإليرانـــي وحزب الله وكتائب 
حـــزب اللـــه العراقيـــة، وهـــي مجموعة شـــبه 
عسكرية عراقية مرتبطة بهجمات مميتة عديدة 

ضد القوات األميركية إبان حرب العراق“.
وبينت الوثائق أن ”هذه الفدية كانت جزءا 
من صفقـــة أكبر تشـــمل الحكومـــات اإليرانية 
والعراقيـــة والتركيـــة، فضـــال عـــن ميليشـــيا 
حزب الله اللبنانيـــة ومجموعتين معارضتين 
ســـوريتين علـــى األقـــل، بمـــا في ذلـــك جبهة 

النصرة، وهي فصيل مرتبط بالقاعدة“.
وأضافـــت الوثائـــق أن ”المبلـــغ اإلجمالي 
المطلـــوب لعـــودة الرهائـــن ارتفـــع في بعض 
األحيان ليبلغ 1 مليار دوالر، على الرغم من أنه 
ليـــس من الواضح مـــن الوثائق كم من األموال 
بالتحديـــد دفعت في نهاية 

المطاف“.

من جانبها نفت قطر أنها دفعت للمنظمات 
اإلرهابيـــة كجزء من الصفقة، وفي رســـالة في 
الشـــهر الماضي شـــجبت قطر تقريرا منشورا 
للواقعة في صحيفة نيويورك تايمز، حيث أكد 
ســـفير قطر لدى الواليات المتحدة بشكل قاطع 

أن ”قطر لم تدفع فدية“.
وكتب الســـفير الشـــيخ مشـــعل بـــن حمد 
آل ثانـــي أن ”فكـــرة قيـــام قطر بأنشـــطة لدعم 
اإلرهـــاب فكـــرة خاطئة“، لكن ال تنكر الرســـالة 
أن قطـــر دفعـــت المـــال إلنهاء األزمة، وتشـــير 
إلـــى أن المتلقين كانوا مســـؤولين حكوميين، 
مستشـــهدة بمبادرة قطرية غامضة مع العراق 
”لتعزيـــز العالقـــات الثنائية وضمـــان اإلفراج 

اآلمن عن المختطفين“.
لكن المحادثـــات والرســـائل النصية التي 
حصلت عليها واشـــنطن بوســـت ترسم صورة 
أكثـــر تعقيدا، حيث يظهر كبار الدبلوماســـيين 
القطرييـــن الذين يبدو أنهـــم يوقعون على 
سلسلة من الدفعات الجانبية تتراوح ما 
بين 5 و50 مليون دوالر للمسؤولين 
وزعماء  والعراقيين  اإليرانييـــن 
مع  العســـكرية،  شـــبه  القوات 
دوالر  مليـــون   25 تخصيـــص 
العراقي،  الكتائب  حزب  لمدير 
و50 مليـــون دوالر مخصصـــة 
لـ“قاســـم“، في إشـــارة واضحة 
إلى قاسم سليماني، قائد الحرس 
الثوري اإليراني ومشارك رئيسي في 

صفقة الرهائن.
وتشير الصحيفة إلى أن ”التبادالت النصية 
جزء من مجموعة من االتصاالت الخاصة حول 
محنة الرهائن التي تم تسجيلها خلسة من قبل 
حكومة أجنبية وتـــم تزويدها للجهات التي تم 
تســـريبها لهـــا، وتتضمن االتصـــاالت التي تم 
اعتراضها أيضا محادثـــات الهاتف المحمول 
ورســـائل البريد الصوتي باللغة العربية التي 
تم جمعها من رسائل البريد ألغراض التوثيق، 
شريطة عدم الكشف عن اسم الحكومة األجنبية 

التي قدمت هذه المواد“.
ورفض المسؤولون القطريون التعليق على 
قضايا محـــددة أثيرت في التبـــادالت النصية، 
لكن أحد كبار المسؤولين على دراية بالرسائل 
قال إن ”المبالغ المذكورة في النصوص تشـــير 
إلـــى المقترحـــات التـــي طرحهـــا المفاوضون 
ولكنها تم رفضها في النهاية“، وأكد المسؤول، 
الذي تحدث شـــريطة عدم الكشـــف عن هويته، 
أن ”بعـــض النصوص قد تم تحريرها أو إعادة 
صياغتها إلعطاء انطباع مضلل“، لكنه لم يقدم 
تفاصيـــل محددة، ولم يطعـــن أيضا في تقارير 
تفيد بـــأن مئـــات الماليين من الـــدوالرات من 
أمـــوال قطر قـــد تم نقلها إلى بغـــداد في أبريل 
2017، قبل أيام فقط من إطالق ســـراح الرهائن، 
وصادر المســـؤولون العراقيون النقود التي لم 

تتم إعادتها.
ولإلشـــارة فقـــد دفعـــت حكومـــات أخرى، 
بمـــا فيهـــا بعـــض الحكومـــات الغربية، 
فديـــة إلى منظمـــات إرهابية معروفة 
للفـــوز باإلفـــراج عـــن مواطنين 
مختطفين، على ســـبيل المثال 
دفعت فرنسا وإسبانيا أمواال 
وإما  مباشرة  إما  للخاطفين، 
من خـــالل شـــركات مملوكة 
المواطنين  لتحريـــر  للدولـــة، 
الذين  واإلســـبانيين  الفرنســـيين 
اعتقلتهم داعش أو تنظيم القاعدة 
في حوادث منفصلة بين عامي 2010 

و2014.
األميركي  الكونغـــرس  مطالبة  وعن 
بالوضـــوح فـــي عالقات البيـــت األبيض 
بقطر، قالـــت الصحيفة إن ”مســـاومة قطر مع 
المســـلحين حـــول قضيـــة الرهائن ســـتصبح 
نقطة اشـــتعال في نزاع أكبـــر بين العراق 
وجيرانه العـــرب الذين انتقـــد بعضهم 
مرارا وتكرارا الدوحة بســـبب عالقاتها 
الوطيـــدة مـــع إيـــران وتورطهـــا في 
دعم اإلرهاب، األمـــر الذي قاد كل من 

اإلمارات والسعودية ومصر والبحرين واليمن 
إلى مقاطعتها يونيـــو الماضي احتجاجا على 
عـــدم التزامهـــا بحمايـــة األمن القومـــي لدول 
الخليـــج والعالم العربي على حد ســـواء. وهو 
األمـــر الذي دفع إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب إلى دعـــم المقاطعة العربية للدوحة؛ بل 
وانتقـــد قطـــر باعتبارها ممـــوال لإلرهاب على 
مســـتوى عال جدا، لكـــن ترامب أبـــدى موقفا 
متناقضـــا حين أثنى على أمير قطر، عندما زار 

واشنطن مؤخرا.

تفاصيل عملية الخطف

تكشـــف الوثائق المســـربة تفاصيل رحلة 
الصيـــد التي تم اختطـــاف أفرادها في العراق، 
حيث دخـــل ”في ديســـمبر 2015  جزء كبير من 
القطريين إلى محافظـــة المثنى جنوب العراق 
لالســـتمتاع بوقـــت مـــن التســـلية كان يفضله 
العـــرب األثرياء منـــذ العصـــور القديمة، وهو 
باســـتخدام الصقور المدربة لصيـــد طائر في 
الصحراء، وفي مســـاء 15 ديســـمبر 2015  دخل 
المقاتلون المدججون بالســـالح إلى معســـكر 
األجانب في الشـــاحنات المتنقلـــة، واحتجزوا 
ثمانية وعشـــرين من أعضـــاء حزب الصيد؛ 25 
قطريا واثنين من السعوديين والباكستانيين، 
في دراما مشـــحونة ومربكة سياسيا استمرت 

لمدة 17 شهرا“.
مـــن كان بالضبـــط وراء عمليـــة االختطاف 
لم يكـــن واضحا في البداية، لكن المســـؤولين 
القطرييـــن ســـرعان مـــا باتوا يشـــكون في أن 
العراقيين ســـربوا معلومات للخاطفين، حيث 
أعطى الصيـــادون القطريون إحداثيات محددة 
لمعســـكرهم في وزارة الداخلية العراقية كجزء 
مـــن طلب تصريحهـــم، وقام موظفـــو الحكومة 
العراقيـــة بزيـــارة مفاجئـــة إلـــى المخيم قبل 
ساعات من القبض على الرجال، وفقا لما ذكره 
مســـؤول رفيع المستوى في حديث بشرط عدم 

الكشف عن هويته.
وتضيـــف الصحيفة ”على أي حال، ســـارع 
المســـؤولون القطريـــون إلى طلب المســـاعدة 
الشـــيعة  والقـــادة  العراقيـــة  الحكومـــة  مـــن 
العراقييـــن في بـــدء االتصال مـــع الخاطفين، 
ثـــم علمـــت الدوحـــة أن الرهائـــن محتجـــزون 
لدى كتائـــب اإلمام علي، وهي جماعة شـــيعية 
عراقيـــة مغمـــورة تابعـــة لجماعة حـــزب الله، 
تتلقى كلتا المنظمتين التمويل واألســـلحة من 
إيـــران، وصنفتهما الواليات المتحدة رســـميا 

مجموعتين إرهابيتين أجنبيتين“.

عالقة الصفقة بإخالء مدن سورية

وردا على عمليات االختطاف، أنشـــأت قطر 
فريقا لألزمة ضمنه (ســـفير قطـــر في العراق) 
ووزيـــر الخارجيـــة محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثانـــي، باإلضافة إلى حمد بـــن خليفة العطية، 
وهو مستشار شـــخصي لألمير تميم بن حمد 
آل ثانـــي،، وبمجـــرد أن أصبـــح واضحـــا أن 
الخاطفيـــن كانـــوا جماعة ميليشـــيا مدعومة 
مـــن إيران، بدأ المســـؤولون العمـــل من خالل 
مجموعة من الوسطاء المؤثرين للحصول على 

حرية الرهائن.
مـــن الصفقـــة المعقدة التـــي توضحت في 
نهاية المطاف، تم توثيق العناصر الرئيســـية 
بالمنشـــورات األخـــرى، فقد وصفـــت  صحيفة 
فاينانشـــيال تايمز في العـــام الماضي كيف أن 
اإلفـــراج عـــن الرهائن القطرييـــن ارتبط بخطة 
تدعمهـــا تركيـــا وحـــزب الله اللبنانـــي إلخالء 
أربع قرى ســـورية؛ اثنتين ســـنيتين وأخريين 

شيعيتين، كانت تحت الحصار لعدة أشهر على 
يد مســـلحين مختلفين، وفي الشـــهر الماضي، 
كشف مقال نشـــر في مجلة نيويورك تايمز عن 
االستيالء على مبلغ 360 مليون دوالر من أموال 
نقديـــة قطرية يبـــدو أنها كانت تهـــدف جزئيا 
إلى دعم المقاتلين الســـوريين وتنفيذ عمليات 
اإلجـــالء من قبل مســـؤولين عراقيين في مطار 

بغداد الدولي كخطة إطالق سراح الرهائن.
في البداية، بدا أن الدبلوماسيين القطريين 
يكافحون من أجـــل فهم مـــا أراده الخاطفون، 
وبعـــد صمت محيـــر في األســـابيع األولى من 
حادثـــة الخطف، تحدث مســـؤولو حـــزب الله 
إلى الخيارين لمناقشـــة إمكانية إطالق سراح 
اثنين من األسرى، في الوقت الذي أصدروا فيه 

مطالب مربكة.
وقـــال ســـفير قطـــر فـــي بغـــداد، ردا على 
المحادثـــات الهاتفية مع مفـــاوض حزب الله، 
لوزير الخارجية القطري إن ”المسلحين طلبوا 
منه إحضار األموال مقابل الرهينتين، لكن في 
وقت الحق، طلب الخاطفون من خالل وســـيط 
عراقي تقديـــم تنازالت أخرى بـــدا أنها تهدف 
إلى إفادة إيران وهي: انسحاب قطر الكامل من 
التحالف الذي تقوده الســـعودية لمقاتلة خطر 
الحوثيين الشـــيعة في اليمـــن، ووعد بإطالق 
ســـراح الجنـــود اإليرانيين الذيـــن تحتجزهم 
الســـورية  المســـلحة  الســـنية  الجماعـــات 

المدعومة من قطر.
لكـــن بعد فتـــرة وجيزة، تحـــول المال إلى 
الركائـــز األساســـية فـــي التبـــادالت النصية 
والمحادثـــات الهاتفيـــة لهـــذه الصفقة، حيث 
ناقش المســـؤولون القطريون في البداية دفع 
150 مليـــون دوالر إلى حـــزب الله إذا تم إطالق 
سراح جميع الرهائن، مع رسوم إضافية قدرها 
10 ماليين دوالر إلى وســـيط عراقي للمجموعة 
التي تم تحديدها باســـم أبومحمد الســـعدي، 
كانت هذه أول مناقشـــات عديدة حول الدفعات 
الميليشـــيات  لمســـؤولي  المحتملة  الجانبية 
والوســـطاء، الذين طالـــب بعضهم بالمزيد من 

األموال من القطريين.
مع اســـتمرار الخالفات خـــالل ربيع 2016، 
توســـع فريق المفاوضين ليشـــمل ســـليماني 
وغيـــره من كبار المســـؤولين اإليرانيين، وفي 
شـــهر مايو أخبـــر المفاوض القطري رئيســـه 
بـــأن المفاوضين توصلوا إلى مبلغ 275 مليون 
دوالر، ومن المقرر أن تتم الصفقة في محافظة 

السليمانية بالعراق.
في عـــدة نقاط، اقترح مبلـــغ 1 مليار دوالر 
باعتباره ثمن صفقة شـــاملة تشمل اإليرانيين 
وخطة اإلخالء في أربع قرى، وكان ســـليماني 
يتحـــرك لتطبيـــق هـــذه الخطـــة. ويبـــدو أن 
المســـؤولين اإليرانيين ينظـــرون إلى الرهائن 
القطرييـــن على أنهم ورقة ضغـــط قوية، حيث 
أن الميليشـــيات المدعومة مـــن قبل القطريين 
تحاصـــر قريتيـــن شـــيعيتين وكان تعاونهـــم 

ضروريا إلنجاح الخطة.
وفـــي مايـــو 2016، بـــدا أن قطـــر تراجعت 
عـــن الخطة اإليرانية، حيث أرســـلت كلمة عبر 
وســـيط مفادها أن مصير القرى السورية كان 
شـــأنا لألمم المتحدة، والمسؤولين القطريين 
”ال يتعاونون أو يفتحـــون قناة“ مع الجماعات 
اإلرهابيـــة. وتعكس الرســـائل في عـــدة نقاط 
القلق القطري بشأن سالمة الرهائن، والطلبات 
السياســـية  والضغـــوط  للفديـــة  المتزايـــدة 
المفروضـــة علـــى الدوحة الســـتخدام ثروتها 

إلنهاء هذه المحنة.
واســـتغرقت المفاوضات فترة غير مثمرة 
ألشـــهر حتى أواخر عام 2016، وبحلول أبريل 
2017، بعد اجتماعـــات إضافية مع اإليرانيين، 

تم وضـــع الخطوط العريضة لصفقة شـــاملة، 
ووصلت الحافالت إلى القرى الســـورية األربع 
لتبـــدأ عمليـــات اإلخـــالء، ويتم أخـــذ الرهائن 
القطريين إلى بغداد وإطالق ســـراحهم، وكان 
كبار المسؤولين القطريين حاضرين للمساعدة 
في اإلشـــراف على كال الحدثين، حسبما تظهر 

الوثائق.
وأكـــدت الصحيفة أن ”المبلغ الذي تبرع به 
القطريـــون في نهاية المطـــاف إلغالق الصفقة 
لم يتـــم توضيحه في الوثائـــق، لكن القطريين 
كانـــوا واضحين في االتصاالت بشـــأن المبالغ 
المخصصة لألفراد الذين ســـاعدوا في تسليم 

الرهائن“.
وأكد المفاوض القطري في رســـالة ببريده 
الصوتـــي أن ”جميع المدفوعـــات قد تمت، لقد 

انتهى األمر وتم توزيعه“.

دول الخليج لم تتهم قطر جزافا

يقول مركـــز المزماة للدراســـات والبحوث 
إنه بعد مرور أشـــهر على مواجهة دول الخليج 
للدوحة بحقيقـــة دعمها لإلرهاب، ظلت تمارس 
اللعب على وتر النفي المتكرر لوقائع تمويلها 
للتطرف واإلرهـــاب. وعندما تمـــت مواجهتها 
بالحقائق كانت تتهرب وتستغل وسائل اإلعالم 
للتزويـــر والهروب إلى األمام. كما قامت بحملة 
عالقـــات عامة واســـعة في الواليـــات المتحدة 
وأوروبـــا بهدف تحســـين صورتهـــا، وأنفقت 
أمواال طائلة لتمويل حملة لتضليل الرأي العام 

العربي والعالمي عن حقيقة تورطها هذا.

ومن بين ما يمكن استنتاجه حسب ما ذكره 
المركـــز في تقرير نشـــره األحد، أن تســـريبات 
واشنطن بوست تثبت أن اتهامات دول الخليج 
لها لم تكـــن جزافا، وأن المراســـالت الخطيرة 
المنشـــورة على مســـتوى الصحافـــة العالمية 
تعـــزز إثبـــات جريمة دعـــم الدوحـــة لإلرهاب، 
وتفضحها على لســـان دبلوماســـيين من داخل 

منظومة الحكم في قطر.
وســـتكون لهذا التطور الخطيـــر تداعياته 
داخليـــا وخارجيا، بعـــد أن ظهرت مؤشـــرات 
جديدة تثبت بما ال يدع مجاال للشك تورط قطر 
فعليـــا في دعـــم اإلرهاب ماليـــا، بمبالغ طائلة، 
وصلـــت إلـــى مليـــار دوالر. خاصـــة أن األدلة 
وإثباتـــات جديـــدة ظهرت من خـــارج المنطقة 
العربيـــة، ومن شـــأنها أن تثبت زيـــف النظام 

القطري.
 ويخلـــص المركـــز إلـــى أن كل ”االتهامات 
ضـــد قطر كانت ثابتة ولم تتم مكاشـــفتها دون 
أدلة وبراهين. وما يتوفر من معلومات نشـــرت 
أخيـــرا في مصادر غربيـــة، يعزز تورط الدوحة 
ويثبت كذب إعالمها الـــذي يقفز على الحقائق 
ويحاول امتصـــاص الصدمات التي تواجهها. 
لكن التسريبات األخيرة تمثل صدمة كبرى لمن 
كانوا يعتقدون أن الدوحـــة بريئة، ويبدو أنها 

لن تستيقظ من هذه الصدمة بسهولة.

1
مليار دوالر قيمة 
صفقة اإلفراج عن 
الرهائن القطريني 
املختطفني بالعراق

كشف المزيد من أسرار صفقة إطالق الرهائن القطريين في العراق

المراسالت الخطيرة المنشورة بواشنطن بوست تثبت دعم الدوحة لإلرهاب وتفضحها على لسان دبلوماسييها

نشــــــرت صحيفة واشنطن بوست األميركية، السبت، مراسالت رسمية قطرية حول صفقة 
إطالق رهائن قطريني كانوا محتجزين في العراق، وبحســــــب الرســــــائل التي كشفت عنها 
ــــــار دوالر. وأظهرت  الصحيفــــــة فإن مقابل اإلفراج عــــــن الرهائن القطريني وصل إلى ملي
املراســــــالت القطرية أن املفاوضني القطريني التقوا أبرز قــــــادة احلرس الثوري اإليراني: 
قاســــــم ســــــليماني وممثلني عن املرشــــــد اإليراني علي خامنئي، وتؤكد املراسالت أن قطر 
دفعت كل األموال املطلوبة في الصفقة. وتؤكد بذلك هذه املرسالت صحة تهم دول اخلليج  
للدوحة باإلرهاب وأنها لم تكن جزافا، باعتبار أن وسائل إعالم غربية تفضح هي األخرى 
ــــــي باملنطقة، وتبني إلى أي مدى الدوحة قادرة على  ضخ األموال  التواطــــــؤ القطري اإليران

واملضي في تعنتها بالتنازل عن قيم ووحدة األمن القومي للخليج العربي.
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اإلفراج عن الرهائن القطريني ارتبط 
بخطة تدعمها تركيا وحزب الله اللبناني 
إلخالء أربع قرى سورية؛ اثنتني سنيتني 
وأخريني شيعيتني، كانت تحت الحصار 

لعدة أشهر على يد مسلحني مختلفني

في 
العمق

{مســـاعد وزيـــر الخزانة األميركي الســـابق لمكافحة تمويـــل اإلرهاب دانيال جليزر كشـــف عام 
٢٠١٧ أن هناك ممولين لإلرهاب ال يزالون يعملون بحرية داخل قطر}.

ديفيد واينبرغ
خبير أميركي في شؤون اإلرهاب

{الحكومة القطرية متورطة في دعم اإلرهاب بشـــكل مباشـــر، ومراســـالت صحيفة واشـــنطن 
بوست ليست جديدة ألن قطر فضحت أمام العالم وأصبحت األمور واضحة للجميع اآلن}.

سعدون العوميري
محلل سياسي سعودي

ي ه ي ي إلب ه عي ب
ة، ولم يطع
ت الماليين
 تم نقلها
قط من إطال
ولون العر

فقـــد دفعــ
بعـــض ا
إلى منظمـ
فـــوز باإلف
مختطفين
دفعت فرن
للخاطفي
من خـــال
للدولـــة،
رنســـيين
لتهم داعش
حوادث منف

ال مطالبة 
ح فـــي عال
صحيفة إن
ول قضيـــ
عال في نز
العـــرب ال
كرارا الدوح
ـدة مـــع إي
إلرهاب، األ

ي ه ي ي ب
المطاف“.

إل ه ي
تفاصيـــل محددة
تفيد بـــأن مئـــات
أمـــوال قطر قـــد
قبل أيام فق ،2017
وصادر المســـؤو

تتم إعادتها.
ولإلشـــارة ف
بمـــا فيهـــا
فديـــة إ
للف
م

الفر
اعتقل
حو في
4و2014.
م وعن 
بالوضـــوح
بقطر، قالـــت الص
المســـلحين حـــو
نقطة اشـــتع
وجيرانه ا
مرارا وتك
الوطيـــد
دعم اإل

هذه الفدية كانت جزءا 
من صفقة أكبر تشمل 

الحكومات اإليرانية والعراقية 
والتركية، فضال عن ميليشيا 

حزب الله اللبنانية

e
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} ليست القمة التي انعقدت بني الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس 
الكوري اجلنوبي مون جاي ان سوى دليل 

آخر على أن التخّلف ال ميكن أن ينتصر 
على التقّدم والتطور. إّنه سقوط آخر جلدار 

برلني حيث تبّني في تشرين الثاني – نوفمبر 
من العام ١٩٨٩ أن أملـانيا الشرقية لم تكن 

تستطيع االنتصار على أملانيا الغربية. 
إّنه سقوط للفكرة التي حاول حافظ األسد 
الترويج لها وفرضها منذ سبعينات القرن 

املاضي، الفكرة القائمة على أن سوريا-األسد 
قادرة على البقاء في لبنان إلى األبد. لم 

يستطع النظام األقّلوي الذي أّسس له األسد 
األب البقاء إلى األبد في سوريا نفسها، 

فكيف كان ميكن لرجل ميتلك مقدارا كبيرا 
من الدهاء واحلنكة تصّور أن سوريا باقية 
في لبنان إلى األبد مثلما أن نظامه باق إلى 

األبد؟
من قبيل الصدف السعيدة انعقاد القمة 

بني الكوريتني في اليوم الذي كان اللبنانيون، 
اللبنانيون الشرفاء طبعا، يحيون ذكرى 

مرور ثالثة عشر عاما على انسحاب اجليش 
السوري من لبنان.

صحيح أن ”حزب الله“، أي إيران، 
استطاع ملء الفراغ الذي خّلفه االنسحاب 

السوري. لكّن الصحيح أيضا أّن هذا 
االنسحاب حصل، وهو أمر كان يصعب على 

أّي لبناني أن يصّدق أنه سيحصل في يوم 
من األّيام بعدما أقام النظام السوري في 
البلد، عبر أجهزته وأزالمه، طوال ثالثني 

عاما. لم يحّرك النظام أّيا من مواقعه 
العسكرية قبل اتفاق الطائف وبعده. كانت 

الرسالة التي أراد النظام إرسالها إلى 
اللبنانيني واضحة. فحوى الرسالة أن دخوله 

إلى لبنان عسكريا وامنيا، بضوء أخضر 
أميركي وإسرائيلي وعربي في العام ١٩٧٦، 
لم يكن دخوال موقتا. دخل حافظ األسد إلى 

لبنان من أجل أن يبقى النظام السوري 
بتركيبته األمنية فيه، ال من أجل أن يأتي يوم 
يقول له اللبنانيون إن عليه أن يخرج نتيجة 

ارتكاب جرمية اغتيال رفيق احلريري، أو 
املساهمة في تغطيتها.

هناك شبه كبير بني النظامني في كوريا 
الشمالية وسوريا. لذلك كان لدى حافظ األسد 

إعجاب شديد بالقبضة احلديدية لكيم إيل 
سونغ (جّد كيم جونغ أون). كان شعار اجلّد 

أّنه ”الزعيم احملبوب من شعبه“ ومخترع 
نظرية ”زوتشيه“ التي تقوم على االكتفاء 
الذاتي ورفض النظريات التي كان يروج 

لها االحتاد السوفياتي. كان كيم املؤسس 
يؤمن بأن املهّم حتقيق االكتفاء الذاتي، حّتى 

لو كان معنى ذلك جتويع الشعب. وهذا 
ما حصل بالفعل في بلده الذي اضطر إلى 

االستسالم نهائيا ملنطق التاريخ.
لعّل أكثر ما جعل حافظ األسد يعجب 

بكيم اجلّد تلك القدرة على التوريث في 
نظام يعتبر، أقّله من الناحية النظرية، 
نظاما جمهوريا. بعد وفاة األسد األب، 

استطاع النظام السوري اإلتيان بابنه رئيسا 
للجمهورية. حصل ذلك بسهولة، متاما كما 
حصل في كوريا الشمالية حيث خلف كيم 
إيل جونغ والده إثر وفاته في العام ١٩٩٤، 

وكان حافظ األسد ال يزال وقتذاك حّيا يرزق 
ويفكر في كيفية إقامة جمهورية على أساس 
التوريث. ال حاجة إلى التذكير بأنه أعدَّ ابنه 

باسل ليكون خليفته، لكن باسل ُقتل في 
حادث سيارة. فرض ذلك البحث عن وريث 
جديد من العائلة. وهذا ليس سّرا عسكريا.
تشير القّمة الكورية – الكورية إلى أن 

النظام في كوريا الشمالية وجد نفسه عند 
مفترق. وجد نفسه في نهاية املطاف في 

طريق مسدود. جنح هذا النظام في جعل 
التوريث قاعدة ثابتة بعدما خلف كيم جونغ 
أون والده كيم جونغ إيل في ٢٠١١. تبّني مع 
مرور الوقت أن الشعب في كوريا الشمالية 
ال يستطيع أن يأكل صواريخ باليتسية وال 

قنابل نووية، وال أن يعتاش من التجارة 
بتكنولوجيا الصواريخ التي حتتاج إليها 

دولة مثل إيران.
لعّل أهم ما أسفرت عنه القمة بني 

الكوريتني، وهي متهيد لقّمة بني الرئيس 
األميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري 

الشمالي يتوقع أن تنعقد الشهر املقبل، اتفاق 
على جتريد شبه اجلزيرة الكورية من السالح 

النووي. سيطرح ذلك سؤاال بديهيا وهو 
هل في استطاعة نظام مثل النظام الكوري 

الشمالي العيش من دون امتالك القدرة على 
ممارسة االبتزاز؟

متثل تلك القدرة على ممارسة االبتزاز 
وجه شبه آخر، لكنه ليس األخير بني النظام 

الذي أقامه حافظ األسد وذلك الذي أقامه 
كيم إيل سونغ. قامت كل سياسة النظام 

األقّلوي في سوريا على االبتزاز. كان هذا 
النظام اإلرهابي األول في املنطقة. سعى 

في الوقت ذاته إلى لعب دور احلريص على 
مكافحة اإلرهاب والشريك في احلرب على 

اإلرهاب الذي صنعه بنفسه. من أهّم ما متّيز 
به النظام السوري تلك العبقرية املتمثلة في 

صنع منظمات إرهابية وإدارتها مبا يخدم 
مصاحله، ثّم التخلص منها عندما يجد ذلك 

مناسبا.
ال حاجة إلى تعداد ما فعله النظام 

السوري في لبنان أو على الصعيد العربي. 
كانت لعبة االبتزاز اللعبة املفضلة لدى حافظ 
األسد، وهي لعبة انتقلت إلى وريثه الذي لم 
يحسن الوصول باألداء إلى املستوى الذي 
امتلكه والده. تعطي الطريقة التي تعاطى 

بها بّشار مع اململكة العربية السعودية ومع 
لبنان فكرة حقيقية عن سوء أدائه، وعن عدم 

اكتشافه باكرا أن عليه تفادي التحّول إلى 
تابع إليران بنسبة مئة في املئة.

من سقوط جدار برلني، إلى خروج اجليش 
السوري من لبنان، إلى القمة الكورية – 

الكورية، ثّمة درس ال ميكن إال أن يبقى عالقا 
في األذهان. ملّخص هذا الدرس أن الشعوب 
املقهورة تبحث عن منوذج تنتمي إليه. هناك 
منوذج واحد في العالم يصلح لتلبية مطالب 
الشعوب. هذا النموذج هو احلّرية والسوق 

احلّرة. من دون حّرية وسوق حّرة كانت 
أملانيا الشرقية دولة متخلفة. من دون تداول 

سلمي للسلطة في ظل مؤسسات محترمة 
صار الفارق شاسعا بني كوريا الشمالية 

وكوريا اجلنوبية. في كوريا الشمالية شعب 
جائع وفي كوريا اجلنوبية اقتصاد بني 

األوائل في العالم على الرغم من عدم امتالك 
البلد ألي موارد طبيعية تذكر.

لم يكن في استطاعة كيم جونغ أون سوى 
االستسالم ملنطق التاريخ وللواقع واحلقائق 
وإن في ظّل ما يحفظ له ماء الوجه. هل ينقذ 
االستسالم للواقع وللغة األرقام نظامه؟ هذا 
هو السؤال الكبير الذي يطرح نفسه بحّدة 
بعد اكتشافه أن الشعب ال يأكل تكنولوجيا 
الصواريخ وال الصواريخ نفسها، مثلما ال 

تسّد جوعه القنابل النووية.
لم تسّد جوع اإليرانيني والسوريني 

شعارات ”محور املانعة“ وإتقان ممارسة 
لعبة االبتزاز، مهما بلغت درجة البراعة في 

ممارسة هذه اللعبة. هل تستطيع إيران 
االستسالم بعدما تبّني أن اقتصادها ال 
يتحّمل مشروعها التـوسعي، خصوصا 

بعـدما صار العراق بلدا مفلسا ليس فيه 
ما تنهبه منه؟ هل خيار االستسالم ال يزال 

متاحا أمام النظام السوري… أم كّل ما 
يستطيع عمله هو استكمال الدور املرسوم 
له، وهو دور لن ينتهي إال في اليوم الذي 

تنتهي فيه سوريا؟

… واألسد األب
ّ

بين كيم الجد

هناك شبه كبير بين النظامين في 

كوريا الشمالية وسوريا. لذلك كان 

لدى حافظ األسد إعجاب شديد 

بالقبضة الحديدية لكيم إيل سونغ 

(جّد كيم جونغ أون)

8
{التوصل إلى حل ألزمة كوريا الشمالية وبرنامجها النووي ال يزال طويال، ونحن بعيدون جدا عن 

إغالق الملف الكوري الشـــمالي. قد تنجح األمور وربما ال، والوقت كفيل بمعرفة ذلك}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

{أنا متفائل بما حصل في لقاء الكوريتين، بالنظر إلى تاريخ كوريا الشـــمالية وســـعيها المتالك 

السالح النووي، ولذلك فهو خبر جيد أن يلتقي الجانبان}.

بوريس جونسون
وزير اخلارجية البريطاني

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

} ال أحد ينكر أن البريق الزائف لتجربة 
اإلسالميني في تركيا بدأ يخفت ويرسم 

عالمات استفهام بشأن املصير احملتوم ملرحلة 
قصيرة من تاريخ تركيا، يبدو أنها تتجه 

إلى كتابة سيناريوهات األفول، أو في أفضل 
األحوال االنشقاق والتخلي عن الرئيس رجب 

طيب أردوغان، وتركه يغرق وحيدا، مقابل 
إعادة تصميم قواعد جديدة لضمان استمرار 

تيار اإلسالم السياسي في احلكم، وجتنب 
اخلسائر التي يتسبب فيها اجلنوح الراهن 

إلى االنفراد بالسلطة وصناعة القرار.
صحيح أن نظام أردوغان استطاع 
االحتفاظ بقدر من ذلك البريق الزائف 
لسنوات خلت، لكن االنتقال بالتجربة 

اإلسالمية في بالد األناضول من مشروع 
تتبناه حركة جماعية، إلى مشروع يحرسه 

ويتبناه فرد، يقودها حتما إلى خط النهاية 
املفتوحة على احتماالت متعددة، بدليل 
تخبط أردوغان، وفتحه جبهات ومعارك 

خارجية تلتهم أرواح اجلنود األتراك، كما 
حدث على احلدود مع سوريا، التي برز فيها 
أردوغان مرتديا قناع سفاح ال يهتم لسقوط 

الضحايا. ورغم خطاباته العاطفية التي 
تستثمر قضية فلسطني وموضوع القدس، 

إال أنه قرر خالل حلظات الدخول في مغامرة 
عسكرية كان الهدف منها خلق حالة التفاف 

شعبي تركي حوله، باختراع عدو خارجي 
وباستثمار الوضع السوري املعقد، متجها 

الرتكاب مجازر بحق املدنيني في الداخل 
السوري. وتزامن مع مغامرته إقرار اجليش 

التركي بخسارة املئات من عناصره في عملية 
”غصن الزيتون“، وأصبحت احلرب التي 

كان أردوغان يظنها نزهة لزيادة شعبيته 
كابوسا لن يتخلص منه بسهولة. وهو األمر 

الذي دفعه إلى املوافقة على خوض انتخابات 
مبكرة سعيا إلشغال الشارع التركي بترتيبات 

سياسية داخلية. 
لكن اجلديد هذه املرة أن أردوغان في 
ورطة غير متوقعة وال يعرف كيف يخرج 

منها، وفي تفاصيلها ما لم يكن في احلسبان 
على اإلطالق، وبدأت الورطة بظهور منافس 

قوي في االنتخابات وهو عبدالله غول، ثم 
تعرضه وأنصاره حتى من قيادات داخل 

احلزب إلى تهديدات وضغوط إلثنائه عن 
الترشح، وهو ما مت فعال، لكنه كشف عمق 

التصدعات داخل احلزب، كما حجم املعارضة 
واالمتعاض من سياساته في الداخل وفي 

اخلارج. 
لقد ظل اإلسالميون العرب يروجون 

للتجربة التركية، وال يزالون يخفون حتى اآلن 
عن جمهورهم األخطار التي تهدد التجربة 
واألوهام التي يتم ترويجها عنها. ونتيجة 

للفشل الهائل الذي تتصف به جتربة اإلسالم 
السياسي عموما في املنطقة العربية، كان 

أقطاب اإلخوان وفروع التنظيم في املشرق 
واملغرب وأوروبا بحاجة إلى أمنوذج 

يستندون إليه ويتباهون به. وخاصة أن 
األمر األكثر إحراجا للتنظيمات اإلخوانية 
كان يتمثل في مواجهتها بحقيقة عجزها 
عن صياغة برنامج اقتصادي وسياسي 
قابل للتنفيذ على أرض الواقع، بدال من 

الثرثرة والشعارات اجلوفاء. إذ ليس لدى 
تيار اإلسالم السياسي اإلخواني ما يقدمه 
للجمهور الواعي سوى شعار ”اإلسالم هو 

احلل“، بهذه الصيغة الفضفاضة التي تتهرب 
من مواجهة متطلبات الواقع وتتستر وراء 

الدين.
لذلك وجد اإلسالميون العرب في 

التجربة التركية التي حققت بعض املكاسب 
االقتصادية منوذجا مبهجا يستحق اإلشادة. 

رغم أنهم ال يدركون أنها جتربة استندت 
إلى آليات علمانية وأدوات اقتصادية حديثة 

ال تستغني عن قوانني التجارة العاملية 
وديناميكية االقتصاد احلر، الذي يقوم على 

تشريعات وضعية والتزامات ال شأن لها 
بالتشريعات املقيدة، لكنهم واصلوا خداع 
اجلمهور واستثمروا التجربة التركية إلى 

أبعد مدى.
وبدوره أراد أردوغان أن يستأثر 

بامتيازات السلطة لتحقيق أحالم وتطلعات 
فردية. اتضح ذلك بالتدريج عندما بدأ 

يستبعد الشركاء البارزين الذين وقفوا إلى 
جانبه في املراحل األولى. ومت النظر إلى 

االنشقاق الشهير عن حزب جنم الدين أربكان، 
باعتباره احلدث املفصلي الذي تأسست على 
إثره املجموعة اإلخوانية احلاكمة في تركيا، 

والتي تبادل قيادتها وتقاسم شعبيتها كل من 
أردوغان وعبدالله غول، إلى جانب جنومية 
شخصيات أخرى لها تأثيرها الذي ال ينكر 

على احلشد والتعبئة، مثل أحمد داوود أوغلو 
وزير اخلارجية السابق.

وبالقياس إلى الشحن االنتخابي املبكر 
في تركيا ومخاوف أردوغان وأنصاره من 

ترشح عبدالله غول للرئاسة، وهي املخاوف 
التي أدت إلى انسحاب األخير من الترشح 

وتلميحاته إلى الضغوط التي مورست عليه 
من جهة، وإلى أنه كان سيترشح ليمثل كتلة 

املعارضني من خارج احلزب واملعترضني 
من داخله في آن، ال تخفى األهمية التي 

كان يضفيها العمل اجلماعي على شعبية 
حزب العدالة والتنمية، ذلك التيار الذي 
حترك بشكل جماعي منظم في املجتمع 

التركي، واستطاع بالفعل أن يخترق الساحة 
العلمانية التركية، وأن يعمل بالتدريج على 
حتييد اجليش الذي كان حارس العلمانية 

واألتاتوركية. 
وكلما افتقد أردوغان وحزبه لذلك البعد 

اجلماعي مقابل هيمنة وتسيد الطابع الفردي 
على قيادة احلزب والدولة، ميكن القول 

إن مرحلة جديدة بدأت في تاريخ إخوان 
تركيا، وعنوانها االجتاه املؤكد واحلتمي 

نحو االنشقاق وخسارة أردوغان حلظوظه 
االنتخابية، ألن حزب العدالة والتنمية أصبح 
من الناحية العملية يروج ملشروع أردوغان، 

الذي يلقي بظالله كفرد على جتربة كانت 
بداياتها ذات صبغة جماعية في املرحلة 

األولى منذ عام ٢٠٠١، وها هي تتحول إلى 
خطاب فردي وطموح شخصي يتجه نحو 

االنعزال وكسب خصوم ومنافسني من داخل 
تيار اإلسالم السياسي نفسه، ممثال بحزب 

العدالة والتنمية. األمر الذي يوحي بانشقاق 
غير معلن داخل احلزب أصبح إشهاره مسألة 

وقت ال أكثر. ومن املنتظر أن تتحرك أيضا 
في االنتخابات املرتقبة أحزاب املعارضة 

ومعها قطاعات واسعة من املجتمع تشعر منذ 
سنوات بالقلق على الطابع العلماني لتركيا.

قام أردوغان عمليا بتنفيذ انقالب صامت 
وغير معلن داخل حزبه، استبعد مبوجبه 
األسماء التي يدرك أنها تهدد طموحاته. 

وبالتالي فإن رد الفعل املتوقع على ذلك 
االنقالب سوف يظل يتبلور وينتظر فرصة 

للتعبير عن وجوده، وليس هناك ما هو أفضل 
من فرصة االنتخابات املبكرة املزمع تنظيمها 

في يونيو القادم.
نستنتج من كل ما سبق أن جتربة 

اإلسالميني في تركيا أصبحت تتلخص في 
املراهنة على قوة شخصية أردوغان ومقدرته 
على مجابهة املنافسني، واالحتفاظ باجلمهور 

املنقسم بني زعامات من نفس التيار.
املآل الذي انتهى إليه مشروع حزب 

العدالة والتنمية في تركيا، يكشف أن 
تسييس الدين ال ميكنه أن يخفي النزوع نحو 

االستئثار بالسلطة. فما حدث في النهاية 
تركز حول طموحات أردوغان السلطانية 
االستبدادية. ورغم أنه كان أحد املنشقني 

عن جماعة جنم الدين أربكان، إال أن شريكه 
السابق عبدالله غول يحظى بشعبية طاغية 

ولديه كاريزما تسبب الذعر ألردوغان.
كان أردوغان قد بدأ تأسيس قاعدة أحالمه 
السياسة باالرتكاز على االنشقاق الشهير عن 
حزب أربكان في عام ٢٠٠١، واإلعالن عن والدة 
ما عرف بحزب العدالة والتنمية. لكن النزعة 

الذاتية واالنحياز للمشروع الفردي طغوا على 
تفكيره وسلوكه، وتسببا في انسحاب قيادات 

بارزة من احلزب وانكفاء بعضها. وكانت 
النتيجة أن أردوغان أصبح في الواجهة 

مبفرده. ورغما عنه وضع التجربة اإلسالمية 
في تركيا على محك االختبار. وينظر بعض 
احملللني إلى أن أداء أردوغان وإصراره على 
أن يجمع حوله الشخصيات الهامشية األقل 

تأثيرا، يدشنان لالنهيار الشامل ملشروع 
اإلسالم السياسي في تركيا.

التصريحات اإلعالمية في تركيا التي 
تشير إلى بوادر انشقاق في صفوف حزب 

العدالة والتنمية، لم يبددها إعالن غول 
انسحابه من الترشح ملنصب الرئاسة 

ومنافسة أردوغان، الذي بدأ مسيرته بإدارة 
بلدية إسطنبول، ثم تدرج حتى متكن من 

حتييد اجليش التركي عن املشهد، وتربع على 
أعلى سلطة في تركيا. فهل سيبقى اجليش 
التركي في حالة حياد أم أن وظيفة حامي 
العلمانية التركية سوف تعود من جديد؟ 

أردوغان يقود تجربة اإلسالميين في تركيا إلى االنشقاق

المآل الذي انتهى إليه مشروع حزب 

العدالة والتنمية في تركيا، يكشف 

أن تسييس الدين ال يمكنه أن يخفي 

النزوع نحو االستئثار بالسلطة. فما 

حدث في النهاية تركز حول طموحات 

أردوغان االستبدادية

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي



آراء

} كانت حصة سوريا من الالجئني 
الفلسطينيني، الذين اخرجوا من أرضهم 
ووطنهم نتيجة إقامة إسرائيل عام ١٩٤٨، 
حوالي ٨٥ ألفا، من أصل حوالي ٨٥٠ ألف 

الجئ في ما عرف بالنكبة، وقد تزايد عددهم 
بحيث وصل إلى حوالي ٥٠٠ ألف نسمة في 
٢٠١١، أغلبيتهم عاشوا في مخيمات ظرفية، 
في بعض املدن السورية، في حلب وحمص 

وحماة ودرعا والالذقية، بيد أن مدينة 
دمشق؛ العاصمة وريفها، احتضنت العدد 

األكبر منهم، ٦٧ باملئة، خاصة في مخيم 
اليرموك الذي غدا مبثابة عاصمة لالجئني 

الفلسطينيني وأحد أهم املراكز احلضرية لهم، 
فضال عن كونه من أهم املخيمات التي شهدت 
حراكا سياسيا أسهم بشكل كبير في نهوض 

احلركة الوطنية الفلسطينية منذ أواسط 
الستينات من القرن املاضي وما بعدها.

منذ البداية وقبل مجيء نظام األسد إلى 
احلكم، كانت السلطات السورية تتعامل مع 

الالجئني الفلسطينيني باعتبارهم ”ضيوفا“، 
على أساس عالقات األخوة العربية، ومن 

الناحية القانونية مت التعامل معهم بصفة 
”إقامة مؤقتة“ (مذكور في هويتهم املدنية 

تذكرة إقامة مؤقتة مجانية)، وقد ساوتهم 
في احلقوق مع سائر السوريني، لكن من دون 

أن يصل ذلك إلى حّد منحهم حق املواطنة، 
الذي يتضمن اجلنسية واحلقوق السياسية، 

وذلك وفقا للقانون ٢٦٠ لعام ١٩٥٦؛ على خالف 
لبنان الذي انتقص من حقوقهم االجتماعية 
واالقتصادية، مثل التعلم والعمل والسكن، 
وأيضا بخالف األردن الذي منحهم حقوق 

املواطنة الكاملة، حتى فك االرتباط بالضفة 
الغربية عام ١٩٨٨.

ليس القصد كما تقدم القول بأن 
الفلسطينيني في هذا البلد كانوا يعيشون 

في نعيم مقيم، إذ أن أغلبيتهم كانت ومازالت 
تعيش في مخيمات بائسة، إلى درجة أن 

الفقراء السوريني وجدوا في مخيمات 
الفلسطينيني بيئة طبيعية لسكنهم؛ متاما 

مثلما وجد بعض الفلسطينيني األغنياء 
مجالهم في بعض األحياء الراقية في املدن 

السورية، علما أن وكالة غوث وتشغيل 
الالجئني (أونروا)، التابعة لألمم املتحدة، 
هي التي كانت تقوم بتقدمي اخلدمات في 

املخيمات مبا في ذلك التعليم والصحة. أيضا، 
هذا يوّضح أن الالجئ الفلسطيني في سوريا 
يعامل مثل السوريني، وضمن ذلك أنه يخضع 

ملا يخضع السوريون له، من كل النواحي 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية، 

مع ما يترتب عن ذلك من إجحاف أو ظلم.
بيد أنه منذ مجيء نظام األسد، سيما 

بشار األسد الذي خلف والده، برزت العديد 
من املداخالت السلطوية التي حدت من 

مكانة الالجئني ومن حقوقهم، التي تساويهم 
بالسوريني، واحلديث يدور عن نظام يتعامل 
فيه مع ”مواطنيه“، من دون اعتراف بحقوق 
املواطنة، ووفقا ملعايير الوالء والطاعة، في 

ظل شعار معروف ”سوريا األسد إلى األبد“، 
ناهيك أن هذا النظام قيد احلركة الوطنية 

الفلسطينية، وحّد من حركتها في مجتمعات 
الفلسطينيني في سوريا، كما حاول التدخل 

في الشؤون الفلسطينية وإنشاء منظمات 
تابعة له.

بعد اندالع الثورة السورية، أو احلراك 
الشعبي في سوريا، أو الصراع السوري، 

برزت تصريحات من بعض مسؤولي النظام، 
مثل بثينة شعبان التي اتهمت فلسطينيني من 

مخيمي درعا والالذقية بإثارة الشغب، على 
اعتبار أن ما يجري مجرد مؤامرة خارجية، 

كما برز تصريح لرامي مخلوف، وهو ابن خال 
رئيس النظام، وجهه إلى إسرائيل بقوله ”إن 

عدم االستقرار في سوريا يعني عدم االستقرار 
في إسرائيل“.

في مرحلة تالية، حاول النظام جتنيد 
الفلسطينيني لصاحله ضد الشعب السوري، 
وإثارة النعرة بني بعض املخيمات، من خالل 

أزالمه الذين راحوا يبثون روح الكراهية 
والعصبية، بني أهالي املخيمات واملناطق 

املجاورة، وعندما فشل ذلك في مخيم اليرموك 
مثال، حاول توظيف القضية الفلسطينية على 

جاري عهده، من خالل تشجيع الشباب على 
الذهاب إلى اجلوالن في ذكرى ٥ حزيران ٢٠١١، 
التي ُمينع السوريون من الذهاب إليها، حتى 
بعد استعادة مدينة القنيطرة في ١٩٧٣، وذلك 
القتحام احلدود بدعوى ”مسيرة العودة“، في 

محاولة الستثمار مسيرة العودة، الناجحة، 
التي كانت جرت في ذكرى يوم النكبة ١٥ 

مايو ٢٠١١، حيث ّمتت التضحية بـ٢١ شابا 
فلسطينيا وجرح املئات، وهو ما أثار غضب 
الفلسطينيني، وأدى إلى اندالع هّبة شعبية 

في مخيم اليرموك في اليوم التالي، إبان 
التشييع، ضد النظام وضد أعوانه في 

الفصائل الفلسطينية املوالية.
أيضا، لم يكن النظام مرتاحا حملاولة 

الفلسطينيني عدم مساندته، أو النأي 
مبخيماتهم عن الصراع السوري؛ إذ بدأ في 
منتصف عام ٢٠١٢ بقصف املخيم من قواعد 

عسكرية قريبة منه في فترات متقطعة، ال 
سيما بعد التحول نحو الصراع العسكري، 

الذي تسبب فيه النظام، بسبب قمعه 
الوحشي للمتظاهرين السلميني، وارتكابه 

املجازر في مناطق احلولة والترميسة وداريا 
والقابون وبابا عمرو، وكذلك قمعه بالدبابات 

والرصاص االعتصام السلمي في ساحتي 
النواعير في حماة والساعة في حمص، في 

األشهر األولى للثورة.

في مرحلة ثانية قام طيران النظام بقصف 
مخيم اليرموك يوم ١٧ ديسمبر ٢٠١٢؛ األمر 

الذي أثار موجة هائلة من الرعب بني أهالي 
املخيم وجواره، األمر الذي اضطرهم إلى 

النزوح، في واقع يثير الريبة والتساؤالت، 
وفيما بعد فرض حصارا مشددا على املخيم، 
بعد تشريد معظم سكانه، وحتويله إلى حقل 

رماية لقناصة ومدفعية النظام، ثم إلى منطقة 
صراع بني فصائل عسكرية، كما بينها وبني 

النظام، في واقع ال يعرف أحد فيه كيف 
دخلت؟ وكيف يدخل متوينها وأسلحتها 

ومواردها التسليحية واملالية.
علما أن كل املؤشرات تؤكد أن النظام 

ضليع في التالعب بالفصائل العسكرية، ال 
سيما مع سوابقه، في مخيم نهر البارد مثال 

في العام ٢٠٠٧، مع تنظيم ”فتح اإلسالم“ 
املوالي له، الذي أعلن إمارة إسالمية، وهذا 
يشمل فتح املجلس الثوري، وحركة ”غرباء 

الشام“ وزعيمها املقتول أبوالقعقاع (محمود 
قول آغاسي) الذي عمل كداعية إسالمي 

وكمحرض على عمليات تفجيرية ضد 
االحتالل األميركي للعراق، في حني تبّني أنه 
يعمل مع أجهزة املخابرات السورية، دون أن 
ننسى قصة ميشال سماحة الوزير اللبناني 

الذي ّمت اكتشاف نقله ملواد متفجرة استلمها 
من املخابرات السورية لتفجيرها في لبنان.

ومع كل ذلك فإن استهداف مخيم اليرموك، 
هذه األيام، بالطيران والصواريخ، هو مبثابة 

تدمير مبرمج له، ومحاولة قتل شاهد على 
نكبة الشعب الفلسطيني، وتصفية قضية 

الالجئني وحق العودة. واملشكلة أن ما يجري 
يتم حتت غطاء املقاومة واملمانعة، وبتهمة 

القضاء على اإلرهاب، علما أن اجلميع يعلم 
أن تنظيم داعش هو ذريعة، وأنه منظمة 

إرهابية عملت على إرهاب الشعب السوري 
في املناطق غير اخلاضعة لسيطرة النظام، 

كما حارب الفصائل املعارضة أكثر بكثير مما 
قاتل النظام، وكلنا يعلم أن النظام لم يقصف 
وال مرة وال ببرميل واحد، قوافل داعش التي 

كانت تتحرك بحرية من بادية العراق إلى 
بادية الشام، وأن قصة داعش تقف وراءها 

أطراف عديدة، أهمها إيران والقوى املوالية 
لها في العراق، وكلنا يذكر قصة الهروب 

من سجن أبوغريب، واالستيالء على مدينة 
املوصل مع أسلحة أربع فرق عراقية وأموال 

البنك املركزي، وهو ما حصل في منطقتي 
دير الزور والرقة التي انسحب منهما النظام 

(٢٠١٣ – ٢٠١٤). والسؤال هنا هو هل قتال 
داعش يستوجب هذا التدمير الشامل ملخيم 

اليرموك، علما أن كل منطقة املخيم وجوارها 
كانت ساقطة عسكريا، وكان النظام يتعمد 

تركها محاصرة، كي يتفرغ ملناطق أخرى، بدال 
من االنشغال بها، ومتكني أهلها من العودة 
إليها، ألنه بذلك يوفر على نفسه عبء رصد 

قوات كبيرة للسيطرة عليها، كما أن ذلك 

ينسجم مع هدفه وهدف حليفته إيران، بتغيير 
الواقع الدميوغرافي في دمشق وما حولها.

كما يفيد التذكير هنا بأن النظام السوري 
لعب دورا كبيرا في تدمير املخيمات، قبل 

ظهور داعش وأخواته، وقبل اندالع الصراع 
السوري، وهذا حصل في مخيمي تل الزعتر 

والضبية في بيروت في ١٩٧٦، وفي حروب 
املخيمات التي خاضتها حركة أمل لصالح 

النظام السوري في أواسط الثمانينات، وفي 
تدمير مخيم نهر البارد في الشمال اللبناني 

في العام ٢٠٠٧.

النظام السوري ومخيمات الالجئين الفلسطينيين

{األمم المتحدة تعبر عن قلقها بشأن سالمة وحماية عشرات اآلالف من المدنيين بسوريا. عقب 

تصعيد األعمال القتالية األخيرة حول مخيم اليرموك المحاصر جنوبي دمشق}.

استيفان دوغاريك
املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة
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} في جلة الصراع التدميري الدائر في 
سوريا وتركيز احلكومة السورية على إنهاء 

الوجود املسلح في اجليوب املتبقية في محيط 
العاصمة وريفها، تكتب ذاكرة الفلسطينيني 
فصال جديدا في فصول مأساتهم املستمرة 

التي بدأت في خسارة وطن لصالح إقامة 
الكيان اإلسرائيلي، وامتدت خلسارة ما بني 
من أوطان وهمية في ذاكرتهم، فاخليام مهما 

ُمّتنت أوتادها في دول الشتات لن تصبح 
أوطانا وستبقى عرضة للهدم.

يبقى الفلسطيني بال وطن أو حلم وطن 
هذا ما يقوله الواقع، فمسألة حق العودة 
احملصورة في وجدان شريحة كبيرة من 

الفلسطينيني صارت قضية هامشية بني جملة 
كبيرة من القضايا العالقة واملغيبة منذ اتفاق 

أوسلو، وتأسيس سلطة احلكم الذاتي احملدود 
في غزة وأجزاء من الضفة الغربية، وانتقال 

السياسة الفلسطينية نحو إدارة السلطة 
ملناطقها وتعليق ما تبقى من ملفات كالقدس 

واملستوطنات واحلدود مبحور املفاوضات مع 
إسرائيل ما جعل حق العودة مرتبطا بوهم 
الدولة الفلسطينية اآلتية بالتسويات. أما 

مسألة الوجود الفلسطيني في دول الشتات 
والذي يشكل األكثرية العددية للفلسطينيني، 

فقد أعفت السلطة الفلسطينية نفسها من 
حمايته أو حتمل مسؤوليتها جتاهه، وبعد 

أن كان دافعا رئيسيا لتأسيس الفصائل 
السياسية التي سيطرت على منظمة التحرير، 

صار مرهونا مبا تفضله حكومات الدول من 
ابتعاد الفلسطينيني عن احلالة السياسية 
وعدم التعاطي في الشأن العام لهذه الدول 

املضيفة.
النأي بالنفس ليس واردا بالنسبة 

لفلسطينيي الشتات في سوريا، فزلزال 
احلرب فيها طال اجلميع نتيجة حالة 

االستقطاب بني النظام السوري وحلفائه، 
وبني فصائل املعارضة بكافة أشكالها، ما 
جعل مخيم اليرموك جنوبي دمشق، وهو 
أهم املخيمات وموطن لنحو 144 ألفا من 

الالجئني الفلسطينيني، واحدا من النكبات 
املختلفة بأسبابها ومنفذيها التي أصابت 

املخيمات الفلسطينية طوال تاريخها 
واملمتدة من جمهورية التنك في تل الزعتر 
وضبية التي دمرتها امليليشيات اللبنانية 
بعد دخول اجليش السوري إلى لبنان عام 

1976 إبان مواجهة للحركة الوطنية اللبنانية 
والثورة الفلسطينية، لتحقيق الفصل بني 

املنطقة الشرقية املسيحية، واملنطقة الغربية 
اخلاضعة للحركة الوطنية اللبنانية ومنظمة 

التحرير الفلسطينية، إلى مجزرة صبرا 
وشاتيال واأليام الثالث الداميات عام 1982 

التي نفذها حزب الكتائب اللبناني وحركة أمل 
واجليش اإلسرائيلي، إلى برج البراجنة التي 

تعرضت حلصار وحشي وتدمير مبرمج في 
األعوام 1985 و1988، ومخيم نهر البارد والذي 

جرى تدميره وتشريد سكانه في العام 2007 
بعد اجتياحه من قبل تنظيم ”فتح اإلسالم“، 

وصوال إلى مخيم اليرموك الذي وضع ما بقي 
فيه من فلسطينيني أي نحو 3 آالف مدني بني 

كماشة داعش ومطرقة النظام وحلفائه.
املخيم لم ينخرط في مظاهرات بداية 

الثورة، وكان اخليمة الهادئة التي جلأ إليها 
أهالي البلدات املجاورة للعاصمة هربا من 

املوت والقصف العشوائي، لكن بعد عسكرة 
احلراك ُكسر قيد احلياد مع دخول اجليش 
احلر في العام 2012، واالشتباك مبشاركة 

بعض القوى املوجودة في املخيم مع قوات 
النظام السوري وإعالن هذه الفصائل املقاتلة 
السيطرة عليه، ليدخل املخيم الذي كان مركزا 
للحركة الفلسطينية وخزانا بشريا للمقاتلني 

ضد إسرائيل طوق احلصار اخلانق ملدة 
عامني (2013 و2014) من قبل النظام والفصائل 
الفلسطينية املوالية له، وفي أبريل 2015 أعلن 
تنظيم داعش سيطرته على أجزاء واسعة من 

املخيم، إضافة إلى حي احلجر األسود وأجزاء 
من حي التضامن ومنطقة العسالي بحي 

القدم، وخيم شبح املوت فوق عاصمة الشتات 
وصار فلسطينيو املخيم مشردين مرتني.

عاصمة الشتات في مخيم اليرموك التي 
أرهقتها املجاعة ومنع املاء واحلياة عنها 

طوال خمس سنوات لم ترحمها النيران 
غير الصديقة ألي من أطراف الصراع، حتى 

لو ادعى بعضهم غير ذلك، ولم يقف معها 
أهلها من الفصائل الفلسطينية، فمنظمة 

التحرير الفلسطينية وحركتا حماس واجلهاد 
اإلسالمي بعد محاوالتها األولى لتحييد 

الفلسطينيني عن احلرب تركت املخيم ملصيره 
البائس لينال قسطه من التدمير بسبب وجود 

تنظيم داعش الذي أطاح بإمكانية تخفيف 
املأساة على الفلسطينيني الذين صارت العودة 

إلى مخيمهم حلما مع كل هذا الدمار.
مأساة مخيم اليرموك التي أضيفت إلى 

مآسي الفلسطينيني في رحلة شتاتهم ليست 
مبا أصاب هذه اخليمة من دمار، إمنا في 

تدمير املكان الذي منحهم حلم العودة املمتنع 
عن التحقق.

رحلة شتات ال تنتهي

هوازن خداج
كاتبة سورية

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

االقتصاد والسياسة وجهان لعملة متدهورة في السودان

} من الطبيعي أن يؤدي تدهور األوضاع 
االقتصادية إلى كثير من األزمات السياسية، 

عندما تعجز احلكومة عن معاجلة أوجه اخللل 
بصورة سليمة، وتتبنى إصالحات خاطئة أو 
غير ناجعة، وتزداد املشكالت ويصبح النظام 

أمام مواجهة مصير غامض.
السودان يعيش اليوم حالة اقتصادية 

سيئة وأوضاعا سياسية أسوأ. إذا أضيفت 
إليهما التوترات األمينة، تصبح البالد أمام 

منحنى خطير. بالطبع جنح هذا البلد في 
التعايش لفترة طويلة مع هذا الثالوث القامت، 

وواجه كل نظام مكث في اخلرطوم األزمات 
بالطريقة التي رآها مناسبة. سقطت غالبية 

األنظمة التي حكمت السودان، بفعل تداعيات 
أحد أضالع هذا املثلث.

نظام الرئيس عمر حسن البشير، جنح 
في اإلفالت من املقصلة على مدار ثالثة عقود، 
لكنه اآلن يواجه مستقبال غامضا، ألن أزمات 
أضالع املثلث (االقتصاد والسياسة واألمن) 
حاضرة دفعة واحدة. ما يضاعف من مأزق 

اخلرطوم.
الطريقة التي أقيل بها إبراهيم غندور 

وزير خارجية السودان مؤخرا، تكشف عمق 
األزمة املتشابكة. الرجل ُأعفي من منصبه 
بعدما حتدث بصراحة عن عجز احلكومة 

للوفاء مبرتبات موظفي السلك الدبلوماسي 
في سفارات السودان املختلفة، ما يعني أن 
األزمة بلغت درجة تتجاوز حدود الضغوط 

الواقعة على املواطن البسيط.
التقديرات التي تتبناها قوى محلية 

وخارجية، تؤكد أن األوضاع السياسية ميكن 
أن تنهار في أي حلظة بسبب تصاعد حدة 
األزمات االقتصادية. قال الصادق املهدي، 
رئيس حزب األمة القومي، في تصريحات 

نشرتها صحف اخلرطوم، اخلميس املاضي، 
”الوضع االقتصادي يتجه نحو االنهيار، 

وذهاب احلكومة أصبح مسألة وقت، لكن كيف 
تكون احلالة وكيف تنتهي ال أعرف“.

زد على ذلك، دعوة قوى في املعارضة إلى 
تصعيد املقاومة السلمية لعبور ما يوصف 

بـ“مستنقع األزمات.. وتأسيس سلطة انتقالية 
تنجز برنامجا يعالج األزمة االقتصادية التي 

تعاني منها البالد“. في هذا السياق أكد 
أبوالقاسم برطم رئيس كتلة النواب املستقلني 

في البرملان أن ”املخرج الوحيد من أزمة 
احملروقات وارتفاع األسعار، ذهاب املنظومة 

احلاكمة“.
االحتاد األوروبي، أوقف مساعدة السودان 

اقتصاديا، وأرجع ذلك إلى تعثر عملية 
اإلصالح السياسي، وعدم حتقيق الوفاق بني 

الفرقاء، وصعوبة توافق السياسات والقوانني 
االقتصادية في السودان مع القوانني العاملية، 

هي إشارة سلبية تنطوي على رسالة دولية 
قابلة للتضخم. 

املشكلة أن النظام السوداني، تبنى 
إصالحات اقتصادية عديدة، لكنها خلفت 

جملة من اآلثار السلبية، ولم تفض إلى محمل 
إيجابي يشي بالتفاؤل في املستقبل. لم تفلح 
التفاهمات التي عقدتها اخلرطوم مع عواصم 

كثيرة في تخفيف األزمة االقتصادية. شعر 
املواطن أن املساعدات واملنح التي حصلت 
عليها البالد من جهات مختلفة، ذهبت إلى 

غير وجهتها الصحيحة.
رهانات الرئيس عمر البشير، على تلقي 

مساعدات اقتصادية كانت كبيرة. أدخل 
البشير تعديالت على توجهات بالده. تبنى 

سياسات معينة. أزعج دوال عدة. شيد 
حتالفات انطلقت من قواعد اقتصادية لكنها 

لم حتقق أغراضه السياسية.
أغضب مصر حلساب إثيوبيا، أمال في 

االستفادة من الكهرباء التي يولدها سد 
النهضة. أغلق املراكز الثقافية اإليرانية 

في السودان، لالقتراب من اململكة العربية 
السعودية وزيادة حصة استثمارات الرياض. 
ازداد قربا من قطر للحصول منها على املزيد 

من املساعدات. منح تركيا حق االنتفاع 

بجزيرة سواكن في البحر األحمر، وعقد حزمة 
اتفاقيات اقتصادية دون مداراة لبعض األبعاد 
األمنية والسياسية، وكلها لم تفلح في إنقاذه 

من عثراته االقتصادية.
األزمات التي يعاني منها السودان، 
حتولت إلى مدخل للضغط عليه، وبابا 

لعقد الصفقات معه. الواليات املتحدة رفعت 
العقوبات االقتصادية املفروضة عليه بعد نحو 
25 عاما من إقرارها، نظير التعاون في ملفات 

أمنية. وأبدت استعدادا لرفع اسم السودان 
من الئحتها اإلرهابية، مقابل حتسن األوضاع 

السياسية في البالد.
الربط بني مثلث االقتصاد والسياسة 

واألمن، لم يكن ملمحا داخليا فقط، بل حتول 
إلى عالمة إلدارة عالقات اخلرطوم بغالبية 

دول العالم. كان حاضرا في تغيير التوجهات 
وتعديل السياسات، بصورة بلغت حتولها من 
النقيض إلى النقيض. ضحى نظام اخلرطوم 

مبا كان يعتقد البعض أنه من الصعوبة 
التضحية به. انقلب على رفاق حاربوا معه في 
جبهة واحدة، دفاعا عن أفكار إسالمية محددة.
تدهور األوضاع االقتصادية، أصبح نذير 

خطر في السودان. النظام الذي أفلح في 
جتاوز الكثير من العقبات، وقبل التضحية 

بجزء من جنوب البالد، يضيق أمامه هامش 
التحركات. الدول التي قدمت املساعدات لم 

تعد قادرة على االستمرار في املنح، وهي 
ترى األزمات تتصاعد واخلالفات تتكاثر 

واخلروقات تتزايد رقعتها.
قطاع كبير من املواطنني، جرى دغدغة 
مشاعرهم حتت الفتة وعود براقة، لم يعد 

بإمكانهم الصبر وسط أحوال من الصعوبة 
أن تتحسن في املدى املنظور. لذلك جلأ 

الرئيس عمر البشير إلى القيام بتغييرات 
في مؤسسات مختلفة، عسكرية وسياسية 

واقتصادية، لقطع الطريق على أي حتركات 
متلمل من األوضاع احلالية. أخذت اإلجراءات 
األمنية أولوية كبيرة، ألنها األداة التي ميكن 
أن يبطش بها كل من تسول له نفسه الدعوة 

للتظاهر واالحتجاج.

هذه األداة فقدت جانبا من فعاليتها ولم 
تعد مجدية، ألن الدول التي صمتت عليها من 
قبل، ليست مستعدة للسكوت حاليا، بعد أن 
حصلت على ما أرادته من اخلرطوم. كما أن 
احتدام األزمات يجعل مواصلة الرهان على 

متاسك النظام غير مضمون، خاصة وأن قدرته 
على مواجهة العواصف السياسية صعبة، 
ومناعته السابقة تتآكل، كما أن الرغبة في 

إعادة ترشيح الرئيس البشير لفترة رئاسية 
جديدة غير مقنعة حتى اآلن لقطاعات كثيرة، 
في الداخل واخلارج، وقد تؤدي إلى انفالت.
تراكم األزمات االقتصادية والسياسية، 

فتح شهية الكثير من قوى املعارضة املسلحة، 
وبدأت تسعى لتوظيف املوقف لصاحلها، 

وقامت بتسخني اجلبهات التي تقاتل عليها، 
في جنوب كردوفان والنيل األزرق ودارفور. 

وهي على دراية بأن القوات السودانية 
أصبحت مشتتة بني ضبط األمن الداخلي 

ومكافحة محاوالت الشغب، وبني احلد 
من نفوذ احلركات املتمردة. ارتفاع صوت 

املعارضة السياسية مرة أخرى، والعزف على 
وتر األزمات لتحريك الشارع نحو انتفاضة 

جديدة، ال جتد آذانا صاغية في اخلرطوم أو 
في غيرها من املدن السودانية.

مشكلة قوى املعارضة، أنها فقدت 
حضورها في الشارع، ولم تتمكن من إقناع 

املواطنني بقدرتها على أن تكون بديال للنظام. 
ضعفها قتل روح املجابهة التي حتلت بها 

لفترة طويلة، تخبط رموزها ساهم في التقليل 
من أهميتها. اختراق النظام لصفوفها 

واستمالته لقيادات فيها جعل املمارسات 
ضعيفة. الفشل في االلتفاف حول مشروع 

سياسي واحد، قضى على ما تبقى من ثقة في 
األحزاب والقوى التقليدية.

االقتصاد والسياسة وجهان لعملة 
واحدة في معظم بلدان العالم. قوة أو ضعف 

أحدهما، تصطحب معها قوة أو ضعفا في 
اآلخر. بالتالي فالسودان، بجميع قواه، في 

احلكم واملعارضة، بحاجة إلى معجزة للخروج 
من هذه الشرنقة.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري



اقتصاد

} رومــا - تســـتعد شـــركة تصميم السيارات 
اإليطالية القدميـــة بينينفارينـــا، للعودة إلى 
احليـــاة مرة أخرى مـــن خالل طرز ســـيارات 
كهربائيـــة بعد ســـنوات قليلة من اســـتحواذ 
مجموعـــة ماهيندرا أنـــد ماهينـــدرا الهندية 

لصناعة السيارات عليها منذ عدة سنوات.
وستقوم شـــركة أوتوموبيلي بينينفارينا، 
الكائن مقرها الرئيســـي في أوروبا، بتصميم 

وهندسة وتصنيع سيارات كهربائية فارهة.
وقال باولـــو بينينفارينـــا، رئيس مجلس 
إدارة الشركة وحفيد مؤسسها باتيستا فارينا، 
إن ”املشروع يســـاعدني ويساعد أسرتي على 
حتقيـــق حلم جدي في ابتكار ســـيارات تنفرد 

بالعالمة التجارية على الطريق“.
وستســـتغل العالمـــة التجاريـــة اجلديدة 
اخلبـــرة التصميميـــة لبينينفارينـــا واملعرفة 
التـــي جمعتهـــا ماهينـــدرا مـــن خبراتها في 

سباقات السيارات الكهربائية فورميوال إي.
وحتتل الشـــركة الهندية في هذا الســـباق 
حاليا املركز الثالث بعد دي.إس فيرجن ريسنغ 

وتيكـــي تاك، بحســـب موقع ”موتـــور تريند“ 
املتخصـــص فـــي موضوعـــات التكنولوجيا. 
ومـــن املنتظر طرح أول طراز مـــن بينينفارينا 
فـــي األســـواق عـــام 2020 وســـتكون ســـيارة 
كهربائية فائقة القوة، دون الكشـــف عن املزيد 

من التفاصيل.

ولكـــن موقـــع ”أوتـــو كار“ املتخصص في 
موضوعات السيارات يقول إن الطراز اجلديد 
سيســـتخدم مكونـــات أساســـية اشـــترك في 
تطويرهـــا رميـــاك وفورميوال إي تيـــم التابع 

ملجموعة ماهيندرا.
وتقـــول شـــائعات إن الســـيارة ســـتعمل 
بقوة تكفي ملنافسة الســـيارة بوغاتي كيرون، 
التـــي تصل قوتها إلـــى 1479 حصانا. وكانت 
معـــرض  خـــالل  طرحـــت  قـــد  بينينفارينـــا 
جنيـــف الدولي للســـيارات األخيـــر النموذج 
االختبـــاري هايبـــرد كاينتك، كواحد 
من املشروعات املشتركة 
مـــع شـــركة هايبرد 
غـــروب،  كاينتـــك 
التـــي تتخـــذ من 
مقرا  كونغ  هونغ 
لهـــا، كما طرحت 
الشـــركة منوذجا 
اختباريا لشاحنة 

هجني.

ماهيندرا الهندية تقتحم ميدان 

السيارات الكهربائية بتصاميم إيطالية

ان تبدأ جني ثمار استراتيجية تنويع مصادر دخل القطاع
ّ
[ عم

[ تدشين 14 خطا جديدا للطيران منخفض التكلفة بين األردن وأوروبا

توثيق لحظة نادرة مع سفينة الصحراء

غ ري يرجن إس دي د ب ث ا ز املر ري ي ا مل ي وة ب
التـــي تصل قوتها إلـــى 479
طرحـــت قـــد  بينينفارينـــا 
جنيـــف الدولي للســـيارات
االختبـــاري هايبـــ
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} عــامن - بـــدأت مالمـــح تعافي الســـياحة 
األردنية في الظهور أخيرا بعد أن أثرت عليها 
أزمـــات املنطقة التـــي تفاقمت في الســـنوات 
الســـبع املاضيـــة، وذلك بفضل اســـتراتيجية 
جديدة تهدف إلى اســـتقطاب أســـواق جديدة 

وتنويع إيرادات هذا القطاع احليوي.
وتضرر القطاع منذ 2011 وســـيطر تنظيم 
داعش املتطرف عام 2014 على مناطق واســـعة 
في اجلاريـــن العراق وســـوريا، ولكن الوضع 
حتســـن العـــام املاضـــي بعـــد القضـــاء على 

اجلهاديني في املنطقة.
وقـــال عبدالـــرزاق عربيـــات مديـــر هيئة 
تنشيط السياحة، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن بالده تعتمد ”استراتيجية جديدة للتسويق 
للسياحة األردنية، عبر التعريف، باإلضافة إلى 
السياحة الطبية، بسياحة املغامرة والسياحة 
الدينيـــة وســـياحة التاريخ واآلثار وســـياحة 

األفالم وسياحة تنظيم األعراس“.
وأشـــار إلى أن ذلك يتم عبـــر كل محركات 
البحـــث العاملية وفي مقدمتهـــا غوغل وتريب 
وتويتـــر  وفيســـبوك  وأكســـبيديا  آدفايـــزر 
وانســـتغرام، مؤكـــدا أن لـــدى األردن 21 ألف 
موقـــع أثري، وتاريخا ميتد لنحو 10 آالف عام 

قبل امليالد.
وأبـــرز هذه املواقع مدينـــة البتراء األثرية 
الورديـــة، والبحـــر امليت الذي لـــه خصائص 
عالجية، وكذلك املغطـــس، حيث يقول التقليد 
إنه موقع عماد السيد املسيح، وصحراء وادي 
رم التي تشبه تضاريسها سطح القمر حيث مت 

تصوير العديد من األفالم األجنبية.
وفـــي جبـــل القلعة أكثـــر املناطـــق جذبا 
للســـياح في عمـــان والواقع علـــى ارتفاع 800 
متر، يقول السائح الفرنسي إميانويل رينيوم 
إن ”األردن بلد غني ثقافيا، انظر خلفنا، هناك 
بقايا معبد روماني وكنيسة بيزنطية ومسجد 

أموي، إنه مشهد رائع“.
واســـتعادت املرافق السياحية املقامة على 
ضفاف البحر امليت البعَض من زخم السياحة 
الوافدة وســـياحة األعمال، الذي كانت تتمتع 
بـــه قبل أعـــوام بعد فترة من التذبذب بســـبب 

االضطرابات اإلقليمية.
وتنتشر العشرات من الفنادق واملنتجعات، 
بعضها يحمـــل عالمات جتاريـــة عاملية، على 
طول اجلزء الشـــمالي من البحر اآليل للجفاف 
بفعل شـــح األمطـــار واملياه القادمـــة من نهر 

األردن.
وتعد منطقـــة البحر امليت قبلة ســـياحية 
عامليـــة لتواجدها فـــي البقعـــة األخفض على 

وجـــه الكرة األرضيـــة بنحـــو 370 مترا حتت 
سطح البحر.

وجـــرت معـــارك عنيفة في جنوب ســـوريا 
احلـــدودي مـــع األردن خالل ســـنوات النزاع 
األولى، ما تســـبب بإقفال احلدود، وخصوصا 
بتدفق الالجئني الذيـــن جتاوز عددهم املليون 
فـــي البالد، لكـــن حـــدة النـــزاع تراجعت في 

اجلنوب منذ حوالي عامني.
ويعتقد عربيات أنه كلما استقرت أوضاع 
املناطق املجاورة لـــألردن أثر ذلك إيجابا على 
قطاع الســـياحة وأعداد الســـياح واإليرادات، 
وهناك مؤشـــرات على أن األمور بدأت تبشـــر 

باخلير، واألرقام بدأت ترتفع.
وارتفعـــت أعداد الســـياح العـــام املاضي 
بنحو 10 باملئة مع وصول 4.35 مليون ســـائح 
إلى البالد، فيما ارتفعت عوائد القطاع بنسبة 
12.5 باملئـــة وتبلـــغ حوالي 4.6 مليـــار دوالر، 

مبقارنة سنوية.

وأكـــد عربيات أن عامـــي 2011 و2012 كانا 
من أكثر الســـنوات تأثيرا على قطاع السياحة 
بالبالد، إذ انخفضت أعداد السياح إلى حوالي 
3.2 مليون زائر، بعـــد أن كان عددهم قد وصل 

إلى حوالي 7 ماليني سائح في عام 2010.
ويعتمد اقتصاد األردن، البالغ عدد سكانه 
حوالي 9.5 مليون نســـمة وتشـــكل الصحراء 
نحو 92 باملئة من مســـاحة أراضيـــه، إلى حّد 
كبير على دخله الســـياحي الذي يشكل ما بني 

12 و13 باملئة من إجمالي الناجت احمللي.
ويلجأ األردن إلى توسيع مروحة الترويج 
ملواقعـــه الســـياحية الســـتقطاب ســـياح من 
جنســـيات متعـــددة، كما يســـعى إلـــى تنويع 
الســـياحة فيه، ويفخر خصوصا بتحوله إلى 

وجهة للسياحة العالجية.
ويقول رئيس جمعية املستشفيات اخلاصة 
األردنيـــة فـــوزي احلموري لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية إن بالده تســـتقبل ما بني 250 إلى 
300 ألف مريض سنويا، تتراوح إيراداتهم بني 

مليار إلى 1.5 مليار دوالر.
وأوضـــح أن مجلس الـــوزراء اتخذ قرارا 
بتسهيل دخول أشـــخاص يحملون جنسيات 
كانـــت تخضع لقيود مثل اجلنســـية العراقية 
والســـورية واليمنيـــة والليبية والســـودانية 
والتشادية واألثيوبية، لغايات العالج وسيتم 
منحهم ومرافقيهم تأشـــيرة دخـــول خالل 48 

ساعة.
وتوقـــع احلموري أن تـــؤدي هذه اخلطوة 
إلـــى زيادة عـــدد القادمـــني لغايـــات عالجية، 
وبالتالـــي إنعـــاش القطـــاع أكثـــر مـــن خالل 

هـــذا اجلانـــب. ويأتي املرضـــى خصوصا من 
الســـعودية والعراق وليبيا والسودان واليمن 

وسوريا وفلسطني.
ويروي ســـامر مصطفى، وهو عراقي يبلغ 
مـــن العمر 50 عاما أجرى عمليـــة قلب مفتوح 
في أحد مستشـــفيات عمـــان اخلاصة من أجل 
زراعة ثالثة شرايني تاجية للقلب بتكلفة بلغت 
حوالـــي 15 ألف دوالر، أن ما دفعه إلى اختيار 
األردن ”االستقرار األمني ونظافة املستشفيات 
وعـــدم انقطاع التيار الكهربائي فيه واملواعيد 
الدقيقـــة واالهتمـــام الكبيـــر باملريـــض بعـــد 

العملية“.
وقـــال إن ”اجلو فـــي األردن يتميز بالنقاء 
والبرودة، ما يســـاعد املريض علـــى التعافي 
بشـــكل أفضل“، مشـــيرا إلى أنه أمضى شهرا 
في األردن بعد العملية أنفق خالله نحو 4 آالف 

دوالر وزار مواقع أثرية وسياحية.
ويقـــول احلمـــوري إن إيرادات الســـياحة 
العالجيـــة تشـــكل 4 باملئة مـــن الناجت احمللي 
اإلجمالي، ويشـــغل هذا القطاع بشكل مباشر 

35 ألف موظف.
ويشـــير إلـــى أن هناك أســـواقا ســـياحية 
جديدة ترتفع بشكل كبير في آسيا من ماليزيا 
وأندونيســـيا والصـــني والهنـــد، ومـــن بـــني 
السياح من يأتي لزيارة السعودية وفلسطـني 

ثم األردن.
كما يزور األردن ســـياح من أسواق بعيدة 
كأميركا الالتينية والواليات املتحدة واملكسيك 
والصني واليابان في برامج زيارات مشـــتركة 

مع مصر ودول اجلوار.
فبرايـــر  فـــي  الســـياحة  وزارة  ووقعـــت 
األيرلندية  املاضي اتفاقا مع شركة ”راين إير“ 
املنخفضـــة التكاليـــف إلطـــالق 14 خط طيران 
جديـــدا بني أوروبا واألردن. ويتوقع أن حتمل 
هذه اخلطوط نحو 300 ألف سائح إضافي من 

أوروبا سنويا إلى البالد.
ويعبـــر العاملـــون فـــي قطاع الســـياحة 
األردنـــي بدورهم عن ســـرورهم بانتعاش هذا 
القطاع. ويقول ســـالمة خطـــار، وهو صاحب 
شركة سفر وســـياحة، إن ”الوضع ممتاز جدا 

والســـياحة بـــدأت منذ أغســـطس من 
العام املاضي تعود إلى ما كانت 

عليه عام 2010“.
لوكالـــة  وأضـــاف 

الفرنسية  الصحافة 
”لـــم ميـــر علـــي 

مثـــل  موســـم 
هذا املوســـم في 
حياتي..  تاريـــخ 
الشـــركة  ولـــدى 
لغاية  حجـــوزات 

نهاية العام اجلاري 
وبداية العام املقبل“.

أكد مســــــؤولون وخبراء أن الســــــياحة في األردن بدأت جتني ثمار استراتيجية تسويقية 
ــــــدة اعتمدتها احلكومة للنهوض بالقطاع الذي يقود قاطرة االقتصاد احمللي املتعطش  جدي
إلى النمو، في ظل ركود معظم محركات النمو األخرى التي أثرت على كافة مناحي حياة 

املواطنني.

السياحة تقود قاطرة االقتصاد

األردني املتعطش إلى النمو

عبدالرزاق عربيات:

نسوق لسياحة المغامرات 

والتاريخ واآلثار واألفالم 

وكذلك للسياحة الدينية

ال جدوى اقتصادية من بناء محطة 

{أكويو} النووية في تركيا

} يشعر خبراء في تركيا بالقلق بشأن 
العواقب التدميرية احملتملة على النظام 
البيئي حملطة ”أكويو“ للطاقة النووية، 

والتي بدأ إنشاؤها في الثالث من أبريل 
احلالي.

وقال عالم الفيزياء النووية خيرالدين 
كيليغ إن ”مجمع أكويو النووي ستكون له، 

منذ بدء إنشائه وأثناء التشغيل وبسبب 
احلوادث احملتملة غير املتوقعة، آثار سلبية 

على النظام البيئي واالقتصاد والناس الذين 
يعتمدون على النظام البحري وصناعة 

السياحة حول املتوسط“.
وسيرفع تصريف املياه من احملطة درجة 
احلرارة ويغير التركيب الكيمياوي للمنطقة 

البحرية املتاخمة لها، ما قد يفضي إلى 
نفوق مليارات اليرقات والعوالق واألسماك 

الصغيرة، وفق كيليغ.
وتؤكد فول أوغورهان، وهي فيزيائية 

وناشطة مناهضة للطاقة النووية في 
محافظة مرسني املطلة على البحر املتوسط 

حيث يجري بناء احملطة، أن موقعها 
غير مناسب.

وقالت إن ”درجة حرارة 
مياه البحر مرتفعة للغاية، 

ما يستدعي استهالك املزيد 
من الطاقة لتبريد املفاعل 

النووي، وسترتفع تلك 
الدرجات أكثر نتيجة صرف 
مياه احملطة في البحر، وهو 

ما سيؤدي إلى اضطراب النظام 
البيئي في البحر“.

ومت اختيار موقع أكويو بسبب 
االنخفاض النسبي ملخاطر الزالزل فيه كما 

أن خط الصدع إجميش كان من املعتقد 
وقت إصدار الترخيص أنه غير نشط، لكن 
أوغورهان تقول إن ذلك الصدع يحمل معه 

مخاطر وقوع زلزال.
وأوصى البرملان األوروبي بإلغاء بناء 

احملطة بسبب تلك املشكلة، كما احتجت 
قبرص غير البعيدة أيضا عن املنطقة. 

وتقول أنقرة إنها ستبنيها بحيث تكون 
قادرة على مقاومة زلزال تصل شدته إلى 

6.5 درجة.
وأظهر مسح أن 86 باملئة من سكان 

مرسني يعارضون بناء احملطة، وفي عام 
2011 جرى تشكيل سلسلة بشرية بطول 100 

ميل كعمل احتجاجي.
وقالت أوغورهان إن ”الشيء الوحيد 
الذي مينع حشود احملليني من االحتجاج 
حاليا هو خشية االعتقال في ظل القيود 

املشددة السارية مبوجب حالة الطوارئ“.
وأوضحت أن الناس يعارضون احملطة 

النووية واحتجوا على إنشائها وقد مت 

رفع الكثير من الدعاوى القضائية إللغاء 
املشروع، بعضها ال يزال في احملاكم.

ويقول كيليغ إن أكويو ستكون أول 
محطة نووية في العالم تستخدم مياه بحر 
بدرجة ملوحة تصل إلى 39 باملئة وحرارة 
تتجاوز 30 درجة مئوية، لكن مياه البحر 
املسببة للتآكل على كفاءة نظام التبريد 

ستؤدي في نهاية املطاف إلى تقليل العمر 
التشغيلي للمحطة.

ويتفق اخلبراء على أن محطات الطاقة 
النووية أقل ضررا بالبيئة من تلك التي 

تعمل بالفحم أو الغاز واملسؤولة عن معظم 
إنتاج تركيا من الكهرباء، ذلك ألنها ال تطلق 

انبعاثات ضارة.
ولكن هؤالء يتفقون أيضا على أنه ال 

توجد وسيلة آمنة بشكل كامل للتخلص من 
النفايات النووية، التي تشكل ضررا بالغا 

على كل الكائنات احلية.
ويساور القلق الباحثة التركية بينار 

دميركان إزاء ضعف سجل تركيا في مجال 
السالمة، وتعتقد أنه ينبغي للدولة أن تركز 

على إمكانياتها الهائلة في مجال الطاقة 
املتجددة.

وقالت ”إذا ضخت تركيا استثمارات في 
الطاقة الشمسية والرياح ومنحت 

حوافز للقطاعني العام واخلاص 
بدال عن الطاقة النووية، 

فستكون لديها فرصة أكبر 
لسد احتياجاتها“.

وتوجد مخاوف كذلك 
بشأن استقالل وكالة الطاقة 

الذرية التركية والتزامها 
مبعايير السالمة، إذ تخضع 

مباشرة لرئيس الوزراء الذي يؤثر 
عليها تأثيرا شديدا. وهي ليست مسؤولة 
فقط عن القواعد التنظيمية ومعايير السالمة 
النووية، إمنا هي مسؤولة أيضا عن تطوير 

القطاع الذري في البالد وبالتالي هناك 
تضارب محتمل في املصالح بني أدوارها 

التجارية وتلك املتعلقة بالسالمة.
ويقول أرون ستاين الباحث لدى 

املؤسسة البحثية ”مجلس األطلسي“ إن 
احلكومة ال تزال بحاجة إلى إصدار قانون 
شامل للطاقة النووية، ينبغي أن يتضمن 

آلية جلعل وكالة الطاقة الذرية التركية 
مستقلة بشكل حقيقي.

وأضاف ”الهيئة التنظيمية ال تستجيب 
حتى اآلن للمعايير الالزمة لكي توصف 

باملستقلة، وبالتالي ميكن أن تكون عرضة 
للتأثر بالتدخل اخلارجي الذي يقوض 

دورها كهيئة تنظيمية“.
وباإلضافة إلى تلك املخاوف، ال يرى 

خبراء أي فائدة تعود على تركيا من احملطة، 
ويقولون إن أنقرة سوف تتحمل أسعارا 

أعلى للكهرباء وتخضع للمزيد من النفوذ 
السياسي من روسيا التي سوف متتلك 

وتدير وتقدم اإلمدادات للمحطة.

ستكون للمحطة آثار 

سلبية على البيئة 

واالقتصاد وعلى الذين 

يعتمدون على الصيد 

البحري والسياحة

نيك آشدون
كاتب في {أحوال تركية}

فوزي الحموري:

عوائد استقبال 300 ألف 

مريض تصل إلى 1.5 مليار 

دوالر سنويا

باولو بينينفارينا:

المشروع يحقق حلمنا 

بابتكار سيارات استثنائية 

على الطريق

{األرقـــام التي نشـــرت حـــول االقتصـــاد البريطاني مخيبة لألمال بشـــكل واضح، لكـــن العوامل 

األساسية لنمو اقتصادنا قوية وخاصة اإلنفاق على البنية التحتية}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{نعمـــل علـــى تطوير جهـــاز المراقبـــة االقتصادية قانونيـــا ولوجســـتيا وبشـــريا، للحفاظ على 

اقتصادنا المحلي، وكذلك على القدرة الشرائية للمواطنين عبر التحكم في األسعار}.

عمر الباهي
وزير التجارة التونسي

مليار دوالر عوائد السياحة 

العام الماضي، بارتفاع 

يبلغ حوالي 12.5 بالمئة، 

بمقارنة سنوية
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اقتصاد

أو.أم.في تنضم إلى

حقول أبوظبي النفطية

} أبوظبــي – أبرمت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
أمس اتفاقـــا مع مجموعة  الوطنية ”أدنـــوك“ 
النفط والغاز النمساوية ”أو.أم.في“ لالستثمار 
في حقـــول بحرية قبالـــة ســـواحل اإلمارات، 
لتكـــون بذلك أحدث الصفقات االســـتراتيجية 

حلكومة أبوظبي.
وتبلغ مدة العقد، الذي مت توقيعه بحضور 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان واملستشـــار النمســـاوي سيباســـتيان 
كورتـــس، أربعة عقـــود، حيث منحـــت أدونك 
مبوجبـــه أو.أم.فـــي حصة تبلـــغ 20 باملئة في 
امتياز صـــرب وأم اللولو النفطي البحري في 

أبوظبي.
وقالـــت أدنـــوك فـــي بيـــان إن ”أو.أم.في 
ســـاهمت برســـوم مشـــاركة قدرها 1.5 مليار 
دوالر لدخـــول االمتياز البحـــري، مضيفة أنها 
ستحتفظ بحصة أغلبية قدرها 60 باملئة فيه“.

وأكـــدت أدنـــوك أن أو.أم.فـــي تعمل معها 
بالفعل في عدد من املشروعات األخرى، مبا في 

ذلك تقييم حقل الشويهات للغاز.
وقال الرئيـــس التنفيذي ألدنوك ســـلطان 
اجلابـــر إن ”منو االقتصـــاد العاملـــي وزيادة 
املكـــررة  واملنتجـــات  النفـــط  علـــى  الطلـــب 
والبتروكيماويـــات يفتـــح املجـــال أمام فرص 

جديدة في أنشطة املنبع واملصب“.
وبلغ إجمالي اإلسهام الذي قدمته االتفاقات 
البحريـــة ألدنوك منذ بداية العـــام 7.92 مليار 
دوالر، كرسوم مشـــاركة وأمن أسواق ألربعني 
باملئة من النفط اإلماراتي ألربعني عاما قادمة.
ووقعت أدنوك اتفاقات مع مجموعة أو.أن.
جي.ســـي الهندية وانباكس اليابانية وثيبثا 
اإلســـبانية وإيني اإليطالية وسي.أن.بي.سي 

الصينية حلصص في احلقول البحرية.
وكانت الشـــركة اململوكة حلكومة أبوظبي 
قد أعلنت العام املاضي أنها ستقسم امتيازها 
البحري أدما-أوبكو إلـــى ثالث مناطق، وهي 
زاكوم الســـفلي، وأم الشـــيف وناصر، وسطح 
الرزبوت وأم لولو، مع شـــروط جديدة لتعظيم 

القيمة وزيادة الفرص لشراكات.
وتراهـــن حكومة أبوظبي على أن يســـهم 
اعتماد استثمارات أدنوك البالغة قيمتها 109 
مليارات دوالر ملشـــاريع النمو والتوســـع في 
الســـنوات اخلمس املقبلة في توفير املزيد من 
فرص الشراكة أمام القطاعني العام واخلاص.

صفقة اندماج في بريطانيا تكشف عمق ضغوط مقاطعة الدوحة

} الدوحة - تراهن قطر على صفقات االندماج 
التي تنوي الدخول فيها للهروب من تداعيات 
املقاطعة اخلليجيـــة التي أربكـــت اقتصادها 
وجعلت معظم القطاعات في شلل غير مسبوق 
وأجبرتهـــا علـــى اللجـــوء إلـــى احتياطاتها 

النقدية ملعاجلة األزمة.
وكشـــف مصـــدر مطلـــع أمـــس أن جهـــاز 
قطر لالســـتثمار، أكبر مســـاهم فـــي مجموعة 
جي.سينســـبري البريطانيـــة، يدعم محادثات 
االندمـــاج اجلارية بني سلســـلة متاجر البقالة 
البريطانية ومنافستها أسدا التابعة ملجموعة 

وول مارت.

وتعتبر سينسبري، ثاني سلسلة في قطاع 
جتارة التجزئة في بريطانيا، وتســـتحوذ على 
حوالـــي 17 باملئة من الســـوق، وفـــق بيانات 

رسمية.
ونســـبت وكالـــة روتيرز للمصـــدر املطلع 
قوله إن ”بيان جي.سينسبري املنتظر صدوره 
االثنني بخصوص املباحثات سيوضح موقف 
جهاز قطر لالســـتثمار في هذا الشـــأن“، وقد 
أحجمت سينســـبري عن التعليق على الصفقة 

أمس.
ولم يعلق املصدر، الذي طلب عدم الكشـــف 
عن هويته بسبب حساسية املوضوع، على ما 

إذا كانـــت الصفقة ســـتقلص حصة جهاز قطر 
لالســـتثمار في سينسبري أو احلجم احملتمل 

حلصته في املجموعة الناجتة عن االندماج.
وكانـــت تقاريـــر ذكـــرت في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر أن املفاوضات بـــني أكبر متجرين 
للتجزئـــة في العالـــم، قد وصلت إلـــى مرحلة 
متقدمـــة، لالندمـــاج فـــي صفقـــة قيمتهـــا 10 

مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دوالر).
وميلـــك جهاز قطـــر لالســـتثمار، املصنف 
ضمن أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، 
حصة تبلغ 22 باملئة في سينسبري التي قالت 
الســـبت إنها ”جتري مباحثات بلغت مراحلها 
املتقدمة بشأن دمج ثاني وثالث أكبر سلسلتي 

متاجر بقالة في بريطانيا“.
وُنقـــل عـــن الرئيـــس التنفيـــذي جلهـــاز 
قطـــر لالســـتثمار في اآلونة األخيـــرة قوله إن 

”الصندوق ال يســـيل أصوال فـــي اخلارج لدعم 
النظـــام املصرفي فـــي البالد“، وذلـــك منذ أن 
فرضت السعودية واإلمارات والبحرين ومصر 
حظـــرا على بالده في يونيو املاضي، بســـبب 

دعمها لإلرهاب.
وقال الشـــيخ عبدالله بن محمد بن سعود 
آل ثانـــي إن ”الصندوق ال يريد بيع أصول في 
اخلارج من أجل جمع ســـيولة وإنه على وشك 

اإلعالن عن ’صفقة العمر'“.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن أصول 
صندوق قطر لالســـتثمار تبلغ نحو 300 مليار 
دوالر، لكـــن في ظل ضغوط املقاطعة خســـرت 
الدوحة مليارات الدوالرات، ونزحت الكثير من 
األمـــوال إلى اخلارج بســـبب غموض الوضع 

االقتصادي.
وتخســـر سالســـل متاجر بقالة كبرى في 
بريطانيا، ومن بينها موريســـونز التي حتتل 
املرتبـــة الرابعـــة، حصتها الســـوقية لصالح 
آلدي وليدل األملانيتـــني. كما أنه ينبغي عليها 
التعامـــل مع الطلب املتزايد علـــى متاجر بيع 
منتجات البقالة عبر اإلنترنت وتوجه أمازون 

في هذا املجال.
واجتهـــت تيســـكو الشـــهر املاضـــي إلى 
تشـــديد قبضتها على قطاع األغذية في اململكة 
املتحـــدة، حيـــث أكملت شـــراء مجموعة بوكر 
للبيع باجلملة فـــي صفقة بلغت قيمتها أربعة 

مليارات جنيه إسترليني.
وسيولد االندماج منافســـا قويا لتيسكو، 
املهيمنـــة على الســـوق البريطانيـــة، كما أنه 
سيساعد الشركتني املندمجتني على االستثمار 
فـــي تقدمي املزيد مـــن املنتجات للمســـتهلكني 

بأسعار تنافسية.
وتواجه شركات جتارة التجزئة التقليدية 
في بريطانيـــا حتديات كبيـــرة، أبرزها النمو 
املتسارع ملنافســـيها على اإلنترنت، وبالتالي 
عليهـــا حتمل مخاطر املنافســـة التي تفرضها 
شـــركات مثـــل علي بابـــا الصينيـــة وأمازون 

األميركية. عنوان آخر للخسائر القطرية

تســــــارعت خطوات الدوحة لبيع أصولها الســــــيادية بهدف مواجهة اآلثار القاسية ملقاطعة 
جيرانها اخلليجيني، في ارتباك يقول محللون إنه يعكس تزايد قلقها من املجهول، وهو ما 

قد يفاقم انحدار ثقة املستثمرين باالقتصاد القطري.
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} الرياض – كشـــفت مصـــادر مطلعة أمس أن 
تدقيقا الحتياطيات أرامكو السعودية النفطية 
خلـــص إلـــى أن احتياطيـــات شـــركة النفـــط 

العمالقة أعلى من األرقام املعلنة من قبل.
ويأتـــي اإلعالن عن نتائـــج التدقيق، وهو 
جزء ضروري من األعمال التحضيرية لطرحها 
العام األولـــي املزمع في وقت الحق هذا العام، 
بالتزامـــن مع تعيني أول امـــرأة في هرم إدارة 

أرامكو.
وقـــال مصـــدران إن ”املراجعـــة اخلارجية 
املستقلة كشفت عن احتياطيات نفطية مؤكدة 
ال تقـــل عن 270 مليار برميـــل، بينما كان الرقم 
املعلن في املراجعة الســـنوية للشـــركة نفسها 
للعـــام 2016 أقـــل مـــن ذلـــك عنـــد 260.8 مليار 

برميل“.
ويعتبـــر توافـــر رقـــم احتياطيـــات مدقق 
ومعتـــرف به دوليـــا مهمة رئيســـية ألرامكو، 
التي تســـعى ألن تصبح الشـــركة األعلى قيمة 
في العالـــم، عندما تدرج خمســـة في املئة من 
أســـهمها فـــي الطرح األكبر علـــى اإلطالق في 
بورصة السعودية ”تداول“ وإحدى البورصات 

العاملية.
وقال مصدر آخـــر إن بيانات االحتياطيات 
الرســـمية ”تأكدت وزيادة… هـــذا جيد لتقييم 

الشركة“.
ولم ترد أرامكو على طلب للتعقيب.

وعلـــى مـــدار نحـــو ثالثـــة أعـــوام، ورغم 
زيـــادة اإلنتاج والتقلبات الكبيرة في أســـعار 
النفط وحتســـن التكنولوجيـــا، ظلت الرياض 
تعلن ســـنويا عن األرقام ذاتهـــا لالحتياطيات 
عنـــد نحو 261 مليـــار برميل وفقـــا للمراجعة 
اإلحصائية لشركة بريتش بتروليوم ”بي.بي“.
وســـيؤثر إجمالـــي احتياطيـــات يزيد أو 
يقـــل كثيرا عن 261 مليـــار برميل على األرجح 
علـــى القيمة الســـوقية احملتملـــة ألرامكو في 

اإلدراج، كما أنه يحظى مبراقبة وثيقة من قبل 
املستثمرين.

وقالت مصادر إن شـــركات ديغولير، التي 
تتخذ من داالس مقرا، ومـــاك نوتون وجافني 
كاليـــن آند أسوشـــيتس التابعـــة لبيكر هيوز 

منخرطة في عملية املراجعة.
واكتســـب برنامج اإلصالحات االقتصادية 
فـــي الســـعودية زخمـــا إضافيـــا بعـــد إعالن 
احلكومـــة عن تعيني لـــني الفرتي إلســـنهانز، 
رئيســـة مجلـــس اإلدارة واملديـــرة التنفيذية 
الســـابقة لشـــركة ســـونوكو األميركية لتكرير 
النفـــط مـــن 2008 إلى 2012، فـــي مجلس إدارة 

الشركة.
وقبل عملها في ســـونوكو، شغلت منصب 
نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العاملي لدى 
رويال داتش شل. وانضمت أيضا ملجلس إدارة 
بيكر هيوز من 2012 إلى يوليو 2017 وتشـــغل 

مقعدا مبجلس إدارة غالكسو سميثكالين.
ويعـــد تعـــني امرأة فـــي منصـــب تنفيذي 
بالشركة خطوة تاريخية للسعودية ولصناعة 
النفـــط حيـــث ينـــدر شـــغل النســـاء ملناصب 

تنفيذية.
وُعـــني وزيـــر املاليـــة الســـعودي محمـــد 
اجلدعان ووزير االقتصـــاد والتخطيط محمد 

التويجري أعضاء مبجلس إدارة أرامكو.
اجلـــدد  اخلمســـة  األعضـــاء  وســـينضم 
مبجلـــس إدارة أرامكو إلـــى 6 أعضاء عائدين 
من بينهـــم وزير الطاقـــة خالد الفالـــح، الذي 
يتولى رئاســـة املجلس وأمني الناصر الرئيس 

التنفيذي للشركة.
وبيـــع حصة فـــي أرامكو محور رئيســـي 
ضمـــن رؤية 2030، وهي خطـــة إصالح طموح 
لتنويع مـــوارد االقتصاد الســـعودي بدال من 
االعتمـــاد علـــى النفـــط يقودهـــا ولـــي العهد 

السعودي األمير محمد بن سلمان.
ولـــم ُيعلن أي قرار بشـــأن بورصة اإلدراج 
الدولي مما أذكى تكهنات في الســـوق بشـــأن 
احتمـــال تأجيل الطـــرح أو إلغائه، لكن األمير 
محمـــد قـــال لرويترز فـــي مـــارس املاضي إن 
”الطرح قـــد يجري نهايـــة 2018 أو أوائل 2019 

بحسب ظروف السوق“.

وبورصة نيويورك فـــي طليعة البورصات 
املرشحة لإلدراج الدولي إلى جانب بورصتي 
لندن وهونغ كونغ، لكن الفالح قال لرويترز إن 
”هناك مخاطر مـــن إجراءات تقاض إذا ُأدرجت 

أرامكو في الواليات املتحدة“.
واتخذت أرامكـــو خطوة كبيرة لتوســـيع 
نشـــاطها فـــي أكبـــر مصفـــاة فـــي الواليـــات 
املتحدة، في إطار اســـتراتيجية جديدة تهدف 
إلـــى زيادة طاقة التكرير وإنتـــاج الكيماويات 
وتوسيع عملياتها التجارية في قطاع التوزيع 

استعدادا لطرح أسهمها في أسواق املال.
وقـــال الناصـــر فـــي مقابلـــة مـــع محطة 
”سي.أن.بي.ســـي“ األميركية في وقت ســـابق 
هـــذا الشـــهر إن ”أرامكـــو تعمل علـــى تطوير 
تقنيـــات لتحويـــل 70 في املئة مـــن اخلام إلى 

بتروكيماويات“.

وأوضـــح أن هـــذه التقنية ســـتقلص كلفة 
اإلنتاج وســـترفع من القيمة املضافة للبرميل، 
وتقلـــل مـــن اســـتخدام النفـــط علـــى املـــدى 
البعيـــد، مقابل زيادة اســـتخدامه فـــي املواد 

البتروكيماوية.
ولفت إلى أن املشـــروع املشترك مع الشركة 
الســـعودية للصناعـــات األساســـية ”ســـابك“ 
يحـــول نحو 45 في املئة مـــن برميل النفط إلى 

مواد بتروكيماوية.
وكانـــت الشـــركتان قد أرســـتا عقـــدا على 
مجموعـــة ”كيه.بـــي.آر“ الهندســـية األميركية 
إلدارة مشـــروع مجمع متكامل لتحويل النفط 
اخلـــام إلـــى كيماويـــات مـــع تنفيـــذ األعمال 

الهندسية والتصميمية األولية.
واملشـــروع، الذي يكلف مليـــارات الدوالر، 
وتقـــول أرامكو وســـابك إنه ســـيكون أضخم 

منشـــأة لتحويل اخلـــام إلـــى كيمياويات في 
العالم واألولى من نوعها في السعودية، يأتي 
ضمـــن مســـاعي احلكومة الســـعودية لتنويع 
مـــوارد االقتصاد املعتمد علـــى تصدير النفط 

اخلام.
وســـيعقد مجلـــس إدارة أرامكـــو اجلديد 
اجتماعـــه األول فـــي مطلـــع مايـــو املقبل في 
هيوسنت حيث سيراجع التطورات األخيرة في 

ما يتعلق بالطرح العام األولي.

أكــــــد محللون أن املراجعــــــات اجلديدة، التي أعلن عنها عمالق النفط الســــــعودي أرامكو 
أمــــــس، أعطت زخما كبيرا ألكبر طــــــرح على اإلطالق واملقرر في النصف الثاني من العام 
احلالي، ما يعزز جهود الرياض نحو املضي قدما في برنامج اإلصالح االقتصادي على 

أسس صلبة ومستدامة.

مراجعات أرامكو تعطي زخما جديدا ألكبر طرح على اإلطالق

[ احتياطيات الشركة السعودية أعلى من األرقام المعلنة  [ الرياض تعين أول امرأة في مجلس إدارة الشركة النفطية

تحريك البوصلة نحو أكبر اكتتاب في التاريخ

لين الفرتي إلسنهانز، رئيسة 

مجلس اإلدارة السابقة 

لسونوكو األميركية، أول 

امرأة في هرم إدارة أرامكو

مليار برميل، احتياطيات 

مؤكدة لدى أرامكو حاليا، 

في حين كانت تبلغ 260.8 

مليار برميل في 2016

270

{نتوقع االنتهاء من تنفيذ خطط تنمية سيناء بحلول 2022 وبتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه 

(15.6 مليار دوالر)، ألننا نعتبر هذا المشروع بأنه مشروع أمن قومي}.

إبراهيم محلب
مستشار الرئيس املصري

{المنظمـــة نضجـــت لتصبح كيانـــا متعدد الجنســـيات وأوجدت قاعـــدة بيانات وشـــبكة هائلة 

للمعرفة، لتعزيز ودعم االبتكار واإلبداع في النظام اإليكولوجي للمناطق الحرة}.

محمد الزرعوني
رئيس املنظمة العاملية للمناطق احلرة في دبي

الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني:

صندوق قطر لالستثمار 

لن يبيع أصوال في الخارج 

لجمع السيولة
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[ بعد 35 سنة التكنولوجيا تحاكي الواقع وتجمع فرقة {أبا}  [ موسيقى وأفالم تفضل المواقع اإللكترونية على المتاجر العادية

} لنــدن - قامـــت العديـــد مـــن الجهـــات في 
شـــتى المجاالت باســـتغالل االنتشار السريع 
لإلنترنـــت، لتحقـــق نســـب تواصل مـــع عدد 
كبيـــر من متابعيها، وإشـــراكهم في فعالياتها 

المختلفة.
وكان آخرهـــا بث كنيســـة سيســـتينا في 
مدينة الفاتيـــكان (في قلب العاصمة اإليطالية 
روما)، مؤخرا، لحفل موسيقي غنائي معاصر، 
يعد األول مـــن نوعه الذي يبّث مباشـــرة عبر 
اإلنترنـــت، علـــى هامش اســـتضافتها إلحدى 
الروائـــع المعماريـــة العائدة لعصـــر النهضة 

األوروبية.
وجاء استخدام الكنيسة، التي تعّد جوهرة 
متاحف الفاتيكان، ويزورها ســـنويا 6 ماليين 
شـــخص ويصل عدد الزوار يوميا إلى عشرين 
ألفا، للشـــبكة العنكبوتية بهدف الوصول إلى 
جمهـــور أكبر مـــن الحضور البالـــغ عدده 300 
شـــخص بين متبّرعين ورجـــال دين وأصدقاء 
مدعّويـــن، وُبـــّث الحفـــل مباشـــرة بالصوت 

والصورة على موقع ”راديو كالسيك أف أم“.
وترجع مواكبة الكنيسة لمتطلبات العصر 
الراهن إلى ارتفاع عدد مســـتخدمي اإلنترنت 
الذين يفضلون مشـــاهدة المسلسالت وأحدث 

األغاني والحفالت والفعاليات عبر النت.
ارتفاعـــا  األخيـــرة  الســـنوات  وشـــهدت 
متصاعـــدا لعـــدد المتابعيـــن لخدمـــات بـــث 
الموســـيقى والمواقع اإللكترونية التي تعنى 

بأخبار النجوم والمشاهير.

اإلنترنت تتفوق على المبيعات

قالت هيئة دولية للتســـجيالت إن خدمات 
بث الموســـيقى على اإلنترنت مثل سبوتيفاي 
وأبـــل ميوزيك أصبحت أكبـــر مصدر إيرادات 
للصناعة، متفوقة على مبيعات األســـطوانات 

وتحميل األغاني الرقمية للمرة األولى.
ووفقـــا لتقريـــر صدر عن االتحـــاد الدولي 
لصناعـــة التســـجيالت الصوتية، فـــإن النمو 
الســـريع لخدمـــات البـــث علـــى اإلنترنت في 
الســـنوات األخيـــرة أدى إلى تعافـــي صناعة 
التسجيالت الموســـيقية على مستوى العالم. 
وتشـــهد خدمـــات البـــث على اإلنترنـــت نموا 

إليراداتها للعام الثالث على التوالي.
وكانـــت مبيعات الموســـيقى في عام 2014 
قـــد تراجعت بواقع 40 بالمئـــة إلى 14.3 مليار 
دوالر منـــذ عـــام 1999، عندمـــا قـــوض صعود 

خدمـــة تبـــادل الملفات الموســـيقية نابســـتر 
مبيعات األسطوانات المضغوطة. ولم يساعد 
تطـــور خدمات مثل أبـــل آي تونز في الحد من 

انخفاض المبيعات.
وذكـــر التقريـــر أن إيـــرادات خدمات البث 
التي تعتمد على االشـــتراكات مثلت 38 بالمئة 
من كل مبيعات الموســـيقى المســـجلة مقارنة 

بنحو 29 بالمئة في العام الذي سبقه.
وتظهر األرقام التي وردت في تقرير االتحاد 
الدولي لعـــام 2018، أن إجمالي اإليرادات لعام 
2017 بلغ 17.3 مليار بزيادة نسبتها 8.1 بالمئة 

عن العام الذي سبقه.
ويقول القائمون على الصناعة إن انتشـــار 
خدمات البث الموسيقي يتيح للسوق أن تصل 
لمناطق جديدة في العالم ويســـاعد في صرف 
جيـــل من محبي الموســـيقى عن الموســـيقى 

المجانية أو المقرصنة.

وهنـــاك مظهر آخـــر مختلف الســـتخدام 
الشبكة العنكبوتية بهدف الوصول إلى أكبر 
عـــدد ممكن من المتابعيـــن، يتمثل في الجمع 
بين أعضاء فرقة ”أبا“ الســـويدية الشـــهيرة 
مجددا من خالل تقنية تجســـيد رقمية خالل 
حفـــل ســـينقل حـــول العالـــم عبر شاشـــات 
التلفزيون فـــي الخريف المقبل، بحســـب ما 
أعلـــن العضو الســـابق فـــي الفرقـــة بيورن 

اولفايوس.

فرقة موسيقية بنسخة رقمية

انفصـــل األعضاء األربعـــة للفرقة؛ اينيتا 
فلتســـكوغ وأني-فريـــد لينغســـتاد وبيورن 
أولفايوس وبيني أندرســـون في 1982 بعدما 
هيمنوا على عالم موسيقى الديسكو ألكثر من 

عقد بفضل أغنيات مثل ”ووترلو“.
ولم تقدم الفرقـــة التي باعت أكثر من 400 

مليون ألبوم أي حفل مشترك منذ 1986.
وفي تاريخ لم ُيعلن بعد، ســـتعود الفرقة 
إلـــى المســـرح لكـــن هـــذه المرة على شـــكل 
مجسمات رقمية ألداء أغنية واحدة على األقل 
أثناء برنامج تلفزيوني من إنتاج قنوات ”بي 
بي سي“ البريطانية و“أن بي سي“ األميركية 
وتشارك فيه أسماء كبيرة أخرى في موسيقى 

البوب.
وأوضح بيـــورن أولفايوس ”هذا نوع من 
التكريـــم لفرقـــة أبا مع نســـخ رقمية ألعضاء 

الفرقة في الوسط أسميها أباستارز“.
ولتطوير هذه الشـــخصيات الرقمية، أخذ 
في  ”فنانون متخصصون فـــي التكنولوجيا“ 
منطقـــة ســـيليكون فالي األميركية قياســـات 
بشـــرية (أنتروبومتريـــة) دقيقـــة لألعضـــاء 

األربعة في الفرقة.
وأشار أولفايوس إلى أنه ”بفضل الفيديو 
وأســـلوب مزامنـــة الشـــفاه المتكـــررة، هـــم 
يوِجدون نســـخا رقمية“ تتميز بقربها الكبير 
من الواقع، قائـــال إن ”أحدا لم يفعل مثل هذا 

األمر من قبل“.
وســـتكون النســـخ الرقمية ألعضـــاء فرقة 
”أبا“ شبيهة بمظهر هؤالء في العام 1979 الذي 

شهد إصدار أغنيتهم الشهيرة ”فوليه فو“.
وقد يبـــدو جمع فرقة موســـيقية افترقت 
ألكثر من 32 سنة بتقنيات الذكاء االصطناعي 
علـــى منصة واحـــدة رغـــم اختـــالف أماكن 
تواجـــد أعضائها باألمر الجديد، لكن تواصل 
الفنانين والمشاهير مع عشاقهم من مختلف 
أنحاء العالم ليـــس باألمر الجديد، وذلك ألنه 
إلـــى جانب تقريب المواقـــع االجتماعية بين 
أهـــل الفن ومحبيهـــم ورفع عـــدد متابعيهم، 
فـــإن تطبيقا ظهـــر منذ مدة بهـــدف فتح باب 
للتواصل معهم مباشـــرة ومتابعتهم بشـــكل 

أفضل.
 (FANDATE) المســـمى  التطبيـــق  ويتيـــح 
لمستخدميه الحصول الفوري والمباشر على 
أجوبة على كل تســـاؤالتهم واستفســـاراتهم 

من قبل مشاهيرهم المفضلين العالميين دون 
وســـيط عن طريق فيديو أو رســـالة صوتية 
مـــع إمكانية مشـــاركة الرســـالة التي تصله 
مع أصدقائه على مختلـــف صفحاته بمواقع 

التواصل االجتماعي.
ويضـــم التطبيـــق العديد من المشـــاهير 
الذيـــن تفاعلـــوا مـــع فكرتـــه وســـاهموا في 
الترويـــج له عبـــر حســـاباتهم الخاصة على 
فيســـبوك وتويتر، من أجل كســـب المزيد من 
المتابعين لهم وألعمالهم، وبالتالي رفع عدد 

جماهيرهم بمختلف أنحاء العالم.
وبعيـــدا عن أجـــواء الموســـيقى انطلقت 
تجربـــة جديـــدة لتوزيـــع األفالم عبـــر تقنية 
بلوك تشـــين، من المقرر أن ترى النور يونيو 
المقبل عبر تطبيق ”فيفيو“ المخصص لتبادل 
محتويـــات الفيديـــو، ولـــم يحّدد بعـــد تاريخ 

العرض.
ومـــن المتوقع أن يفتح أول فيلم ســـيوّزع 
بتقنية بلوك تشـــين الحديثة االســـتخدام في 
مجالي الفيديو والســـينما صفحة جديدة في 

قطاع الســـينما، ويساعد على الحد من ظاهرة 
القرصنة. 

وقـــال جيريمي كولفر منتج ”نو بوســـتج 
الســـيناريو  ومؤلف  ومخرجه  نيسيســـيري“ 
”نأمل أن يشـــكل عملنا هـــذا تغييرا في طريقة 

تبادل المحتويات واستهالكها“.
وأضـــاف كولفـــر أن ”التكنولوجيا لم تكن 
حاضـــرة من قبـــل“ لهكذا مشـــروع ”ولم تكن 
هنـــاك منصة لنقل هـــذه الرؤية“. وتحمل هذه 
لقطاع  التكنولوجيـــا ”الكثيـــر من المنافـــع“ 
السينما، ال سيما في ما يخص حماية األعمال 
من القرصنة. وبات مـــن الممكن ”تصّور عالم 
ال مجال فيه لقرصنة األفالم“، في نظر كولفر.

وباإلضافة إلى ”نو بوستدج نيسيسيري“، 
تطّورت أعمال ســـينمائية أخرى استنادا إلى 

تقنية بلوك تشين.
ومن شـــأن اللجوء إلى تقنية بلوك تشـــين 
في مجال إنتاج األعمال الســـينمائية أن يتيح 
االستغناء عن وســـطاء في هذا القطاع ويزيد 

العائدات المخصصة لمنتجي المشروع.

تفاعل كبير مع  الجماهير الحاضرة واملتابعني عن بعد 

توسيع دائرة الجمهور

بعد أن كانت القنوات التلفزيونية في سباق 
محمــــــوم على من يحصل على حقوق البث 
المباشــــــر إلحدى الفعاليات أو الحفالت، 
سحبت اإلنترنت البساط ودخلت بكل ثقلها 
ساحة المنافسة وصارت تنقل بشكل آني 
ومباشرة كل جديد على نطاق واسع، بما 
يتماشــــــى مع جمهور جديد يتابع بشغف 
الشــــــبكة العنكبوتية أكثر من تواصله مع 

بقية الوسائل األخرى.

«هذا نوع من التكريم لفرقة أبا. بفضل الفيديو وأسلوب مزامنة الشفاه المتكررة، هم يوجدون نسخا رقمية تتميز بقربها 
الكبير من الواقع، حيث لم يفعل أحد من قبل مثل هذا األمر».

بيورن أولفايوس
أحد أعضاء فرقة أبا

المستهلكون الرقميون
} كشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤخرا 
بـــوزاف (المنصة رقـــم 1 لإلعالنات الرقمية 
في منطقة الشرق األوســـط وأفريقيا، تعمل 
منذ 2011 على تقريب العالمات التجارية من 

المســـتهلكين)، أن أكثر من ثلثي 
المســـتطلعين فـــي دول مجلس 

بالمئة   59 الخليجـــي  التعاون 
منهم يثقـــون أكثر بالعالمات 

المتواجـــدة  التجاريـــة 
المتميزة  المواقـــع  على 
(المشـــهود بكفاءاتهـــا 
فـــي  اإلنترنـــت)،  عبـــر 
حين صـــرح 52 بالمئة 
شـــرائهم  احتمال  أن 

يكون  للمنتجـــات 
أكبر عند مشـــاهدة 

إعالناتها على مثل هذه المنصات.
وتوصلـــت الدراســـة لوجـــود اتجاهات 
مماثلـــة فـــي دولة اإلمـــارات في مـــا يتعلق 
باإلعالن على المواقع المتميزة، حيث صرح 
64 بالمئـــة مـــن المســـتجوبين اإلماراتيين 
بأنهم أكثر ثقة بالعالمات التجارية المعلنة 
على مواقع متميزة. وينطبق األمر ذاته على 
المقيمين العرب في اإلمارات والجنســـيات 

اآلسيوية األخرى والغربيين.
وقـــال جيروم ماوثون مؤســـس ورئيس 
األوســـط  الشـــرق  بـــوزاف  إدارة  مجلـــس 
وأفريقيـــا ”تؤكـــد نتائج الدراســـة ما نؤمن 
بـــه دائما في بوزاف، وهـــو أن جذب انتباه 
الجمهور ليـــس كافيا، فالبيئـــة االحترافية 
غير العشـــوائية التي تصل من خاللها إلى 

جمهـــورك هـــي بنفـــس القدر مـــن األهمية. 
وأصبحـــت العالمات التجاريـــة في منطقة 
الشرق األوســـط وشمال أفريقيا أكثر إدراكا 
لهـــذا الواقع، حيث يمكن لإلعالنات الرقمية 
الموضوعـــة فـــي غير محلها وضع ســـمعة 
العالمـــات التجارية علـــى المحك، وعلى 
متخصصي التسويق أن يكونوا 
أكثـــر يقظـــة لتجنـــب 
يطالبـــوا  وأن  ذلـــك، 
باإلعالنات  شـــركاءهم 
في  واآلمنـــة  الممتـــازة 
األماكـــن التـــي تحظى 

بقابلية رؤية عالية“.
وأصبحـــت ســـالمة 
موضوعا  التجاريـــة  العالمة 
ذا أولويـــة فـــي مجـــال اإلعالن 
الرقمـــي بحكم تكاثـــر المحتوى 
غير الالئـــق. والعالمات التجارية 
المحلية والعالمية أصبحت مهتمة 
جـــدا بالبيئـــة التي توضع فيهـــا إعالناتها 

حرصا منها على الحفاظ على سمعتها.
وأشـــار 65 بالمئـــة من المشـــاركين في 
االســـتطالع فـــي اإلمـــارات إلى أنهـــم أكثر 
قابلية لمشـــاهدة اإلعالنات التي ال تتداخل 
مع تجربتهـــم عبر اإلنترنـــت، بينما قال 76 
بالمئة إنهم أكثر قابلية لمشاهدة إعالن ذي 
صلة بالمحتـــوى أو المقالة التي هم بصدد 

تصفحها على اإلنترنت.
وأضاف ماوثون ”تسلط نتائج دراستنا 
الضـــوء علـــى أهميـــة اإلعالنـــات المراعية 

لراحة الشخص المتصفح لإلنترنت“.

جذب انتباه الجمهور 
ليس كافيا، فالبيئة 
التي تصل من خاللها 

إلى جمهورك هي بنفس 
القدر من األهمية



} مقديشو – في ظل تحول الصراع الصومالي 
ليعبر عن حالة من االســـتقطاب الواضح بين 
جماعات اإلسالم السياسي المتصارعة، هناك 
ما قد يرشح جماعات الصوفية مثل حركة ”أهل 
ألن تقدم نفســـها كواجهة  الســـنة والجماعة“ 
صوفيـــة تمثـــل مصالح الطـــرق الصوفية في 
الصومـــال وتتقاطـــع المصالح مـــع أي جهة 
داخليـــة أو خارجية تناصب العداء للمجاميع 
السلفية المسلحة مثل حركة الشباب والحزب 
اإلسالمي، ومن خالل ذلك التقاطع المصلحي 
قد تكتســـب الحركة دعما عســـكريا وسياسيا 
واقتصاديا من أطـــراف إقليمية ودولية همها 

ينصب في محاصرة التطرف في الصومال.
ويقول الباحث الصومالي ســـالم ســـعيد 
الحضرمـــي، في كتابه ”المشـــهد الصوفي في 
الصومال- الصلة بالسلفية وانحسار الدور“ 
إن ارتبـــاط الحركة الصوفية بالسياســـة كان 
ضعيفـــا في الســـاحة الصوماليـــة. ولعل مرد 
ذلك طبيعة التنشـــئة الصوفية التي ال تكترث 
السياســـة  ممارســـة  وتشـــيطن  بالسياســـة، 

وتحصر اهتمامها في الجانب الروحي.
انصبـــت جهـــود علمـــاء الصوفيـــة قبيل 
االســـتقالل علـــى ترســـيخ إســـالمية وعروبة 
الصومال، حيث واجهوا مخططات االستعمار 
التـــي كانت ترمي إلى إقصاء اإلســـالم واللغة 
مخططـــات  مـــن  الكثيـــر  وردوا  العربيـــة، 
االســـتعمار علـــى عقبيها بالتعـــاون مع رواد 

حزب وحدة الشباب.
وفي ظل الحكومات المتعاقبة في الحكم ما 
بيـــن 1960 و1990 ال نالحظ دورًا صوفيًا فعاًال، 

ما عدا محاوالت النظام العسكري لكسب الود 
الصوفي وقيامه بتعيين بعض رموز الصوفية 
في عـــدة مناصب في وزارة الشـــؤون الدينية 

واألوقاف.
تصاعـــدت قوة التيار الســـلفي المســـلح 
الذي ركز على مواطـــن الضعف الظاهرة لدى 
المتصوفة، كالنذر للقبـــور والطواف حولها، 
وادعـــاء كرامـــات األولياء، والتملق للســـلطة 
وقصائد الشـــاعر الصومالي أبشـــر نور فارح 
”بعدلـــي“ -وهو أحد تالميذ الشـــيخ نورالدين 

علي الـــذي لعب دورا كبيرا فـــي إضعاف كفة 
الطـــرق الصوفيـــة- التـــي امتألت بأســـلوب 
مشـــحون بالتندر والفكاهـــة اجتذب الكثيرين 

من حظيرة التصوف.
ويؤكـــد الحضرمي فـــي كتابه المنشـــور 
حديثا (أبريل 2018) أن التيار الصوفي أصبح 
سيئ الســـمعة بالتصاقه بالنظام الذي نشأت 
عـــدة جبهات لمحاربتـــه وعارضته العديد من 
القبائل، وهذا ال شك أفقده التعاطف الشعبي، 
وأيضـــا لم يلعب التيار الصوفـــي دورا كبيرا 

أثنـــاء الحـــرب األهلية فـــي مجـــاالت التعليم 
واإلغاثـــة، على عكـــس الجماعات اإلســـالمية 
ـــال في مجـــال اإلغاثة،  التـــي قامت بـــدور فعَّ
مســـتفيدة من الدعم القادم مـــن بلدان الخليج 

وتفردها بإدارة المعونات اإلغاثية.
الســـمة الغالبـــة علـــى الطـــرق الصوفية 
فـــي الصومال هـــي ظاهرة   االنشـــقاق ، مثلها 
مثل بعض الجماعات اإلســـالمية المعاصرة، 
فمن رحـــم طريقتين همـــا القادرية واألحمدية 
تولـــدت عشـــرات الطـــرق، ربما تماشـــيا مع 
القاعـــدة الصوفية األصيلة  ”الطـــرق إلى الله  
على عدد أنفاس البشـــر“،  أو أن األمر ال يعدو 
كونه تنوعا في أســـاليب التدريـــس والتعليم 
والتعبير عن الحب، وهو أمر لصالح الصوفية 

وليس عليها.
ويخلـــص الباحث  في كتابـــه الصادر عن 
مركز المسبار للدراسات والبحوث، بدبي، إلى 
أن بعض طرق الحركة الصوفية في العشـــرية 
األخيـــرة، بـــدت تمـــارس تغيـــرا شـــامال في 
مضامين أفكارها وتقتحم حقل العمل المسلح 

من أوسع أبوابه.
وظهرت حركة صوفية مســـلحة تحت اسم 
”أهل الســـنة والجماعة“ في أواخـــر عام 2008 
فـــي المناطق الوســـطى واصطدمـــت بحركة 
الشباب والحزب اإلســـالمي في مناطق وسط 
الصومال على خلفية قيـــام األخيرتين بنبش 
مقابـــر بعض أقطـــاب علمـــاء الصوفية وهدم 
مزارات في أكثر من منطقة وحظر المناسبات 
الدينية التي تعج بها الساحة الصوفية. ومن 
الوهلـــة األولـــى بـــدا أن جماعة ”أهل الســـنة 

ليســـت انتفاضة عاطفية لبسطاء  والجماعة“ 
من المجاميع الصوفية ثاروا على خلفية هتك 

حرمات رفات مشايخهم.

وهي واجهة مسلحة تتمتع بمصادر تمويل 
وتســـليح منظمة نظرا إلى التقدم العســـكري 
الســـريع الذي حققوه على حساب خصومهم، 
والقـــوة العســـكرية الهائلـــة التـــي ظهرت في 
حوزتهـــم، مما مكن الحركة من الســـيطرة على 
عدة مدن في وسط وجنوب الصومال في وقت 
قياسي، وإلحاق الهزيمة بخصومهم وإرغامهم 
على التقهقر أمام زحف مســـلحي أهل الســـنة 

والجماعة في أكثر من مواجهة.
ويختـــم الحضرمي دراســـته بالقـــول إنه، 
وعلى الرغـــم من التراجع الصوفـــي في أكثر 
مـــن مجال ، وعـــدم تمتع هذا التيـــار بالتفاف 
جماهيري كبير حاليا، ورجحان الكفة لصالح 
الفكـــر  أن  إال  حاليـــا،  اإلســـالمية  التيـــارات 
الصوفـــي ظل وســـيظل كامنا ثقافيـــا للكثير 
من مكونات الشـــعب الصومالي التي ما زالت 
تحتفظ ببقية مـــن الحنين الخافت إلى الطرق 
التقليديـــة. ومن الســـهل أن تنتقـــل إليه حين 

تستعيد دورها المؤثر.

سعيد ناشيد

} ثمـــة خديعـــة أخرى راجـــت كثيـــرًا خالل 
الســـنوات القليلة الماضية، تزعم بأن األنظمة 
القائمـــة فـــي أوطاننـــا هـــي أنظمة فاســـدة 
ومســـتبدة ال لســـبب آخر ســـوى ألنها أنظمة 

علمانية وال تحتكم إلى ”شرع الله“. 
وانطلقـــت الخيوط األولى لهـــذه الخديعة 
في بادئ األمر من بعض األفكار المســـتوحاة 
مـــن عدد من المفكرين المعادين للعلمانية، من 
بينهـــم الكاتب الجزائري مالـــك بن نبي، على 
ســـبيل المثال، والـــذي لم يتردد فـــي تحميل 
العلمانية مسؤولية الرتق األخالقي الذي وقع 
بين العلم والضمير، وجاء ذلك في كتابه ”بين 

الرشاد والتيه“. 
وفي المقابـــل تجاهل كل الجهد الذي بذله 
العقل األخالقي المعاصر في إعادة بناء نفسه 
علـــى أســـس اســـتداللية عقلية بـــدل االكتفاء 
بالمســـلمات الغيبية وغير القابلـــة للنفي أو 
اإلثبـــات، وهو الجهـــد الذي شـــهده النصف 
الثاني من القرن العشـــرين (حقوق اإلنســـان، 
الســـلوك المدني، الســـلوك البيئي، أخالقيات 
كهيئـــات  األخـــالق  مجالـــس  البيولوجيـــا، 

دستورية، إلخ).

 وتجاهـــل الرجل أن ســـؤال األخالق كان 
وال يزال ســـؤاال علمانيا بامتيـــاز، منذ لحظة 
التأســـيس األخالقـــي للحداثـــة مـــع كل مـــن 
ســـبينوزا وكانط. على أن اإلســـالم السياسي 
اســـتغل مطارحـــات مالـــك بـــن نبـــي مؤقتا، 
مثلما اســـتغل وال يزال يســـتغل بصفة مؤقتة 
مطارحات بعض المفكرين المعروفين بمعاداة 
العلمانيـــة دون أن يحتويهم بالضرورة داخل 
منظومته المنغلقـــة، ألن المعول عليه في آخر 
الحســـاب هو األقطاب، وعلـــى رأس األقطاب 
ســـيد قطب بالذات، والذي انتهى في تفسيره 
للقرآن إلى ربط العلمانية مباشرة بالجاهلية، 
وجـــاء ذلك في كتابـــه ”في ظالل القـــرآن“، ما 
يعنـــي أن على الشـــعوب المســـلمة أن تنظر 
إلى العلمانيـــة نظرتها إلى العصر الجاهلي.. 

ولنتصور النتائج.
علـــى أن الربط بيـــن العلمانية والفســـاد 
السياســـي هـــو الوهم الذي رّســـخه الشـــيخ 
يوسف القرضاوي، ال سيما في غمرة حماسته 
المفرطـــة لما كان يســـمى بـ“الربيع العربي“. 
عشّية سقوط نظام زين العابدين بن علي بادر 

شيخ الجزيرة إلى تحميل العلمانية مسؤولية 
قمع الحريات في عهـــد النظام البائد، واصفا 
إياها بالطاغوت. والمســـتغرب أن الرجل ذاته 
كان قبل ذلك بعظمة لسانه يعظم نفس النظام 
البائد. يقـــال إن الذي يصرخ عادة ما يريد أن 
يخفي شـــيئا من أشـــيائه. وبالفعل فقد شبع 
القرضاوي صراخا إبان الثـــورات المغدورة، 
وقد كان يقصد بالذات أن يمســـح من الذاكرة 
مواقفه الســـابقة. فأثناء حكم زيـــن العابدين 
بن علـــي، وقبل اندالع الثورة بســـنوات قليلة 
كان التنظيم العالمي لعلماء المســـلمين الذي 
يرأســـه القرضاوي قد اختـــار مدينة القيروان 
للشـــيخ  بـــل  اإلســـالمية،  للثقافـــة  عاصمـــة 
القرضاوي شهادات مســـجلة يمجد فيها زين 

العابدين بن علي تمجيدًا كثيرا.
انطالقًا مـــن خديعة أن األنظمة الموجودة 
في الشرق األوسط الكبير علمانية في المظهر 
والجوهر معا، حاول البعض الترويج للثورات 
على أنظمة حســـني مبارك، ومعمـــر القذافي، 
وعلي عبدالله صالح، وبشار األسد، باعتبارها 
ثورات شـــعوب مسلمة على أنظمة علمانية، ال 
تحكم بحكم اإلســـالم، أنظمة فاســـدة ألنها ال 
تحرص على حدود الله، أنظمة مســـتبدة ألنها 
ال تمثل عقيـــدة أغلبية النـــاس، أنظمة عميلة 
للغـــرب ألنها تعلي من شـــأن بعض المواثيق 

الدولية، وما إلى ذلك من التوصيفات.
إّن التأويـــل الديني للثـــورات لهو التأويل 
الذي أطلقه بادئ األمر بعض القادة اإليرانيين 
في قراءتهم لما كان يسمى بـ“الربيع العربي“، 
حيـــن توهمـــوا أّن الحراك ذاته ســـيقع ضمن 
خط الثورة اإليرانيـــة. وكان ذلك قبل أن يطال 
الحريق حليـــف إيران في المنطقة، ”ســـوريا 
األســـد“، حيث ســـتنقلب قناة المنار من داعم 
للثـــورات إلـــى اعتبارها مجـــرد مؤامرة ضد 
األوطان والمقاومة وفلســـطين، وعلى األرجح 

ضد اإلسالم أيضا.
إن إصرار أنصار اإلســـالم السياسي على 
وصـــف األنظمة العربيـــة بالعلمانية، مع ربط 
العلمانيـــة بالفســـاد واالســـتبداد، ال يجانب 
الصواب فحســـب، إنما يتجنى على المفاهيم، 
ويحتقر عقل المتلقي، ويمثل نوعا من الضحك 

على الذقون. 
والحق يقال، ســـيكون من باب التغابي أن 
نـــرى العلمانية في أنظمة مبـــارك، والقذافي، 
واألســـد، وغيرهم، وهي أنظمة ظلت تتمســـك 
بقوانين جنائيـــة تعاقب على ”الردة“، وتجّرم 
اإلفطـــار العلنـــي في رمضـــان. ســـيكون من 
بـــاب االســـتغباء أن نصف القذافـــي بالحاكم 
العلماني، وهو الذي كان يحلم بنشـــر اإلسالم 
فـــي أفريقيـــا، وكانت القبائـــل األفريقية تعلن 
إســـالمها علـــى يديه، وكان يؤّمهـــا في بعض 
الصلوات بالساعات. سيكون من باب التجاهل 
أن نعّد األســـد حاكما علمانيًا وهو الذي ساند 

حركتي حماس والجهاد اإلســـالميتين، ودعم 
حزب الله، وأكثر من بناء المســـاجد والمراكز 
الدينية في بلده على حســـاب دور الســـينما، 
والمســـرح، والمراكز الثقافيـــة، ثم فتح البلد، 
فـــي األخير، لدخـــول ماللي إيـــران، وذلك بعد 
أن أعـــاد بنـــاء نظـــام األمـــن والعســـكر على 
الطائفية الدينية الضيقـــة التي ينتمي إليها. 
وكذلك بالنظر إلى المنطقة بأســـرها ســـيكون 
من باب الجهـــل المريب أن نرى العلمانية في 
مناهج دراسية تعلي من شأن شريعة الفقهاء، 
وسيكون من باب االفتراء على النفس أن نرى 
العلمانية في دســـاتير تجعل الشريعة مصدرًا 

للتشريع.
الحداثـــي  الهامـــش  أن  األوهـــام  ضمـــن 
المتوفر في العديد من دول العالم اإلســـالمي، 
ال ســـيما فـــي الـــدول ذات الهامـــش الحداثي 
الواسع مثل تركيا وتونس، ال يعبر عن اإلرادة 
الشعبية، ولذلك يحتاج إلى طغمة عسكرية أو 
أمنية لحمايته. وقد ســـاهم الشيخ القرضاوي 
في إشاعة هذا الوهم ضمن أشرطة مسجلة قد 

ُتقرأ من عناوينها. 
هنـــاك سلســـلة ســـماها بـ”حتميـــة الحل 
منهـــا  األول  الجـــزء  وعنـــون  اإلســـالمي“، 
بـ”الحلـــول المســـتوردة وكيـــف جنـــت على 
أمتنا؟“ وســـمى الجزء الثالـــث منها بـ”بّينات 
العلمانييـــن  وشـــبهات  اإلســـالمي  الحـــل 
والمتغربيـــن“، وأما الجزء الرابع فقد ســـماه 
بـ”أعداء الحل اإلســـالمي“، ووصف خصومه 
بـ”عبيـــد الفكـــر الغربي“، ومن أجل ترســـيخ 
الخديعة في نفوس المســـلمين ألـــف كتابين 

أساسيين: ”اإلسالم والعلمانية وجها لوجه“، 
و”التطـــرف العلمانـــي ومواجهـــة اإلســـالم: 

نموذج تركيا وتونس“.
من خالل تلك الجهود عمل القرضاوي على 
ترسيخ فكرة أن العلمانية في تونس وتركيا ال 
تعدو أن تكون سوى هامش تغريبي وتسلطي؛ 
إنهـــا هامش تغريبي طالما نشـــأت في الغرب 
هامـــش  وهـــي  الصليبـــي،  أو  االســـتعماري 
اســـتبدادي طالمـــا تحميهـــا الدكتاتوريـــات 

الوطنية أو العسكرية.
مـــن ثمة كان االعتقاد بـــأن قانون األحوال 
الشـــخصية فـــي تونـــس على ســـبيل المثال، 
والذي ُيعّد بمثابة قانون األسرة األكثر حداثة 
في العالم اإلسالمي، قد فرضه بالقوة دكتاتور 
”عميـــل للغـــرب“، وهـــو لذلـــك الســـبب فاقد 
للشـــعبية وفاقد للشـــرعية، وال يعبر عن إرادة 
الشـــعب التونسي ”المســـلم“، كما ال يعبر عن 
الهوية الدينية للشـــعب التونســـي، وبال شك 
فإنه سيســـقط من تلقاء نفســـه إذا ما ســـقط 
التســـلط ”التحديثي- التغريبـــي“ في يوم من 
األيـــام. وهكذا كانت ُتنســـج إحـــدى الخدائع 

الشهيرة.
فجـــأة، جـــاء اليوم الذي ســـقط فيـــه ذلك 
االســـتبداد، ”الطاغـــوت“، فانتظـــر اإلســـالم 
السياسي ســـقوط قانون األحوال الشخصية 
”البورقيبي“ بفعل اإلرادة الشـــعبية كما توقع، 
بل عمل على إســـقاطه جاهدًا ومســـتعينًا بكل 
الوســـائل الممكنـــة وغير الممكنـــة، بل اعتبر 
إســـقاطه أم المعارك، طالما أنها معركة الدليل 
األكبر على أن ”الشعب التونسي مسلم“، وي

في الحقيقة لم يكن إسقاط قانون األحوال 
الشـــخصية التونسي رهان اإلسالم السياسي 
التونســـي وحـــده، بـــل كان رهـــان اإلســـالم 
السياســـي في العالم برمته، وكان مدعوما من 
جهات إقليمية ودولية لها حساباتها الخاصة. 
من هنا نفهم زخم الشـــيوخ المشـــارقة الذين 
حجوا إلى الديار التونســـية إبـــان فترة حكم 
الترويكا، آملين في إعداد العّدة لعودة شريعة 
العصـــر الوســـيط، شـــريعة الفقهـــاء، والتي 
ستكون لها الغلبة والتمكين بعد زوال الحكام 
”المغرميـــن بالحضـــارة الغربيـــة“، مثلما زال 
شاه إيران من قبلهم.. هكذا كانت أحالمهم، أو 
باألحرى كوابيســـهم، غير أن سعيهم قد خاب 

في األخير.
الذي حدث هو أن المجتمع المدني بقيادة 
المرأة التونسية المعتزة بكرامتها اإلنسانية، 
لـــم يتمكـــن فقط مـــن تحصيـــن المكتســـبات 
الحداثيـــة، ال ســـيما بالنظـــر إلى المســـاواة 
ومدونة األســـرة والحريات الشخصية، وإنما 
بدأ يحاول إحراز مكتســـبات جديدة، من قبيل 
المساواة في اإلرث، والتي جرى تحقيقها هذه 
المرة فـــي غياب الدكتاتور الذي كان ُيســـتدّل 
بوجوده على أن الهامش الحداثي ليس سوى 

تسلط علماني على رقاب الشعوب المسلمة.
إن خسارة اإلسالم األصولي لمعركة قانون 
األحوال الشخصية في تونس لتعني خسارته 
ألول قلعـــة قانونية حـــاول اســـتردادها، وقد 
استهان بالمهمة، وظنها ستكون نقطة البداية 
األكثر ســـهولة قبل الوصول إلى ”اســـترداد“ 

سائر القوانين األخرى.

العلمانية تعادل {العصر الجاهلي} في الفكر اإلخواني

الشعب يطالب باستعادة علمانية الدولة

{العنف هو عنصر أساسي في نظريات وأجندات وفكر جماعة اإلخوان، وأي حديث يتعلق 
بأنها جماعة مسالمة نضجت وأصبحت تطبق الديمقراطية ال صحة له}.

طارق حجي
باحث مصري

{مع شـــيوخ الفتنة ونشـــر ثقافة التحجيب والتأثيم من الطبيعي آنذاك أن تشعر مطربة 
ليست لها ثقافة حقوقية وال وعي بتاريخية األحكام الفقهية بأن صوتها عورة}.

رجاء بن سالمة
باحثة وأكادميية تونسية

خديعة يروج لها اإلســــــالميون، وهي أن الذي جعل مــــــن أنظمة كثيرة في العاملني العربي 
واإلسالمي، مستبدة وفاسدة هو تبنيها للعلمانية التي قرنوها بالعصر اجلاهلي في حني 
أن العكس هو الصحيح كما بينت جتارب كثيرة أهمها صمود قانون األحوال الشخصية 
املتطور في تونس أمام طموح وســــــعي اإلســــــالميني إلســــــقاطه، ال بل تعــــــزز أكثر بفضل 

املجتمع املدني.

خســـارة اإلســـالم األصولي ملعركة 
قانون األحوال الشخصية في تونس 
تعني خســـارته ألول قلعـــة قانونية 

حاول استردادها

◄

[ اإلسالميون يتجاهلون كون األخالق سؤاال علمانيا بامتياز  [ القوانين الحداثية في تونس هدف يستعصي على مخططات الجهادية

الحركة الصوفية في الصومال.. صحوة سياسية واستدارة اجتماعية

ألوان وأطياف صومالية

ارتباط الحركة الصوفية بالسياســـة 
ضعيف في الساحة الصومالية، ومرد 
ذلك طبيعة التنشئة الصوفية التي 

تشيطن ممارسة السياسة

◄

إسالم سياسي
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إشـــراف  تحـــت   – (تونــس)  القيــروان   {
المندوبيـــة الجهويـــة للشـــؤون الثقافية نّظم 
المركب الثقافي أســـد بن الفرات بالتعاون مع 
جمعية ”جســـر الفنون“، في 27 أبريل الجاري 
الملتقى المغاربي الســـادس للتراث الشفوي 
بالقيـــروان، مركزا دورته الجديدة حول محور 
”التراث والمتغيرات القيمية الحديثة: الملكية 
ويتواصل الملتقى  الفكرية واألدبية نموذجا“ 

إلى غاية 2 مايو 2018.
وشهد االفتتاح في ساحة المغرب العربي 
الكبير أمام مقام أبـــي زمعة البلوي بمحافظة 
القيـــروان، قـــراءة قصيدة ترحيبيـــة بصوت 
الشـــاعر جابـــر المطيـــري، ثم تقديـــم عرض 
ملحمي في فنـــون الفرجة بعنـــوان ”نواجع“ 
وهـــو عبارة عن مشـــهدية مســـتمدة من تراث 
منطقة الحوض المنجمي شارك فيها ممثلون 
مـــن ذوي االحتياجات الخاصة، كما تم تنظيم 
”الخرجـــة المغاربية“ بســـيارات قديمة ممثلة 
للدول المشاركة وقطار سياحي ثقافي وفرسان 
وعربات مجرورة وركـــح متنّقل ولوحات فنّية 
تقليديـــة من تونـــس والجزائـــر والمغرب مع 
مشـــاركات لمجموعات فنية شبابية من أبناء 

الجهة.
كمـــا تم تقديـــم عرض صوفي مـــن التراث 
مـــن إنتاج نادي  القيروانـــي بعنوان ”الثرّيا“ 
كورال األطفال بالمركب الثقافي، وفي السهرة 
ُقّدم عرض موسيقي تقليدي بعنوان ”اسمعان“ 
وهو مشروع فّني مدّعم من صندوق التشجيع 

على اإلبداع األدبي والفني لمجموعة نوى.
وانتظم صباح السبت، مجلس ثقافي علمي 
بعنوان ”التراث والمتغيرات القيمية الحديثة: 
الملكية الفكرية واألدبية أنموذجا“ وذلك ببيت 
الشـــعر القيرواني، بمشاركة رمزي القرواشي 
ومحمد الســـالمي من المؤسســـة التونســـية 
لحقـــوق التأليف والحقـــوق المجاورة، فضال 
عـــن مشـــاركة الباحثـــة الجزائريـــة صليحة 
سنوســـي والدكتـــور محمـــد علي كمـــون من 
تونـــس واختتـــم المجلس الـــذي يديره منظر 
الشـــفرة ورشـــيدة الفطناســـي بإنجـــاز ورقة 

علمية وتدوين التوصيات.
ببـــاب  الشـــهداء  ســـاحة  فـــي  وقدمـــت 
الجّالدين بالمدينة عكاظية الشـــعر الشـــعبي 
والمغـــرب  تونـــس  مـــن  شـــعراء  بمشـــاركة 
العربـــي تخّللهـــا عـــرض ”الحّجـــاي“ للفنان 

عمـــاد الوســـالتي. أمـــا األحـــد 29 أبريل، فقد 
تـــم عرض شـــريط وثائقـــي بعنـــوان ”حديث 
طرشـــوني  لعبدالحـــق  األمازيغيـــة“  القـــرى 
بمركز الفنون الدراميـــة والركحية بالقيروان 
بعنـــوان  فلكلـــوري  عـــرض  إلـــى  إضافـــة 
”توراثولوجـــي“ للفنـــان عماد عمارة بســـاحة 

سيدي الدهماني.
ويتواصـــل الملتقـــى االثنيـــن 30 أبريـــل، 
حيـــث تكـــون المدينـــة على موعـــد مع عرض 
فـــي الفنون الشـــعبية ومداخالت في الشـــعر 
الشعبي بالســـجن المدني بالقيروان، إضافة 
إلـــى عـــرض مفتوح في فـــن الحكايـــة للفنان 
بوراوي الوحيشي في ساحة الفنون، و عرض 
بعنوان ”جولة مغاربية“ للفنان أنيس اللجمي 

بالمركب الثقافي.
أما الثالثاء 1 مايو فتنتظم ورشـــة في فن 
الحكايـــة لفائدة األطفال تختتم بعرض فداوي 
للمسرحي صالح البرجيني بمقر جمعية وئام 
لألخذ بيد األطفال، وعرض موســـيقي بعنوان 
”الليل في الفن والذاكرة“ لجمعية تزمورت في 

فضاء سيدي الغرياني.

أمـــا اليـــوم الختامـــي للملتقـــى فينطلق 
محميـــة  بزيـــارة  صباحـــا  العاشـــرة  فـــي 
التواتـــي بمعتمدية نصر اللـــه والتعرف على 
التـــراث الطبيعـــي والتاريخـــي للمنطقـــة مع 
ورشـــة خارجيـــة فـــي التصوير الســـينمائي 
بإشـــراف  الســـينما  لنـــادي  والفوتوغرافـــي 
طارق الشـــرطاني، ثم زيارة إحـــدى المدارس 
االبتدائيـــة بالمنطقة وتقديم أنشـــطة وفقرات 

متنوعة مستمدة من تراث الجهة.
وفي السادســـة مســـاء وبالمركب الثقافي 
ســـيقدم عـــرض فنـــي اســـتعراضي بعنـــوان 
”زيقالس“ مـــن إنتاج المركـــز الوطني للفنون 
الدراميـــة والركحيـــة بالقيـــروان، تليـــه فقرة 
لتكريم اإلعالميين بمناســـبة اليـــوم العالمي 
لحريـــة الصحافـــة الموافق لـ3 مايـــو من كل 
ســـنة وتوزيع الجوائز في المسابقة الخاصة 
بالوســـائط الرقمية وتثمين التراث الالمادي 

بالقيروان.
ويقـــول المنظمـــون إّن الملتقى يهدف إلى 
”دعم وحـــدة النســـيج المجتمعي التونســـي 
من خالل مبحث التـــراث الوطني العام، ودفع 
السياحة المغاربية والعالقات البينية انطالقا 
من بوابـــة الثقافة، والعمل علـــى جعل مدينة 
القيروان قطبا ثقافيا وســـياحيا منفتحا على 
كل المنطقة المغاربية، فضال عن جعل الفضاء 
العام فضاء ثقافيا وإشـــراك المواطن العادي 
فـــي المنتـــوج الفنـــي، وتأطير واســـتقطاب 

الشباب لكل ما هو فني وثقافي.
كمـــا يســـعى الملتقـــى إلى قطـــع الطريق 
على كل أشـــكال التطـــرف والتزمت واإلرهاب، 
وتنشـــيط المدينة العريقة وتثميـــن مواقعها 
ومعالمها التراثية والمعمارية، مع العمل على 
إحيـــاء مختلف العـــادات والتقاليد الشـــعبية 
المهددة باالندثار والنسيان، والعمل على ربط 
الصلـــة والمصالحة بين المواطن التونســـي 
وتاريخه من خالل ترســـيخ الذاكرة الشـــعبية 
وتناولها بمختلف األشكال الفنية والمزيد من 

تفعيل الدبلوماسية الثقافية.
ويسعى القائمون على الملتقى إلى تدوين 
التـــراث الشـــفوي المحلي والوطنـــي والعمل 
على تأســـيس مكتبة سمعية أو مدونة للتراث 
الالمادي بشـــكل عام، ودفـــع التنمية الثقافية 
عبر تشـــجيع الفاعلين الثقافييـــن إلى إنتاج 

أعمال فنية ذات مضامين خصوصية.

فيصل عبدالحسن

}  ”حقـــا إّنهـــا لنكتـــة“ ذلك ما قالـــه المخرج 
والممثـــل محمـــد بن بـــار، وهو يصـــف حياة 
فاســـيلي فاسيلتش التي عاشها، قبل إن يسقط 

ميتا على خشبة المسرح.
 الحيـــاة بمعاناة عيشـــها للكثيرين هل من 
العدل وصفهـــا بأنها نكتة؟ ذلك ما تجيبنا عنه 
التي تم تقديمها مؤخرا  مسرحية ”أغنية التم“ 
على مســـرح محمد الخامس في الرباط، وسط 

حضور كثيف من محبي المسرح.
 المســـرحية من تقديم فرقة مســـرح أثينا، 
ومثلهـــا ممثالن فقط هما،عازف العود أســـامة 
بوروايـــن، ومخرجها محمد بن بـــار، وهي من 

تأليف الكاتب الروسي أنطون تشيخوف.

األغنية األخيرة

 المســـرحية تحكي قصة كل فنـــان ومبدع 
ومفكـــر، اعتمد فـــي عمله الفـــن والفكر إلمتاع 
النـــاس، وجعـــل حياتهم أفضـــل، ولكن تخلف 
هـــؤالء  لمهمـــة  فهمهـــا  وعـــدم  المجتمعـــات 
المبدعين وأهميتهم جعلهم يتعرضون للَحْيف. 
فعلّيـــة الناس ينظـــرون إلى هـــؤالء كُمهّرجي 
ســـيرك، وطارئين على المجتمع، فيجعلهم هذا 

اإلجحاف يشعرون بالغبن واإلحباط.
 تبدأ المسرحية باستيقاظ بطلها الرئيسي 
الممثل فاســـيلي فاســـيلتش من النوم، بعد أن 
أدَّى دورا في مســـرحيته األخيرة أمام جمهور 
قليل،غيـــر مبـــال بما عـــرض أمامـــه. وعندما 
يســـتيقظ من نومه يّدعـــي أن جمهور العرض 
األخير، الذي مثل أمامه، صفق له ســـت عشـــرة 
مـــرة، وعند نهاية العرض ُقدمت له ثالث باقات 
ورد. وبعد مونولوج طويل عن أدواره السابقة، 
يفاجـــأ فاســـيلتش بوجـــود الملقـــن نيكيتـــا 
إيفانيتش الـــذي ال يجد مأوى يقضي به ليلته، 
فيبيت في المســـرح. وأدى دور الملقن، أسامة 
بورواين، وبالرغم مـــن أّن دوره كان قصيرا إال 

أّنه أغناه بعزفه المميز على العود.
المســـرحية مونودراما -مـــن بطل واحد- 
مثلما مثلت في العديد من المســـارح العربية، 

كما في العـــراق ومصر، ودول الخليج العربي. 
ه جعل  واإلضافـــة الفنية للمخـــرج المغربي، أنَّ
الملقن عازفا على العود في النســـخة المغربية 
قد أثرت العـــرض. وأعطت مونولوجات بطلها 
عمقا إنســـانيا عاطفيـــا، مما جعـــل الجمهور 
يتعاطـــف معه بما للموســـيقى مـــن دور مؤثر، 
وخاصة آلـــة العود. وصار أكثـــر تعاطفا حين 
آه الجمهور يندب حظه، كما يفعل ”طائر التم“ 
الـــذي يعرف اليوم الذي ســـيفارق فيه الحياة، 
فيحلق عاليا، ويصدر صوتا أشبه بالنواح قبل 

أن يهوي من عل ميتا.
وقد عوض المخرج، وممثل الدور الرئيسي 
محمد بن بار تلك األغنية األخيرة للطائر بنوح 

العود، الذي أجاد العزف عليه بورواين.

مصائر أهل الفن

 كان لقصـــة الحب التي رواها فاســـيلتش 
والتـــي حدثت له مـــع فتاة جميلة مـــن الطبقة 
المثقفة فـــي المجتمع، األثر الكبير في نفســـه 
وعندما عرض الزواج على تلك الفتاة المفتونة 
بـــه. خيرته بين حبه لها، وعمله في المســـرح، 
فعمله كممثـــل في رأيها ال يرقـــى إلى أي عمل 
محترم فـــي المجتمـــع. وهو فـــي كل األحوال 
حســـب ظنها مـــن أعمـــال التســـلية، لتمضية 
الوقت، والممثل، مهما كبر شـــأنه في المسرح، 
فهو أشـــبه بالبهلوان الذي يضحك الناس في 
األســـواق والمقاهي، والبـــارات، فيجود عليه 
المحســـنون بالمـــال. ولذلك لكـــي توافق على 
الزواج منه، عليه أن يترك التمثيل، ويبحث عن 

حرفة أخرى.
 لكنـــه يبقى وفيا لفنه وعمله في المســـرح 
فيرفض تحقيق شـــرطها، وبعد ذلك بســـنوات 

يقـــع في الحب مرة أخرى، لكـــن التي يغرم بها 
مـــن جديد تطلب منـــه ذات الطلب، حتى توافق 
على االقتران به. فيرفضها أيضا، ويبقى محبا 
لعمله المســـرحي، ولم يحصد من محبته للفن 
خالل األربعين ســـنة ســـوى الوحـــدة، والفقر، 
ونكران الناس لشـــخصه وفنه ونســـيانهم لما 

قدمه من أدوار مسرحية ال تنسى.
 ويمثل فاسيلتش بعض األدوار المسرحية، 
التـــي مثلهـــا طـــوال حياتـــه الفنيـــة، بتقنية 
-المسرح داخل المسرح- وأتاح الديكور رؤية 
بانوراميـــة لهـــدف المخـــرج إلـــى التعبير عن 
الحقبة اليونانية، بتماثيلها الضخمة، وعظمة 
منحوتاتهـــا، وبوابات المـــدن الرخامية. وكل 

بهـــاء المنحوتات للداللة علـــى فخامة ما قدمه 
فاســـيلتش من أدوار فخمة، لملوك وأبطال من 

الماضي بقي مجد ما صنعوا خالدا.
من نوع مســـرح   مســـرحية ”أغنيـــة التم“ 
الفودفيل االجتماعـــي الهزلي، الناقد للمجتمع 
الفـــن  يقـــدران  ال  اللذيـــن  الفوقيـــة،  ولبنـــاه 
والفنانيـــن، ويعتبرانهم مهرجيـــن، وجزءا من 

حثالة المجتمع، حيث ال يعبأ بهم.
 وضعـــت المســـرحية الفنانين جـــزءا من 
المجتمـــع رغـــم عدم اعتبـــاره لهـــم، ومعاملته 
هـــم غيـــر أســـوياء، بالرغم من  لهم كمـــا لو أنَّ
شـــهرتهم، والتصفيق لهـــم، ومتابعة أخبارهم 
هم  الخاصـــة، وإثارة الشـــائعات حولهـــم إال أنَّ

يبقون غرباء. وحكت المســـرحية بشكل خاص 
عن مصائر فناني المســـرح في الوطن العربي، 
ومـــا يؤول إليـــه مصيرهم عنـــد الكبر والعجز 
عـــن العطـــاء، وكيف تتحـــول حيواتهـــم وبعد 
ذلـــك ميتاتهم إلـــى مآس، هي بحاجـــة إلى من 
يحولهـــا إلى مســـرحيات. ولذلك حول المخرج 
العـــرض الفودفيلي الهزلي الـــذي كان ينتظره 
الجمهـــور إلى عـــرض درامي حزيـــن. وبقيت 
عبارات فاســـيلي األخيرة ”حيث يوجد الفن ال 
توجد الشيخوخة.. علينا أن نبقى نعطي حتى 
تدور في أرجاء  نموت على خشـــبة المســـرح“ 
قاعـــة العرض، حتى بعد موت الممثل، وانتهاء 

العرض.
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يقيــــم املجلس األعلى للثقافــــة بالقاهرة، االثنني، نــــدوة حول {العالقــــات الثقافية املصرية-ثقافة

السودانية} بمشاركة كتاب وباحثني منهم وزير اإلعالم السوداني السابق علي شمو.

[ {أغنية التم} حيث يوجد الفن ال توجد الشيخوخة  [ مسرحية مغربية عن واقع الفنان المسرحي
غالبا ما كانت حياة الفنانني واملبدعني صعبة خاصة في ظل رفضهم من قبل املجتمع الذي 
ميارس عليهم، شــــــأنه شأن السلطة السياســــــية، أشد أنواع التهميش والتحقير، ما يجعل 
ــــــر، حيث ينتهي األمر بهؤالء  أغلبهــــــم يكابد الظروف املادية القاســــــية خاصة في فترة الكب
معوزين، لكن فنهم يبقى أرقى الرســــــائل اخلالدة التي يتداولها الناس، وهنا تكمن املفارقة 

حيث يهمش املجتمع الفنان في حياته ويهتّم بفنه بعد موته.

المســــرحية تحكي قصة كل فنان 

ومبــــدع ومفكــــر، اعتمد فــــي عمله 

الفن والفكر إلمتاع الناس، وجعل 

حياتهم أفضل

 ◄
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فنان مثل طائر التم طار عاليا ثم هوى على الركح المسرحي

يكـــرم ملتقى تونـــس األول للرواية، والذي تنطلـــق فعالياته الخميس 3 مايـــو، الروائي الليبي 

إبراهيم الكوني، وذلك بحضور نخبة من الكتاب والروائيني العرب.

على الخشبة كل شيء جائز

امللتقى املغاربي السادس للتراث الشفوي بالقيروان

االملتقـــى يقدم عروضا تونســـية 

ومغاربية ســـعيا إلـــى خلق حراك 

ثقافي مميـــز والحفاظ على اإلرث 

الحضاري البارز

_

يعة} أم كلثوم ال يعترفون بالزمن
ّ
{سم

} ال أحد من أجيالنا لم يجلس يوما ما، 
مسترخيا على تخت المقهى مستمعا للغناء، 
وهو يرّدد مع نفسه مقاطع باللهجة المصرية 

لكلمات محّببة على لسانه، مصغيا لهدير 
الصوت الساحر وتطويحاته العالية، وتلك 

القدرة الصوتية لكوكب الشرق تخلخل 
عاطفته ليسقط كلمات األغاني على وضعه 

الشخصي. تلك هي السيدة المبجلة التي ُفتن 
بها الشباب العربي على مدى نصف قرن من 

الزمان. لماذا أم كلثوم إذن؟
من المؤكد أن اإلنسان العربي في القرن 

العشرين، عاش في فضاء من المشاكل 
النفسية والقيود الجبارة والضغط السياسي 

والفقر المدقع واالستالب، ذلك ما أجبره 
للبحث عن حلول سيكولوجية تعدُّ معادال 

موضوعيا في التنفيس عّما يعتمل في 
دواخله من اضطرابات جمة، يحاول بها أن 
يسرق من الوقت ساعة االستماع المقدسة 

لدى مجتمع السميعة، فهذا الوقت المستقطع 
من حياته يصبح ضرورة قصوى. فبعد 
االرتكان على تخت المقهى طلبا للخدر 

المحبب والتماهي مع هذا الصوت الساحر 
لسيدة النغم العربي األولى، وتلك هي القصة 
في فلسفة الخدر والكسل التي هيمنت بقوة 

على أجيال من العرب. وبالرغم من كل ما قيل 
ويقال عن تدّني الشعر في أغانيها لكن عذوبة 

الصوت واللحن الشجي قد عّوض عن هزل 
تلك الشاعرية البسيطة والمسطحة بعكس 

قصائد الشعر العظيمة.
استطاعت تلك السيدة المحتشمة 

والخارجة من عائلة فالحية متدينة، أن 
تسّخر عشرات النصوص والقصائد وعشرات 

الملحنين والشعراء بصياغة فنية تكاملية 
في ثالوث األغنية العربية، مما جعلها 

تتسيد ببراعة على كرسي النجومية لعشرات 
السنين، بالرغم من منافسة شرسة لها من 
مجموعة غنائية أخرى في جيل العمالقة 
وثالوثها فريد وعبدالوهاب وعبدالحليم 
حافظ. استطاعت أن تخلق لها الجمهور 
المليوني من المعجبين جيل ما يسمى 

بـ“عظمة على عظمة“، حتى قيل عنها إنها 
المست بقوة الوجدان العربي ودغدغت 

بشغف العاطفة العربية، وقد لعبت على حس 
السلطنة بروح من الفنية العالية والقدرات 

الصوتية الهائلة.
العرب بطبيعتهم السيكولوجية 

والسوسيولوجية ميالون إلى الكسل، فلم 
نعثر في الجهة المقابلة في الغرب المتحضر 

على مطرب غربي يقف على المسرح 
لساعتين أو أكثر ويعيد المقاطع الطويلة 

ألكثر من مرة وجمهور يطوح بالرؤوس 
يمينا وشماال ليتماهى طربا مع هذا الكوكب 

السحري، إنه بحق جيل من السميعة الذي 
ذاب مع حركة العصر الحديث.

القضية تكمن في المفارقة التي نعيشها 
في يومنا المعاصر هذا، هل انهارت المكانة 

النجومية لكوكب الشرق اآلن؟ هل من سميعة 
ومريدين لهذا الصوت؟ بالرغم من تراجع 
واضح في شعر األغنية وتدني المستوى، 
وعدم تطابقه الواقعي مع حيثيات العصر. 

من الضروري أن عصر مطوالت األغنية 
العربية واإلعادة والتكرار في المقاطع 

واأللحان الميلودية البطيئة، ال تتناسب مع 
حركة العصر والسرعة، ولكني متأكد إلى 

غاية هذه الساعة أنها ما زالت تحتفظ لها 
بجمهور الذائقة الكلثومية، وخاصية السماع 
هي استعادة لذكريات اللحظات المنسية من 

خالل استرجاع الذاكرة الهاربة ليس إال.
 لقد غادر زمن الخدر الطويل لساعات 

طوال على تخت المقهى، لم يعد زمنا طبيعيا 
مالئما، مثلما كان في القرن العشرين، لم يعد 
يطرب األجيال الجديدة الصوت والتطويحات 
والتلوينات في صوت أم كلثوم مع خصائص 

صوتية أخرى يعرفها المختصون في فنون 
الموسيقى. كوكب الشرق وسيدة الغناء 
العربي ينحسر جمهورها اليوم، ولكنها 

تحتفظ بنخبة مخلصة من عشاقها والذين 
وصلت الحالة ببعض منهم إلى تقديسها 

من خالل التماثيل والصور واالحتفاظ 
بأسطوانات لها. سّميعتها ال يعترفون 
بسطوة الزمن المجبر، فهم يقاومونه 

باالستكانة لساعات لالستمتاع بمقدمة ”لسة 
فاكر“ أو ”رق الحبيب“. إنه الحنين للماضي، 

وإسقاط للذكريات بهذا الصوت ليس إّال.

خضير فليح الزيدي

{س

كاتب عراقي



زكي الصدير

} صـــدرت حديثـــا عـــن دار أثـــر الســـعودية 
المجموعـــة الشـــعرية الثانية للشـــاعر ماجد 
الثبيتـــي حاملة عنـــوان ”اإلشـــارة عمدا نحو 
االتجـــاه الخطأ“، وتأتي هـــذه المحموعة بعد 
”القبر لم يعد آمنـــا“ عام 2013، وبعد مجموعته 
الحاصلة على المركز  القصصية ”الفهرســـت“ 
األول في جائزة الشـــارقة لإلبداع العربي عام 

.2009

وثائقية مبتكرة

ربمـــا هـــذا التنـــّوع النصـــي بين الشـــعر 
والقصـــة فـــي عوالـــم الثبيتـــي جعلنـــا أمام 
نصـــوص متحّولـــة فـــي إيقاعهـــا الكتابي، إذ 
يتحـــول الشـــعر في نصـــه إلى فضـــاءات من 
الحكايـــات القصيـــرة جـــدًا، حاملـــة المجـــاز 
واللفتـــات الوجودية والكثافـــة الرمزية، األمر 
الـــذي يدفعنـــا للتســـاؤل: لماذا لـــم تكن قصة 
قصيرة جـــدا، خصوصا وأن بعض النصوص 
حضرت فيهـــا األفعال المتتاليـــة والمتعاطفة 
ضمن السياق القصصي، معتمدة في معمارها 

الفني على الجمل الفعلية المتتالية.
وفي هذا السياق يؤكد ضيفنا أن إشكالية 
التصنيـــف فـــي الكتابـــة الجديدة أمـــر جدلي 
دائمـــا، وأنه غير مهتم -على األقل في المرحلة 
الراهنـــة- بالتصنيـــف األدبـــي لكتاباته، فهو 
مهتم أكثر بكتابة تقارب ما يكون هاجسا ذاتيا 
حيال الشعر واللحظة الشعرية التي تجذبه في 

هذا العالم دون توقف.
 يقول الثبيتي ”اللحظة اآلنية لتصنيف هذا 
العالم الذي نعيشـــه ونصارع فيـــه غير ثابتة، 
فمـــا ينطبق على عالمنا باعتقادي ينطبق على 
كتابتنا، فهو الجزء الحساس والمؤثر. وكتابة 
القصة بالشـــكل الذي أشـــتغل عليه وسبق لي 
إصـــدار مجموعة قصصية فـــي فضائه، أيضا 
ملتبسة، ويعتقد البعض بأنها شعر أكثر منها 
قصة، وتحديدا قصيدة نثر. وحتى ال يعطلني 
هذا القلق، أمضي كيفما شـــاءت لحظة الكتابة 

وبكل سعادة“.
وعن مناخات مجموعته الشعرية الجديدة 
”اإلشـــارة عمدا نحو االتجـــاه الخطأ“، يحدثنا 
الثبيتي قائال ”مناخات هذه المجموعة تتناول 
كتابة النص الشعري القصير األقرب في بعض 
نصوصه من الشـــذرات الشـــعرية أو الهايكو، 
والنـــص القصير بشـــكل محـــدود. وتأتي في 
فضاء مشـــترك مع مجموعتي األولـــى، ’القبر 
لم يعـــد آمنـــا’. إنهـــا البحـــث المتواصل عن 
روح كتابـــة جديـــدة تمثلنـــي، وللقبض عليها 
ألطول وقت ممكن من الدهشـــة والمتعة“، رغم 

أن ماجـــد الثبيتـــي وضع مقدمـــة توضيحية 
لنص ”أخطـــاء مذهلة“، وهو نـــص موغل في 
اإلشـــارة والرمزيـــة، حيـــث ينطلق مـــن فكرة 
توثيـــق األخطاء التقديرية التـــي تحدث أثناء 
ترجمـــة النصوص والمقـــاالت أو التقارير من 
لغة ما إلى اللغة العربية باســـتخدام تطبيقات 
”الترجمـــة اإللكترونية“، حيث أن هذه األخطاء 
-بحســـب تعبيـــر الثبيتي- تبتكـــر صياغات 
مختلفة عن الســـياق العام للنـــص الذي تمت 
ترجمتـــه. فالنص أراد منه الثبيتي أن يســـلط 
الضوء علـــى مقاطـــع قصيرة تحمـــل مفارقة 
ملحوظـــة مقارنـــة ببقية النـــص المترجم. إال 
أن القـــارئ قد يعّد مجموعـــة الجمل المتتالية 
دون روابط في النـــص عبثا لفظيا ال يمكن أن 
يخلق شعرا، األمر الذي قد يجعل من كل جملة 

تواجهنا في أي مكان شعرا.
وفي ســـؤالي لـــه إن كان هنالـــك توضيح 
لذلك، يجيب شاعرنا الثبيتي ”العبث شكل من 
أشـــكال الكتابة الحديثة، ولربما هذا التأويل 
الذي طرحته في ســـؤالك، يعّد تأويال محتمال 
لهكـــذا تجربة، كان من المتخيـــل لها أن تكون 
تجربـــة كتاب خاص بها كتجربة شـــعر عبثي 
يواكـــب لحظة نادرة في عالـــم الترجمة اآللية 
المتوقع اندثارها مع تطـــور تقنيات الترجمة 
في العالـــم. وهي في الحقيقـــة أقرب ما تكون 
إلـــى كتابة فنية معاصرة وجديـــدة أكثر منها 
نصا شـــعريا واضحا. وســـعيد بهذه التجربة 
كثيرا، والتي أعتقد بأنها وثائقية مبتكرة بكل 

عبثيتها وشجاعتها التجريبية“.

مشهد جديد

ضيفنـــا الثبيتي من مواليـــد الطائف عام 
1982، فكان ال بد مـــن التوقف معه في حديثنا 
عـــن جيلـــه الشـــعري ومفارقات أســـئلته مع 
األجيـــال الســـابقة عليه وعن قراءته للمشـــهد 
الشعري الشبابي في السعودية وعن متابعاته 
للمشـــاهد التي وصفها بأنه متابعات كسولة 
إزاء التجربـــة. يقـــول ضيفنـــا ”لســـُت مخوال 
إلبداء رأيي حولها بهذه البساطة، وخصوصا 

مـــع تعقيداتهـــا التـــي تقـــف وراء 
تشكلها الحالي، وحيث مقاوماتها 
العديدة لداخلها الجديد ولألشكال 
الشعرية الدارجة منها والتقليدية، 
ولكـــن أعتقـــد بأنها تتشـــكل في 
فضاء حر وحيـــوي وبمعزل تام 
عـــن الدعم أو التبني. وهي بذلك 
ســـعيدة أكثر منها مستاءه من 

هكذا وضع“.
الســـياق  ذات  وفـــي 

قادنـــا الحـــوار إلى الشـــعراء 
من  المعاصرين  الســـعوديين 
جيل الشباب ومدى تجاوزهم 

لنـــص شـــعراء الثمانينات (العلـــي والثبيتي 
والصيخـــان والحربـــي وأبوخالـــد والدميني 
وغيرهم كنمـــاذج مؤثرة في المشـــهد)، حيث 
يرى الثبيتي أن الشـــعراء الشباب لم يعيشوا 
في جلباب شـــعراء الثمانينات، بل كانوا أبناء 

تجاربهم الشـــخصية التي ال عالقة لها بساللة 
الجغرافيا المحلية.

ويقـــول عن هذا الشـــأن ”على المســـتوى 
الشـــخصي، تجربتـــي كانت وليـــدة مناخات 
نصيـــة مختلفة تمامـــا، وال تتقاطع مع تجربة 
شـــعراء الثمانينـــات. وفـــي الغالب من 
أصحـــاب  الشـــباب  الشـــعراء 
تجارب النـــص الجديد، هم أبناء 
شعراء مختلفين (الشعر المترجم 
دون تحديـــد تجربة ما، الســـينما 
اإللكترونـــي  الفضـــاء  األجنبيـــة، 
المتعدد، الوسائط الحديثة يوميا) 
أكثـــر منهـــم تأثرا بتجربة شـــعراء 
الثمانينـــات المختلفـــة والمحترمة 

جدا دون تقليل أو تجاهل“.
ومن جانـــب آخر يقـــول الثبيتي 
”الصحوة بكل تراثها المتنوع اليوم، 
أقرأها بشـــكل ثقافـــي مختلف، وأقف 
معها موقفا مختلفا من الموقف الدارج 
مؤخرا والمبتذل لألسف. أتجاوزها بمالءمتها 
مع الفن مثال والشـــعر كمـــواد خامة للمفارقة 
والغرائبية والشـــعرية أيضا. وال أجدها اليوم 
حاجـــزا ثقافيـــا معطال أو مدعـــاة للبكاء على 

أطاللها. وأعتقـــد بأن قضية الحداثة كانت في 
الحقيقة أضعف من أن تكون حقيقية وحاضرة 
فـــي حينهـــا، لعدة أســـباب ومنهـــا اعتمادها 
على جانب ثقافي كظاهـــرة صوتية أكثر منها 
عمقا اجتماعيا متكامال مع شـــكلها الثقافي أو 
األدبي بتحديـــد أكثر. وإن اعتبرنا كال األمرين 
(الصحوة والحداثة) خطابيـــن، في فضائهما 
العام ذلك الحين لم تكن المسألة متكافئة لعدة 
أســـباب، بعضها خارج إرادتهما وبعضها من 

داخل خطابهما“.
وفي ســـؤال ختامـــي عن مـــدى األثر الذي 
ســـينعكس مســـتقبال علـــى المشـــهد الثقافي 
الســـعودي بصورة عامة إزاء تغيرات الخطاب 
السياسي السيادي في السعودية بعد القرارات 
واإلجـــراءات األخيـــرة التي تصنعهـــا القيادة 
السعودية، والتي شّكلت مفارقة اجتماعية بين 
اليـــوم واألمس القريب، يجيـــب ماجد الثبيتي 
”أثـــر مجهول، ال يمكـــن الحكم عليـــه منذ اآلن، 
وهـــو في مخـــاض جديد كلّيا، ولكـــن نأمل أن 
يكون أثرا ناجحا على قـــدر مفارقاته الكبيرة، 
وهو مـــا يتزامن مـــع تغييـــرات عالمية كبرى 
ومفتوحة تصنع عالمـــا مختلفا عما كان عليه 

عالمنا القديم إن صح الوصف“.

الشـــعر  دار  تنظـــم   - (المغــرب)  تطــوان   {
بتطوان الدورة الثانية من ”مهرجان الشـــعراء 
المغاربـــة“، الجمعة والســـبت واألحد 4 و5 و6 

مايو المقبل، بمدينة تطوان.
ويقام حفل افتتاح المهرجان مساء الجمعة 
4 مايو 2018 بمسرح سينما إسبانيول بحضور 
وزيـــر الثقافة واالتصال محمد األعرج، ورئيس 
دائـــرة الثقافة واإلعـــالم في حكومة الشـــارقة 
عبداللـــه العويـــس، وعـــدد مـــن الشـــخصيات 

المنتمية إلى عالم الثقافة والفن.
ويأتي تنظيم المهرجـــان في إطار التعاون 
القائـــم بين وزارة الثقافـــة واالتصال المغربية 
ودائـــرة الثقافة في الشـــارقة بدولـــة اإلمارات 

العربية المتحدة.
وتكـــرم الـــدورة الحالية الشـــاعر المغربي 
عبدالرفيـــع جواهري فـــي افتتـــاح المهرجان 
بمسرح سينما إسبانيول، في حفل فني تحييه 
مجموعة ناس الغيوان والفنانة فاطمة الزهراء 
قرطبي، مع فرقة أصدقاء دار الشعر للموسيقى 
العربيـــة. كما يكرم المهرجـــان مجموعة ”ناس 
اعترافـــا بعطائهـــا الفنـــي الزاخر  الغيـــوان“ 
وأدائها الشـــعري والموسيقي منذ نصف قرن، 
ما جعلها من المجموعات الغنائية  الشـــهيرة 

عبر العالم.

أما الشاعر المخضرم عبدالرفيع جواهري 
فهـــو أحد أعالم الشـــعر المغربي الحديث، منذ 

الستينات. 
وقد برع في كتابة الشـــعر الغنائي العميق، 
مثلما لمع اســـمه في التأسيس لحداثة الشعر 
المغربي. ويجري تكريمه استحضارا لما قدمه 
للحقل الشعري والفني واإلعالمي في المغرب، 

في ستة عقود من العطاء اإلبداعي.
كما يشـــهد حفل االفتتاح تنظيم الجلســـة 
الشعرية األولى، بمشاركة عبدالرفيع جواهري 

وصالح الوديع وسميرة فرجي.
ويتواصـــل برنامـــج المهرجان فـــي اليوم 
الموالي، بتنظيم الندوة الكبرى للمهرجان حول 
”الشـــعر في مرايـــا اإلعالم“، صبيحة الســـبت 
5 مايو، فـــي فضاء مدرســـة الصنائع والفنون 
الوطنية، ابتـــداء من الحادية عشـــرة صباحا، 
بمشـــاركة عبدالمالـــك العليـــوي وعبدالوهاب 
الرامي وأسمهان عمور ومحمد بشكار، ويسير 

اللقاء الشاعر نجيب خداري.
وتتوج الندوة بتوزيع شـــهادات على طلبة 
الماجســـتير المستفيدين من ”ورشـــة الكتابة 
الشعرية وعروض الشعر“، التي احتضنها مقر 
دار الشـــعر بتطوان، على مدى ستة أشهر، منذ 

شهر نوفمبر الماضي.

مساء السبت، وابتداء من السادسة مساء، 
ســـيتم افتتاح معـــرض ”معلقـــات معاصرة“، 
بتنســـيق مع المعهد الوطنـــي للفنون الجميلة 
بتطوان، وبمشـــاركة طلبـــة المعهـــد، وتأطير 
الفنـــان عبدالكريـــم الوزانـــي والفنان حســـن 
الشـــاعر. وهـــو المعـــرض الذي اشـــتغل على 
قصائد الشـــعراء المشـــاركين في هـــذه الدورة 

بأساليب فنية ومقترحات جمالية معاصرة.
كما تقام فـــي اليوم الثاني مـــن المهرجان 
أمســـية ”الشـــعراء المغاربة: أصوات ولغات“، 
وهـــي جلســـة للتنـــوع، ننصـــت فيها للشـــعر 
المغربـــي باألمازيغيـــة والزجـــل والحســـانية 
واإلنكليزية واإلســـبانية والفرنســـية. ويشارك 
فيها الشـــعراء حســـن مكـــوار ومحمـــد وكرار 
وفاطمـــة الغاليـــة الشـــرادي ومـــراد القادري 
وسعاد عبدالوارث ورشيد خالص. بينما يقدم 

عادل ملـــول عروضا فنيـــة على القيثـــار رفقة 
محمد أمين أبوري على البيانو.

وتقـــام فـــي صبيحـــة اليـــوم الختامي من 
المهرجان األحد 6 مايو جلســـة شـــعرية ثالثة 
فـــي مدرســـة الصنائـــع والفنـــون الوطنيـــة، 
بمشاركة العياشي أبوالشتاء وعائشة البصري 
وعبدالوهاب الرامي وعمر األزمي، مع عروض 
موســـيقية لمصطفى أحكام على الناي وإلياس 
الحسيني على الكمان، وإيقاعات عثمان يونس. 
كما يشـــهد اللقاء تتويج الفائزين في مســـابقة 
”إلقـــاء الشـــعر“، لفائـــدة تالميذ المؤسســـات 
التعليمية بإقليم تطوان، والتي نظمت بتعاون 

مع وزارة التربية.
وفـــي المســـاء، نصـــل إلـــى حفـــل اختتام 
المهرجـــان باإلعـــالن عـــن الفائزيـــن بجائـــزة 
”الديوان األول“ للشـــعراء الشـــباب في دورتها 
الثانية، مع تنظيم أمســـية شـــعرية بمشـــاركة 
أحمد محمد حافظ ومحمد عريج وأمل األخضر 

ومحمد بشكار.
ويســـدل الســـتار على فعاليات المهرجان 
بحفل موســـيقي تحييه فرقة ”أفنان“، برئاســـة 
األســـتاذ عبدالناصـــر مـــكاوي، فـــي احتفالية 
موســـيقية كبرى علـــى آالت القانـــون، تتويجا 

للدورة الثانية من مهرجان الشعراء المغاربة.
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بالتزامـــن مـــع فعاليات معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب أصـــدرت دائرة الثقافة والســـياحة – ثقافة

أبوظبي عن دار {إصدارات} رواية {ظبية الجواء} للروائي اإلماراتي علي أبوالريش.

المهرجان يزاوج الشـــعر بالموسيقى 

علـــى مـــدى 3 أيـــام ويكـــرم الشـــاعر 

عبدالرفيـــع جواهـــري ومجموعة ناس 

الغيوان الموسيقية

 ◄

نصوص {اإلشـــارة عمدا نحـــو االتجاه 

الخطـــأ} أقـــرب ما تكـــون إلـــى كتابة 

فنية معاصرة وجديدة أكثر منها نصا 

شعريا واضحا

 ◄

} هل لألدب هوية؟ هل يمكن تأطير األدب 
في إطار هوّية محّددة؟ هل يحمل األدب هوية 

إثنية صاحبه؟ هل يحمل هوية اللغة التي 
يكتب بها؟ هل تتحّدد هوية األدب بناء على 

الموضوع الذي يعالجه؟
ال يخفى أّن هناك آراء تكاد تكون 

متضاربة في مقاربة هوية األدب، حّتى أّن 
الهوية تكاد تكون مفهوما إشكاليا، تظل 
موضع تجاذبات، وأخذ ورّد، وهناك َمن 

يقوم بمحاصرتها وتضييق حدودها، مقابل 
آخرين يحاولون إضفاء المزيد من الرحابة 

واالّتساع عليها.
قارب الفيلسوف األلماني مارتن هايدغر 

(1889-1976) في كتابه ”الفلسفة، الهوية 
والذات“ مسألة الهوية ولفت إلى أن الهوية 
تشكل خاصية أساسية لكينونة الموجود، 

وأنه حيثما قمنا بعالقة كيفما كانت مع 
موجود نجد أنفسنا بصدد نداء الهوية، 

ويجد أنه دون هذا النداء ال يمكن للموجود 
أن يظهر في كينونته، وبالتالي يستحيل 

العلم تماما ألن العلم ال يمكن أن يكون كذلك 
إذا لم تكن هوية موضوعه مضمونة في كل 

لحظة بشكل مسبق.
يفسر الهوية على أنها انتماء 

مشترك، يعالج مفاهيم االختالف والتنوع 
واالستفسار واالنتماء المتبادل، ويجد أن 

االنتماء المتبادل بين اإلنسان والكينونة في 
صيغته كإرغام متبادل يقود نحو مالحظة 

مقلقة، وهي أننا نرى بسهولة كيف أن 
اإلنسان في ما يخصه يتبع الكينونة، في 

حين أن الكينونة وبصدد ما يعنيها تعرج 
على ماهية اإلنسان. كما يجد أن التملك 

المتبادل هو مجال لنبضات داخلية، إذ عبره 
يبلغ اإلنسان والكينونة أحدهما ماهية اآلخر 

ويستعيدان كينونتيهما، ويجد أن ذلك في 
الوقت نفسه الذي يفقدان فيه المحددات 

التي أعطتهما الميتافيزيقيا.
يكتب هايدغر في مناقشته ماهية الهوية 
أنه مهما كان الذي حاول التفكير فيه، ومهما 

كانت الطريقة التي تقوله بها، فإنه يفكر 
في فضاء التراب، ويجد أن التراث يوجه 

المفكرين عندما يحررهم من الفكر االتباعي 
كي يعلمهم التفكير في ما هو أمامهم، األمر 

الذي ال يعني تسطير مخططات، بحسب 
تعبيره. ويجد كذلك أنه حين يلتفت التأمل 

إلى ما تم التفكير فيه، آنذاك فقط يكون 
المفكرون في خدمة ما تبقى للتفكير.

يتحدث عن أدوار األدباء والشعراء 
والمفكرين في الفلسفة وحراسة اللغة 
وضخها باإلبداع، يصرح أن الكينونة 

تعبر نحو ذاتها من خالل اللغة، وأن اللغة 
مسكن الكينونة حيث يعيش اإلنسان 

في ملجئها، وأن المفكرين والشعراء هم 
حراس هذا الملجأ، وحراستهم إنجاز لفعل 

انكشاف الكينونة من حيث أنهم يجعلون 
هذا االنكشاف ينفذ إلى اللغة عبر قولهم إذ 

يحفظونه فيها.
هوية األدب بمعنى من المعاني 

هي أدب الهوية بمعناه األشمل، األدب 
بصيغة االنفتاح على اآلخرين، اإلثراء 

بهم ومن خاللهم، التكامل معهم، وإظهار 
الهوية اإلنسانية التي تّتسع للمختلفين 

والمفترضين االستعداء في ما بينهم. ومن 
هنا يكون األدب صاهرا للهويات مانحا 

إياها هوية إنسانية رحبة غير محدودة، هي 
هوية األدب العابرة لألزمنة واالختالفات.

هيثم حسين
كاتب سوري

هوية األدب شاعر سعودي يشير عمدا نحو االتجاه الخطأ

[ ماجد الثبيتي: الشعراء الشباب لم يعيشوا في جلباب الشعراء السابقين
اجليل األدبي الشــــــبابي في الســــــعودية له أســــــئلته املنعطفة بحدة كبيرة خارج الصندوق 
ــــــم تعنه الصراعات  الكالســــــيكي ملجايليه، فلم تعد احلداثة وأســــــئلتها شــــــاغله األكبر، ول
ــــــص وفردانيته  ــــــرة في مناطق خطابية ليســــــت لها عالقة بتشــــــّكل الن ــــــة الدائ األيديولوجي
اإلنسانية والوجودية. الشاعر السعودي ماجد الثبيتي إحدى التجارب القليلة التي جمعت 
بني يديها الشــــــعر والقصة والفن املعاصر، حيث كتب وشــــــارك في العديد من املعارض 
الفنية داخل وخارج الســــــعودية ليعالج سؤاله الفني األدبي اخلاص. ”العرب“ توقفت معه 

في هذا احلوار.

دار الشعر بتطوان تنظم {مهرجان الشعراء المغاربة}
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ليالي المسرح الحر 

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} عمــان - انطلقـــت الســـبت فـــي العاصمة 
األردنية عمان الدورة الثالثة عشـــرة من ليالي 
المســـرح الحر، بحضـــور عدد مـــن الممثلين 
العرب بينهم المصريتان إلهام شـــاهين وندى 
بســـيوني والكويتي محمد المنصور ضيوف 

شرف المهرجان.
ويقدم المهرجان عشـــرة عروض مسرحية 
من فرنســـا وإســـبانيا وسويســـرا وروســـيا 

وتونس ومصر وفلسطين واألردن.
وتقـــام العـــروض علـــى مســـارح المركز 
الثقافي الملكي ومسرح الشمس ومركز الملك 

عبدالثاني الثقافي في الزرقاء.
وبدأت العروض على المســـرح الرئيســـي 
للمركـــز الثقافـــي الملكي بالعرض التونســـي 
”األرامـــل“ إخـــراج وفـــاء طبوبـــي، المأخوذة 
عـــن نص بنفـــس العنـــوان للكاتب التشـــيلي 

األرجنتيني األصل أرييل دورفمان.
ويشـــهد المهرجـــان الذي تمتـــد فعالياته 
حتى الخميس الموافق لـ3 مايو، عقد ورشـــة 
مسرحية للشـــباب المبتدئ والهاوي بعنوان 
”فن الحكـــي واالرتجال“، فضـــال عن العروض 
واألمســـيات  والقصيرة  الطويلة  المســـرحية 

الفنية.

يستضيف نادي القصة بالقاهرة، مساء االثني، الكاتب املصري محمد سلماوي احتفاء بمناسبة 

بصدور طبعة جديدة من مذكراته {يوما أو بعض يوم} عن دار الكرمة.

العبث شكل من أشكال الكتابة الحديثة
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طاهر علوان 

} قّدمت سينما الخيال العلمي خالل العقدين 
الماضييــــن العديد مــــن األفــــالم التي جعلت 
مــــن الكائنــــات العمالقــــة محــــورا ألحداثها 
وأبطالهــــا، مــــن بينهــــا فيلم ”بايــــت“ (إنتاج 
و“الذئــــب  2012)، وأفــــالم ”األرض البــــاردة“ 
وكلها  و“عالم الزومبي“  و“الخطيب“  الباكي“ 
تم إنتاجها في العــــام 2015، وفيلمي ”وجود“ 
 ،(2016) (2014)، وفيلم ”في العمق“  و“الظالم“ 
(2003)، وفيلمي  وفيلــــم ”انحنــــاءة خاطئــــة“ 
”أفاتــــار“ و“رحلة إلى مركــــز األرض“ (2008)، 
(2004)، وفيلم ”جون كارتر“  وفيلم ”هيلبوي“ 

(2011) وغيرها.
وفي فيلم ”حافة المحيط الهادئ“ للمخرج 
ستيفن ديكنايت (إنتاج 2018) تتركز المعالجة 
الســــينمائية علــــى مرحلــــة مــــا بعــــد الدمار 
والحروب، إذ ستظهر كائنات وحشية عمالقة 
تجتاح مدنا أميركية بأكملها لتتواصل الحرب 
ألكثر من عقد، لكن محور الفيلم األســــاس هو 
ما بعد انتهاء الحرب وبعد تحليل قدرات تلك 

الكائنات العمالقة.

وفــــي المقابــــل ســــيكون علــــى الناجيــــن 
إنشــــاء كائنــــات عمالقة مســــتقبلية تحســــبا 
لحروب مقبلة، لكن خالل ذلك تنشــــأ جماعات 
مــــن المهربين الذيــــن يقومــــون بجمع حطام 
الروبوتات الضخمة وإعادة إنتاجها مجددا، 
وهو مــــا يتواله جيك (الممثــــل جون بوييغا) 
لينضم إلى أمــــارا (الممثلة كيلي ســــبايني)، 
وهي فتاة شابة لديها ورشتها الخاصة التي 
تطّور بها كائنات روبوتية ما تلبث أن يجري 

تضخيمها.
وخــــالل بحــــث االثنيــــن في هــــذا المجال 
تتصاعــــد األحــــداث، إذ يعــــّد مــــا يقومان به 
مخالفا للقانون، فيتّم زجهما في الســــجن ثم 
اإلفراج عنهما تحت شرط تدريب مجموعة من 
الشباب الذين سيقودون الروبوتات العمالقة 

المستقبلية.
والفكرة نفســــها تتكــــّرر كما شــــاهدناها 
في فيلم ”حافة األطلســــي“، حيــــث أن التحّكم 
بالروبوتــــات العمالقــــة يتم بواســــطة اثنين 
من الطيارين وعن طريق المحاكاة الحســــية، 
إّال أن مــــا لــــم يكــــن في الحســــبان أن شــــركة 
صينيــــة منافســــة تقوم بتطويــــر نفس النوع 

العمالقــــة  الروبوتيــــة  الكائنــــات  تلــــك  مــــن 
باالســــتفادة من تجربــــة جيك وأمــــارا، ولكن 

بشكل مختلف.
ويزخر الفيلم بمشــــاهد الحركة والصراع 
بين الكائنات العمالقة، فضال عن اســــتخدام 
متنوع للمكان وزوايا ومســــتويات التصوير، 
وخاصــــة في أثناء التجــــارب أو عند االنتقال 

إلى مدينة سيدني األسترالية.
وتتوّزع األحــــداث ما بين لــــوس أنجلس 
باإلمــــكان  ويصبــــح  وشــــنغهاي،  وســــيدني 
التحكم في تلــــك الروبوتات العمالقة عن بعد 
عبــــر الــــدول والمحيطــــات، ولكن خــــالل ذلك 
يتــــم التركيز على مهــــارة الطيارين وقدراتهم 

الفردية.
”جاغــــر“، هو نموذج الروبــــوت الذي بنته 
أمارا واســــمه ”ســــكرايبر“، وهــــو الذي يذيع 
صيتــــه بتملكه قدرات تحّمل فائقة، أما ما بين 
النمــــوذج األميركي والصينــــي فهناك روبوت 
”الكايجــــو“ فــــي مواجهــــة ”الجايغــــرز“، وما 
بينهما هنالك مافيات سالح وشبكات تهريب 

عابرة للقارات.
الممثليــــن  مــــن  بحشــــد  الفيلــــم  وحفــــل 
واإلمكانات الفنية علــــى صعيد إدارة اإلنتاج 
مع أن الكثير من مشاهد المعارك التي عج بها 
الفيلم، كانت أشــــبه بألعاب الفيديو المسيطر 
عليهــــا مع ربطهــــا بخطوط ســــردية ودرامية 

ترتبط بالشخصيات.
ويتواصل اإلبهار في الشــــكل واستخدام 
المؤثرات البصرية من خالل الروبوتات التي 

تتحكم بالطائرات المسّيرة والمسيطر عليها، 
لتنشــــب معارك من نوع آخــــر قائمة على تلك 

االبتكارات المدهشة. 
وتتداخــــل خــــالل ذلــــك خطــــوط الســــرد 
المتعــــّددة التي يمثلها جيك وأمارا في مقابل 
شاو (الممثلة تيان جينغ) التي تقود مشروعا 
موازيا، ومســــتعدا إلزاحة من يقف في طريق 
الوصــــول إلى هدفها في إنتاج الجيل الجديد 
مــــن الكائنــــات العمالقة المعــــّززة بالطائرات 

المسّيرة.
وعلــــى صعيــــد األداء، بــــرع الثالثي جيك 
وأمارا وشــــاو في قيــــادة األحــــداث الدرامية 
وتجسيد التحّوالت المتالحقة التي حفل بها 
الفيلــــم، وهو ما أجاد فيــــه المخرج من خالل 
خلــــق أجواء مــــن التوتر والترقب في مســــار 

األحداث.
وربمــــا كان هاجس تقديم معالجة مختلفة 
عــــن الســــائد في هــــذا النوع مــــن األفالم هو 
الــــذي دفع المخرج إلى إضفاء عنصر الحركة 
والمطاردات البوليسية لتدعيم البناء الدرامي 
وعدم االكتفاء بقصة الخيال العلمي لوحدها، 
وخالل ذلك كان عامل المنافســــة والجشع هو 

المحرك األساسي لألحداث.
ومــــن العناصر التي عّززت البناء الفيلمي 
هــــو الــــزج بعــــدد مــــن الحبــــكات الثانويــــة 
التــــي أثــــرت البنــــاء الدرامــــي وأضفت على 
األحــــداث تنوعــــا، بالتــــوازي مــــع التصعيد 
الدرامي والصراع بين األقطاب الرئيسية في 

الصراع.
وفي إطار المعالجة الفيلمية القائمة على 
الحركــــة كانــــت المجموعتــــان المتصارعتان 
اللتــــان تنتجــــان تلــــك الروبوتــــات العمالقة 
تقتفيــــان أثر بعضهمــــا البعض، وتســــعيان 
للوصول إلى أسرار ما توّصل إليه غريمهما، 
وهي إضافة في إطار التشويق والتصعيد في 

الدراما الفيلمية.
وال شــــك أن الفيلــــم حفل أيضــــا بتركيب 
وتضخيــــم  المبالغــــة  علــــى  قائــــم  بصــــري 
الكائنــــات الروبوتيــــة مع تقزيم شــــخصيات 
الطيارين، في إطــــار معالجة بصرية ُأريد بها 
اإليحــــاء بالقــــدرات الخارقة لتلــــك الكائنات 
الروبوتيــــة وهــــي تخــــوض صراعاتهــــا ضد 

بعضها البعض.

أبوبكر العيادي

} ولـــد بنجاميـــن فـــون وونغ عـــام 1984 من 
أبويـــن صينيين هاجرا مـــن ماليزيا إلى كندا 
واســـتقرا فـــي تورنتو، حيـــث درس وتحصل 
علـــى دبلوم في هندســـة التعديـــن من جامعة 
مكجيل عام 2008، بدأ حياته المهنية في شركة 
”غولـــدر أسوشـــييتد“ كمهندس فـــي تصميم 
المناجم بوالية نيفادا األميركية، ولكن سرعان 
ما هجرهـــا ليمـــارس هوايتـــه المفضلة، أي 
التصوير الشمسي، ثم يحترفها كامل الوقت.

ويفسر فون وونغ ذلك التحّول بقوله ”كنت 
أريد أن أكون مختلفا، أن أفعل شـــيئا لم يفعله 
أحد مـــن قبلـــي. وكان الســـأم وانفصالي عن 
صديقة قد وّلدا لدّي رغبة في البحث عن شيء 
يســـليني، فاشـــتريت كاميرا زهيدة الثمن من 
’فالمارت‘ والتقطت صـــورا لبعض النجوم، ثم 
صرت أنجز أعماال خارجـــة عن المألوف كلما 
ســـنحت الفرصة، وأنّزلها بالفيســـبوك. وفي 
يوم، اكتشـــفت أن لي k 7 (أي ســـبعة آالف من 
المعجبين)، ما يعني أن بإمكاني مزاولة عمل 
أعشقه، وبإمكاني أيضا جمع الناس وإقناعهم 
بأن في مقدورنا أن نقوم معا بأشياء مذهلة“.

حاز فون وونغ شـــهرته من خالل إخراجه 
الملحمـــي للصور الشمســـية التـــي ينجزها، 
وتقوم على أســـلوب فني بالغ الواقعية، يمزج 
فيـــه بين صور عن واقع مـــا ومؤثرات خاصة 

أو خدع فنية، كما في سلســـلته ”أبطال سوبر 
على الســـطوح“، وكان لمعرفته بالهندســـة ما 
مكنه من حل مشاكل الخلق والريتوش بيسر، 
ومـــن جعـــل كل صـــورة تـــروي حكايتين يود 
مقاسمتهما مع العالم: الحكاية الموجودة في 
الصورة، والحكاية الموجودة وراء ابتكارها.

وبدأ فـــون وونغ حياته الفنيـــة عام 2012، 
بعد أن اســـتقر بمونريال، بمشـــروع أســـماه 
”فـــون وونـــغ فـــي أوروبـــا“، تمثل فـــي جولة 
أجراهـــا رفقة المتخّصص في تقنيات الفيديو 
إيروان كلواريك للحّث على تعاون دولي ألجل 
صيانة البيئة، وأنجز خالل تلك الجولة صورا 
وأشـــرطة فيديو أّخـــاذة. والطريـــف أن رواد 
الموقـــع اإللكتروني ”التمويـــل الجماعي“ هم 

من مّولوا جولته تلك.
نيكـــون  مـــع  تعـــاون  العـــام 2013  وفـــي 
إعـــداد  فـــي  كســـيلر  أندريـــو  والموســـيقار 
”ســـيمفونية نيكون“، ثـــم ذاع صيته عام 2014 
عندمـــا أنجز صورا تحت الماء على ســـواحل 

بالي في إندونيسيا.
وقد أبهـــر المالحظيـــن بالتقاطـــه صورا 
قرب سفينة غارقة في أعماق البحر، فتحت له 
أبواب موقع ”فليكر“ الشـــهير، إذ كان من بين 
النجوم الذين عرض الموقع صورهم أســـابيع 
متتاليـــة. ثم عـــاد بعدها ليصـــّور تحت الماء 
أيضا عروســـي بحر وسط تشكيلة من قوارير 
البالســـتيك الفارغـــة، لتحذيـــر الـــرأي العام 
العالمي من تلوث المحيطات، وقد استعان في 
ذلك بغطاســـتين محترفتين متخصصتين في 
الغوص مع قطع األنفاس، استوجب وقوفهما 
في أعماق البحر دون أكسجين وسط جو غير 

عادي تمارين خاصة طيلة أيام.
وفي سلســـلة سريالية بعنوان ”ماد ماكس 
يقّدم فون وونغ صورة  يلتقي بأميركا ترامب“ 
قاتمة عن مســـتقبل ممكن، بسبب قرار دونالد 
ترامب القاضي باســـتئناف استغالل الطاقات 

الصخريـــة إرضـــاء للوبيات البتـــرول. وهذه 
السلســـلة التـــي يمكـــن إدراجها ضمـــن الفن 
الديستوبي، أي تصّور كوارث محتملة انطالقا 
مـــن معطيات الحاضـــر، هي صور ســـريالية 
تتخـــذ مـــن ثقافـــة ”ســـتيمبونك“  خلفية لها 
(والمعروف أن ستيمبونك هو تيار حاضر في 
األعمـــال الفنية وعالم الخلق واالبتكار بعامة، 
ويحيل على مرحلة الثورة الصناعية باعتماد 
رؤية وهمية لمكانة اإلنسان في مجتمع ُمشّغل 
آليا)، يبالغ في رســـم مالمحها لُيسائل الرأي 
العام، ويشـــفع ذلك بشـــريط فيديو يشرح فيه 

مسعاه.
ويكتشف المتلقي صورة عن أميركا، وسط 
ديكور مـــن الخيال العلمـــي بمناطق صناعية 

حقيقية، وهي نهب لعصابات مسلحة تتحرك 
في جو ملّوث خانق يدفـــع الناس إلى التزّود 

بقناني األكسجين.
ويقـــول فـــون وونـــغ إن ذلك ليـــس باألمر 
المســـتحيل، وســـوف يجيء يوم يضطر فيه 
النـــاس إلـــى شـــراء األكســـجين، والدليل أن 
الصيـــن، أكبر بلـــد ملّوث فـــي العالم، صارت 
تســـتورد الهواء النقي، والغاية كما يقول هي 
الدفاع عن البيئة، ألن البيئة ال صوت لها، وفي 
رأيـــه أن الصمود وحده ال يكفي، بل ينبغي أن 
نصدع بقناعاتنـــا عاليا، ألن الفنانين لهم دور 

هام ال بّد من القيام به.
وال يخفـــي فـــون وونغ عن الناس أســـرار 
صنعتـــه، ففـــي الورشـــات التـــي درج علـــى 

تنظيمهـــا واإلشـــراف عليها، اعتـــاد أن يبين 
لهواة فنـــه كيف يحصل علـــى أفضل النتائج 
باســـتعمال المؤثرات الخاصة، وكيف يضيف 
نوعا من الضبابية على صوره، وكيف يتحّكم 
فـــي الريتوش ليحـــّور أو يتّمم صـــورة برذاذ 
عجيـــب من الحبر األســـود في الفوتوشـــوب، 
فالغاية بالنســـبة إليه هي تحسيس أكبر قدر 
ممكـــن من المدافعين عـــن البيئة، كما فعل في 
عملـــه األخير الـــذي يحذر فيه مـــن الفضالت 
اإللكترونية التي ال تخضع إلعادة تدوير، وقد 
اســـتعمل فيه حواســـيب منتهيـــة الصالحية 
شـــكلها في لوحة فنية بديعة، مؤكدا أن إعادة 
دورة المـــواد اإللكترونية ال تشـــكل ســـوى 27 

بالمئة من نفاياتنا.

روبوتات عمالقة تخوض صراعات ال تنتهي في {حافة المحيط الهادئ}
ــــــت موضوع االنهيار العظيم وفناء األرض قد  ال شــــــك أن أفالم اخليال العلمي التي تناول
رّســــــخت معاجلاتها اخلاصة رغم تنوعها، إّال أنها تتشابه في الكثير من األحيان، وتبرز 
ــــــات الفضائية أو األوبئة وثورة  اإلشــــــكالية في مواجهــــــة الكوارث املقبلة أو اجتياح الكائن
الطبيعــــــة، لكن في املقابل كانت الكائنات اخلارقة هي إحدى املوضوعات األكثر إثارة في 

هذا النوع من األفالم والتجارب السينمائية.

وجع النقد الفني

} عالقة بعض الفنانني العرب بالنقد 
على قدر كبير من الغرابة، يكذب أولئك 

الفنانون حني يتحدثون عن احلاجة إلى 
النقد، إنهم ال يرغبون إّال في َمن ميدحهم 

ويثني عليهم ويروج ألعمالهم.
الناقد بالنسبة لهم سلم يستعملونه 
للوصول إلى القاعات ومن خاللها إلى 
املقتنيني، إنهم يفخرون أن فالنا كتب 

عن جتاربهم في حلظة بعينها، غير أنهم 
ما أن يجتازوا عتبة تلك اللحظة حتى 

ينظرون بعني اإلشفاق إلى ذلك املسكني 
الذي كان يستجدي على موائدهم، كما 

يقولون.
لقد فعلها أحدهم معي حني خدعني 
بكدحه ونضاله من أجل أن يكون الفنان 

الذي يستحق أن ُيكتب عنه، وما أن 
توّرطت في الكتابة عن جتربته حتى 
اكتشفت أنه كان لصا، فجّن جنونه.

اُخلالصات التي انتهيت إليها ال 
تسر، فإن زّور الفنان أو سطا على جهود 

اآلخرين فإنه يرغب في أن يشاركه 
الناقد في جرميته، على الناقد من أجل 
أن يحمي سمعته أن يكون شاهد زور، 
هل يعقل أن تتمّكن اجلرمية من فنانني 
ُيفترض بهم أن يكونوا دعاة للعدالة؟
لقد حّيرني أمر العصابات الفنية 

التي يحارب بعضها البعض اآلخر، أما 
لو كان الفنان عازفا عن االنضمام إلى 
عصابة فإنه سيكون األسوأ حظا، ذلك 

ألن العصابات متتلك من السلطة ما 
يؤهلها للتحّكم بقرارات أصحاب قاعات 

العرض الفني.
وما صار شائعا في العالم العربي 
أن فنانا لم يحظ بتزكية من عصابة ما 
ال ميكنه أن يعرض أعماله بغض النظر 

عن قيمتها الفنية، تلك العصابات صارت 
بديال عن النقد، لذلك صارت تشّن حربا 

مفتوحة على ما تبقى من النقاد وهم قلة.
وإذا ما كانت هناك ضرورة للنقد، 

فإن ذلك يتم من وجهة نظر تلك 
العصابات من خالل صناعة نقاد جدد 

هم عبارة عن دمى تنطق مبا ُميلى 
عليها، هناك اليوم في ثقافتنا نقاد فن 

هم عبارة عن أفواه تكّرر ما قيل لها، نقاد 
الفن احلقيقيون في العالم العربي في 

وضع مؤلم.

أجرت املمثلة الهندية أنوشـــكا شـــارما تحوال جذريا في شـــكلها من أجل دورها في فيلم جديد 

لم تكشف عنه بعد، لتبدو سيدة مسنة، وهي التي تحتفل الثالثاء بعيد ميالدها الثالثني.

أصـــاب املؤلف جورج آر.آر مارتن محبي ملحمة {صراع العروش} باإلحباط، عندما قال إن روايته 

املنتظرة منذ عام 2011 ضمن السلسلة الناجحة لن تصدر هذا العام.

بنجامين فون وونغ فوتوغرافي الديستوبيا القادمة
[ فنان ينتصر للبيئة عبر التوثيق لمساوئنا فنيا  [ إخراج ملحمي لصور شمسية تمزج بين الواقعية والسريالية

هي جتربة فريدة لفنان كندي من أصول صينية اســــــمه بنجامني فون وونغ، هجر هندسة 
التعدين إلى التصوير الشمســــــي، ليبدع صورا يخرجها إخراجا فنيا مذهال حسب ثيمة 

يختارها في العادة للتنبيه إلى املخاطر التي تتهّدد البيئة، في البر والبحر واجلّو.

البيئة ال صوت لها، فلنكن صوتها

تحالف البشري واآللي

الحركـــة  بمشـــاهد  يزخـــر  الفيلـــم 

والصـــراع بين الكائنـــات العمالقة، 

مع اســـتخدام متنوع للمكان وزوايا 

ومستويات التصوير

 ◄

تـــروي  وونـــغ  لفـــون  صـــورة  كل 

حكايتيـــن يـــود مقاســـمتهما مـــع 

العالـــم، حكاية الصـــورة، والحكاية 

من وراء ابتكارها

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لندن - قد يساعد تنفيذ إجراءات اإلسعافات 
األولية بطريقة صحيحة في إنقاذ املصابني من 
املوت. ولكن إرشادات اإلسعافات األولية تتغير 
تدريجيـــا مع مرور الزمن كلمـــا زادت معرفتنا 
باجلسم البشري، وهذا يعني أن ما تعلمناه في 

ما مضى، أصبح اآلن بال جدوى.
تســـتعرض هيئة اإلذاعـــة البريطانية ”بي.
بي.ســـي“، بعض اخلرافات األكثر شـــيوعا عن 
اإلسعافات األولية واإلجراءات الصحيحة التي 

يتعني علينا اتباعها في املقابل.
[ اخلرافـــة األولى: وضـــع الزبد على مكان 

احلرق
ميـــارس النـــاس هـــذه الوصفة الشـــعبية 
لعـــالج احلـــروق منذ قـــرون، وقد نصـــح بها 
أيضا اجلنرال فريدريك فون إيسمارخ، اجلراح 
البروسي، الذي ينســـب إليه الفضل في وضع 

اللبنة األولى إلجراءات اإلسعافات األولية.
ال شك أن تعريض املنطقة املصابة باحلرق 
للهواء يســـبب أملـــا مبرحا، ولهذا قد تســـاعد 
تغطيتهـــا مبادة بـــاردة، كالزبـــدة، في تخفيف 
األلم لبعض الوقت، لكنه ســـرعان ما يشتد مرة 
أخرى. ويؤدي منع وصـــول الهواء إلى اجلزء 
املصـــاب قبل تبريـــده، إلى حجز احلـــرارة في 
الداخـــل، وهذا يعنـــي أن احلرارة ســـتواصل 

االنتشار في أنسجة اجللد وحرقها.

وُينصـــح فـــي املقابـــل، في معظـــم حاالت 
احلروق، بإزالـــة أي مالبس أو جواهر تالمس 
مـــكان اإلصابة، ثم وضـــع اجلزء املصاب حتت 
املـــاء البارد من الصنبور مباشـــرة ألطول مدة 
ممكنـــة، ال تقل عـــن 20 دقيقة، ألن املـــاء البارد 
ســـيوقف تغلغل احلـــرارة في أنســـجة اجللد، 
وفي الوقت نفســـه سيســـاعد في تخدير اجلزء 
املصـــاب. ومبجـــرد مـــا يبـــرد مـــكان احلرق، 
ميكنـــك تغطيته بقطعة قمـــاش نظيفة أو طبقة 
بالســـتيكية رقيقـــة أو كيس بالســـتيكي منعا 

للتلوث.

وال يفيـــد وضع الزبدة على مكان احلرق إال 
فـــي حالة واحـــدة فقط، وهـــي أن يكون احلرق 
ناجتـــا عـــن التعرض للقـــار الســـاخن، عندها 
سيســـاعد الزبد في إزالة القار امللتصق باجللد 

وتخفيف األلم.
[ اخلرافة الثانية: اإلنعاش القلبي الرئوي 
بالضغط على الصدر لشخص ال يحتاج ذلك قد 

يضر أكثر مما ينفع
إذا ُأصيب شـــخص ما بالسكتة القلبية أو 
توقـــف القلب فجأة، فإن فـــرص بقائه على قيد 
احلياة ســـتزيد إذا أجريت لـــه عملية اإلنعاش 
القلبـــي الرئوي الفوري (بالضغط على الصدر) 

قبل وصول فريق اإلسعاف الطبي.
إنـــك تتعلـــم عادة فـــي دورات اإلســـعافات 
األولية، أن تراقب صدر املصاب وتضع رأســـك 
على مقربة منه لتســـتمع ألنفاسه. فإذا لم جتد 
أي أثر للتنفـــس، فعليك أن تتصـــل بالطوارئ 
وتباشر بإجراء عملية اإلنعاش القلبي الرئوي 

إلى حني وصول الفريق الطبي.
وينصح مدربو اإلســـعافات األولية بإجراء 
عمليـــة اإلنعاش القلبي الرئوي حتى لو لم تكن 

متأكدا من أن الشخص توقف عن التنفس.
ورغـــم ذلـــك، فـــإن الكثيريـــن ميتنعون عن 
إجـــراء عملية اإلنعاش القلبي الرئوي خشـــية 

إحلاق ضرر باملصاب.
وأجريت دراسة في مدينة يوكوهاما، ثانية 
كبـــرى املدن اليابانية، تابـــع خاللها الباحثون 
حاالت املصابني الذين أجرى لهم املارة عمليات 
اإلنعـــاش القلبي الرئـــوي، لتقييـــم احتماالت 
حـــدوث تبعات لهذه العملية إن لم يكن املريض 

في حاجة إليها.
وأثنـــاء الدراســـة، أجـــرى املـــارة عمليات 
اإلنعـــاش القلبـــي الرئوي على 910 شـــخصا، 
منهم 26 شـــخصا لم يكونوا مصابني بالسكتة 
القلبيـــة. ولم تســـبب عملية اإلنعـــاش القلبي 
الرئـــوي مضاعفات إال لثالثة من غير املصابني 
بالســـكتة القلبيـــة فقط، أصيب أحدهم بكســـر 
طفيـــف في الضلوع، ولكن هـــذه املضاعفات لم 

تكن بشكل عام خطيرة.
وفـــي نهايـــة الدراســـة، شـــجع الباحثون 
املارة علـــى املبـــادرة بإجراء عمليـــة اإلنعاش 
القلبـــي الرئوي، إذا صادفوا شـــخصا مصابا 
بالسكتة القلبية، حتى لو لم يتأكدوا متاما من 
أن املصـــاب يحتاجها. فهـــذه العملية قد تنقذ 

شخصا من املوت.

[ اخلرافـــة الثالثـــة: ال ميكـــن تنفيذ عملية 
اإلنعاش القلبي الرئوي من دون إجراء التنفس 
اإلنقاذي بالتوازي مع توجيه ضغطات الصدر

طرأ علـــى التوجيهات العامـــة ذات الصلة 
باإلنعاش القلبي الرئوي الكثير من التغييرات 
في العقد املاضي، إذ كانت الدورة الواحدة من 
اإلنعـــاش القلبـــي الرئوي تتضمـــن 15 ضغطة 
ســـريعة على صـــدر املريـــض يليها تنفســـان 
إنقاذيـــان (أي نفخ الهواء فـــي فم املصاب). ثم 
توصلت دراسات إلى أن إعطاء املريض تنفسني 
إنقاذيـــني بعد كل 30 ضغطة على الصدر ال يقل 
فعالية عن إعطائه التنفسني اإلنقاذيني بعد 15 
ضغطة فقط على الصدر. ومنذ ذلك احلني، بات 
ُينصح بالضغـــط 30 مرة على الصدر ثم إعطاء 

تنفسني إنقاذيني.
لكن أخيرا توصلت دراســـات إلـــى أنه من 
األفضـــل التوقف عن إعطـــاء التنفس اإلنقاذي 
متامـــا، ومواصلة الضغط علـــى صدر املريض 
ضغطات سريعة متتابعة دون توقف للمساعدة 
في إيصـــال الدم إلـــى الدماغ. وهـــذه العملية 

ستسرع من تدفق الدم إلى الدماغ.
وأجريت ثالث جتارب، ُوزع فيها املشاركون 
على املجموعات عشوائيا، للمقارنة بني طريقة 
اإلنعـــاش القلبي الرئوي التي تتضمن التنفس 

اإلنقاذي وطريقة اإلنعـــاش القلبي الرئوي من 
دون التنفس اإلنقاذي، وتوصلت التجارب إلى 

أن االختالفات بني الطريقتني تكاد ال تذكر.
لكن بعـــد جمع نتائـــج الدراســـات وإعادة 
حتليلهـــا، توصـــل الباحثـــون إلـــى أن فرص 
جنـــاة املصاب بالســـكتة القلبية تزيد بنســـبة 
22 في املئـــة إذا أجرى له املارة عملية اإلنعاش 
القلبـــي الرئـــوي التـــي تتضمـــن الضغط على 
الصدر بصـــورة متتابعة فقط دون اســـتخدام 
التنفـــس اإلنقـــاذي، مـــع االلتـــزام بتوجيهات 
موظف االتصاالت املسؤول عن إرسال سيارات 
اإلســـعاف. لكـــن هـــذه النتائـــج ال تنطبق على 
حـــاالت األطفـــال وال الناجني مـــن الغرق، التي 

ينصح فيها بإعطاء التنفس اإلنقاذي.
وتعـــد هـــذه النتائج مجدية لســـببني، أوال 
ألنهـــا تنطوي على زيـــادة في فـــرص النجاة، 
وثانيا، أن االســـتغناء عن التنفس اإلنقاذي في 
عملية اإلنعاش القلبي الرئوي سيشجع الناس 

على إجرائها للمصابني بالسكتة القلبية.
فكلما أصبحت اإلرشـــادات أكثر ســـهولة، 
زاد إقبال الناس علـــى جتربتها. وطّورت لعبة 
جديـــدة لتعليـــم الناس كيفيـــة تنفيـــذ عملية 
اإلنعـــاش القلبـــي الرئـــوي فـــي حـــال تعرض 
شخص ما للســـكتة القلبية. هذا باإلضافة إلى 

أن الكثيريـــن يأنفون من مالمســـة فم شـــخص 
غريب ونفـــخ الهواء فيه. إال أن البعض ال يزال 
غير مســـتعد أيضا للضغط على صدر املصاب 
بالســـكتة القلبيـــة. إذ توصل بحـــث أجري في 
عـــام 2017، وُعرض في املنتديات العلمية ملعهد 
القلـــب األميركي، إلى أن بعض املارة يتخوفون 

من ملس صدر امرأة.
وأجرت أودري بلوير دراســـة على نحو 20 
ألـــف مصاب بالســـكتة القلبية، واكتشـــفت أن 
نســـبة املصابني بالســـكتة القلبية الذين تلقوا 
اإلنعاش القلبـــي الرئوي خارج املستشـــفيات 
كانـــت 45 فـــي املئة من الرجـــال، مقابل 39 فقط 

من النساء.
[ اخلرافة الرابعة: ال تستخدم جهاز ”مزيل 
رجفان القلب“ لتوجيه صدمة كهربائية إلى قلب 
املصاب إال إذا كنت متيقنا من أن قلبه توقف

تعد هـــذه اخلرافة من أكبـــر اخلرافات، ألن 
مزيـــل رجفـــان القلب (وهو جهـــاز آلي يصوب 
صدمات كهربائية لتقومي ضربات القلب) متوفر 
فـــي الكثير مـــن األماكن العامـــة، مثل محطات 
القطارات، وبإمكان أي شـــخص أن يستخدمه. 
فضـــال عـــن أن اجلهاز هو الذي ســـيحدد مدى 
اســـتفادة الشخص الفاقد للوعي من الصدمات 

الكهربائية.

اإلسعافات األولية في األمس لم تعد منقذة اليوم
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صحة
إجراء اإلســــــعافات األولية بشكل سليم ومناسب يعد عامال أساسيا إلنقاذ حياة املصاب 
أو تقليل حجم اإلصابة وخطورتها. لكن في الكثير من األحيان يرتكب الناس عددا كبيرا 
من األخطاء الشائعة، عند تقدمي اإلسعافات األولية للمصابني، فيزيدون بذلك األمر سوءا.

[ الضغط على الصدر يكفي الستعادة األنفاس  [ عملية الضغط املتواصل تزيد فرص النجاة من السكتة القلبية

} مونرتيــال - أظهـــرت دراســـة كندية حديثة 
أن العالج الســـلوكي املعرفي، ميكن أن يساعد 
األطفـــال املصابني بالتوحد فـــي التغلب على 
القلق، وغيـــره من التحديـــات العاطفية، مثل 

احلزن والغضب.
الدراســـة أجراها باحثـــون بكلية الصحة 
بجامعـــة يورك الكنديـــة، ونشـــروا نتائجها، 
فـــي العدد األخير من دورية ”ســـايكايتري أند 

تشايلد سايكولوجي“ العلمية.
والعالج الســـلوكي املعرفي هو أحد أنواع 
العالج النفســـي، ويكون بشـــكل منظم ولفترة 

زمنية محددة.
ويتم في هذا النوع من العالج عقد جلسات 
محددة مســـبقا، يقـــوم فيها املعالج النفســـي 
مبســـاعدة املريض ليصبح أكثر وعيا باألفكار 
الســـلبية وغير الصحيحة، ومواجهة املواقف 

الصعبة بطريقة أكثر وضوحا.
ويقوم العالج على النموذج اإلدراكي، حيث 
يعتمد على طريقة استقبال الفرد حلدث معني 
بشـــكل مرتبط برد فعله أكثر من التركيز على 
احلدث نفســـه، واجلزء املهم فـــي هذا العالج 
هو مســـاعدة الشخص على تغيير أفكاره غير 
املفيدة، وتغيير ســـلوكه بشكل ينعكس إيجابا 

على مزاجه وعمله.
ويشـــمل العـــالج التدريـــب علـــى برنامج 
كمبيوتر وألعاب، للمساعدة في بناء مجموعة 

أدوات الطفل العاطفية.

وأوضـــح الباحثـــون أن ما يقـــرب من 70 
باملئة من األطفال املصابني بالتوحد يواجهون 
نوعا من التحدي العاطفي، وسيعاني حوالي 
نصف هؤالء األطفال من القلق، فيما يعاني 25 
إلى 40 باملئة منهم من حتديات عاطفية أخرى 

مثل الغضب أو االكتئاب.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الباحثـــون 68 طفال مصابـــا بالتوحد تتراوح 

أعمارهم من 8 إلى 12 سنة.
ومت تقسيمهم إلى مجموعتني، األولى تلقت 
10 جلسات من العالج السلوكي املعرفي، فيما 
تلقت املجموعة الثانية نفس اجللســـات لكن 

بعد انتهاء املجموعة األولى من جلساتها.
وتتبع الباحثون كيـــف تغيرت عواطف 

وسلوك األطفال قبل العالج وبعده.
ووجد الباحثون أن أطفال املجموعة 

األولى الذين بدأوا بتلقي 
جلسات العالج السلوكي 

املعرفي حتسنت على الفور 
قدراتهم على إدارة 

عواطفهم، والتعامل مع 
مشاكل الصحة العقلية 

بشكل عام، مقارنة 
مع األطفال الذين كانوا 

ينتظرون العالج.
أن  الدراســـة  وأثبتـــت 
األطفـــال الذين انخرطوا في 

جلســـات العالج حتســـنت قدراتهم في إدارة 
التحديات العاطفية بنســـبة 74 باملئة، مقارنة 
بـ31 باملئة لدى أقرانهم الذين كانوا على قوائم 

االنتظار.
وقال الدكتور جوناثان فايس، قائد فريق 

البحث، إن العالج السلوكي املعرفي ميكن 
أن يؤدي إلى حتسينات 

كبيرة في إدارة 
العواطف لدى 

األطفال املصابني 
بالتوحد.

} برلني - وجد علماء من قسم العلوم النفسية 
والعصبية في مركز الدماغ والســـلوك واأليض 
التابـــع جلامعـــة لوبيـــك فـــي أملانيا تفســـيرا 
محتمال لغياب الشـــعور بالشـــبع. إذ استطاع 
فريق بقيـــادة الباحثة كيرســـتني أولتمانز من 
جامعة لوبيك إثبـــات أن هناك عالقة بني زيادة 
وزن اجلســـم وانخفـــاض محتـــوى الطاقة في 

الدماغ البشري.
ســـبب حالـــة الطاقـــة املنخفضـــة كان غير 
واضح، ولم يعرف أن محتوى الطاقة الدماغية 
العالي يثير مشاعر الشـــبع، في حني أن كثيرا 

من األشـــخاص الذين يعانون من زيادة الوزن 
يشيرون إلى أنهم ال يدركون شعور الشبع.

ونشـــر موقع دويتشـــه فيلـــه، نتائج بحث 
علمـــي أجـــري حملاولة فهـــم خصوصيات هذه 
الظاهـــرة. وحتـــت إشـــراف اختصاصية علم 
واألكادميية  ووردزينســـكي  إيلينـــاك  النفـــس 
أولتمانز، قامت مجموعة عمل بإجراء الدراسة 
على األشـــخاص من ذوي الوزن الزائد والوزن 
الطبيعي عن طريق احلقن الوريدي بالغلوكوز، 
وبالتالي إمداد الدماغ بالســـكر إلنتاج الطاقة، 

ثم قياس حالة الطاقة في الدماغ.

في مجموعة الوزن الطبيعي، زادت نســـبة 
طاقة الدماغ مباشرة بعد احلقن بالغلوكوز، في 
حني لم ُيالحظ أي تغييرات على املشـــاركني في 
الدراســـة الذين يعانون من الســـمنة.ولكن بعد 
زيادة قوية في نســـبة السكر في الدم عن طريق 
احلقـــن حدثت زيـــادة صغيرة أيضـــا في دماغ 

املشاركني الذين يعانون من زيادة الوزن.
وخلص العلماء إلى أنه على غرار األمراض 
النفســـية، يبـــدو أن العالج الســـلوكي بدال من 
خطـــط النظـــام الغذائـــي والريجيم قـــد يكون 

ناجحا في عالج السمنة.

لماذا ال يشعر البدناء بالشبع

العالج السلوكي يساعد مرضى التوحد على إدارة عواطفهم

كلما أصبحت اإلرشادات أكثر سهولة زاد إقبال الناس على تجربتها

قال صيادلة أملان إن فقدان الوزن عن طريق تعاطي امللينات يرجع إلى فقدان الســـوائل الذي ترافقه خســـارة معادن حيوية مثل 

البوتاسيوم، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الفشل الكلوي.

الحياة
صحة

} أشـــار باحثـــون بريطانيون إلـــى أن تناول 
األدويـــة املضـــادة للكولني التي تســـتخدم في 
حاالت االكتئاب وسلس البول، يرتبط باحتمال 
أكبـــر باإلصابـــة باخلرف، مشـــددين على عدم 

تثبتهم بعد من وجود عالقة سببية.

} أفـــاد باحثـــون أميركيون أن تنـــاول جرعة 
يوميـــة مـــن املـــاء املضـــاف إليـــه كربونـــات 
الصوديوم، قد يســـاعد في تقليـــل االلتهابات 
املدمرة والناجمة عـــن أمراض املناعة الذاتية، 

مثل التهاب املفاصل الروماتويدي.

النمســـاوية بأن  } أفـــادت مجلة ”وومـــان“ 
التهـــاب دواعم الســـن يهدد صحة اجلســـم 
بالكامـــل؛ حيـــث إنـــه يرفـــع خطـــر اإلصابة 
والســـكري  األنفيـــة  اجليـــوب  بالتهـــاب 
والروماتيزم وميهد الطريق لألزمات القلبية.

}  توصــــل علماء إلــــى 44 مــــن املتغيرات 
اجلينيــــة التي قد تزيد من مخاطر اإلصابة 
باالكتئــــاب الشــــديد وقالوا إن كل البشــــر 
يحملون بعضــــا منها على األقل وبينوا أن 

البحث ميهد الطريق إليجاد دواء جديد.

فـــي معظم حـــاالت الحـــروق، يوصى 

بإزالـــة أي مالبـــس ثـــم وضـــع الجزء 

املصاب تحـــت املاء البارد مباشـــرة 

ألطول مدة ممكنة

◄

ب
ل إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب
 طفال مصابـــا بالتوحد تتراوح

سنة. إلى 12
مهم إلى مجموعتني، األولى تلقت
ن العالج السلوكي املعرفي، فيما
ة الثانية نفس اجللســـات لكن

جموعة األولى من جلساتها.
حثون كيـــف تغيرت عواطف

ل قبل العالج وبعده.
حثون أن أطفال املجموعة 

بدأوا بتلقي
ج السلوكي 

نت على الفور 
دارة 

تعامل مع
ة العقلية 
ارنة

ذين كانوا 
الج.

أن الدراســـة 
ن انخرطوا في 

ي ي ج إ
أن يؤدي إلى حتسينات 

كبيرة في إدارة 
العواطف لدى 
األطفال املصابني
بالتوحد.



أميرة فكري

} القاهــرة  - طـــوال عـــدة عقـــود، كان محمد 
حســـين أحد أشـــهر بائعي الصحـــف في حي 
عين شـــمس بشـــمال القاهرة، ال يعيد نســـخة 
واحدة من صحيفة حزبية إلى شـــركة التوزيع 
مرة أخرى، ألن كل النســـخ تقريبـــا كانت تباع 
مـــع منتصف النهار. اليـــوم، ال هي تصل إليه، 
وال هو يسمع عنها، بعدما أغلق أكثرها، وتعثر 

الباقي وتراجع التوزيع.
الصحـــف  إن  لـ“العـــرب“  حســـين  يقـــول 
الحزبيـــة، مثـــل األهالـــي والوفـــد والعربـــي، 
كانت تمثـــل للقارئ عنـــوان الحقيقة، وتقتحم 
ملفات شـــائكة قد ال تجرؤ صحيفة قومية على 
تناولهـــا، وبعدما تحولت إلى نشـــرات حزبية 
فـــي فتـــرة التقلبات السياســـية بمصـــر، بعد 
ثورة 25 ينايـــر 2011، لم يعد لها جمهور، وهو 
نفسه يرفض اســـتالمها من الموزعين ألنها ال 

ُتباع.
ولم يعد محمد حســـين يكلف نفســـه عناء 
الســـؤال عن ســـبب اختفـــاء صحيفـــة حزبية، 
ومـــا إذا كان عدم طباعتها جّراء تدخالت أمنية 
أم لظـــروف اقتصاديـــة؟ بالرغم مـــن أن مهنته 
الرئيسية هي بيع الجرائد، ألنه وبحكم خبرته، 
يدرك أنه خالل وقت قصير قد تختفي الصحافة 

الحزبية من مصر، وتكتب وفاتها نهائيا.

ويمكـــن بنـــاء على هـــذه المعطيـــات، فهم 
األســـباب الحقيقيـــة التـــي أدت إلـــى اختفاء 
صحيفـــة ”األهالـــي“ التابعـــة لحـــزب التجمع 
اليســـاري من األســـواق في األيـــام الماضية، 
بعدمـــا رفضـــت صحيفـــة األهـــرام الحكومية 
طباعتها لتراكـــم الديون عليها، ووصولها إلى 
500 ألف جنيه (28 ألفا و400 دوالر)، وعدم قدرة 
الحـــزب وإدارة الجريـــدة على توفيـــر المبلغ.
وقرر عبدالمحســـن ســـالمة نقيب الصحافيين 

ورئيـــس مجلـــس إدارة األهـــرام، طباعة العدد 
بعد تصاعد األزمة، لكنه لم يتحدث عن مستقبل 
الصحيفـــة، وما إذا كان ســـيوافق مجددا على 
طباعتهـــا مـــن عدمه، وهـــو ما ينـــذر باختفاء 
صحيفة األهالي عن المشهد الصحافي، لتلحق 

بالصحف الحزبية التي ودعت المهنة.
وكانـــت صحيفة األهالي لســـان حال حزب 
التجمـــع االشـــتراكي، المعبرة الرئيســـية عن 
نبض المعارضة المصرية اليســـارية في حقبة 
الســـبعينات من القرن الماضي، وقد ســـجلت 
مواقـــف مناوئـــة بشـــدة لسياســـات حكومية، 
وتبنـــت فكرة التضامـــن العربي ضد األصوات 

التي دعمت انعزال مصر.
ودفعت األهالـــي فاتورة باهظـــة لمواقفها 
ضد األنظمـــة السياســـية المتعاقبة في مصر، 
وكانت تصـــادر أكثر مما تصدر للقراء، لكن مع 
اتخاذ حـــزب التجمع مواقـــف داعمة للحكومة 
في السنوات الماضية وانحسار الموضوعات 
الســـاخنة علـــى صفحاتها، فقـــد انعكس األمر 

سلبا على عالقتها بالقراء.
ويـــرى محمـــد المرســـي أســـتاذ اإلعـــالم 
بجامعة القاهرة، أن األزمة الكبرى التي عجلت 
باختفـــاء أكثر الصحف الحزبيـــة، مثل العربي 
والكرامـــة واألحرار، أنها لم تواكب العصر ولم 
تتماَش مع احتياجـــات المرحلة، فهي لم تفكر 
في االهتمام بـــأن تتحول إلى مواقع إلكترونية 
تضمن لهـــا البقاء، كبديل حيـــوي يبعدها عن 

االختفاء األبدي.
وأشـــار لـ“العرب“ إلى أن التفكير في إعادة 
إحياء الصحافـــة الحزبية يبدأ مـــن مواكبتها 
العصر اإللكتروني، ثم االســـتقاللية عن العمل 
الحزبـــي، بمعنى أن تكون جماهيرية وليســـت 
متحّزبة، لكن األمر يظـــل رهنا بإدراك األحزاب 
نفســـها بحتميـــة ذلـــك، والكف عـــن الموروث 
القديـــم بأن تكـــون الصحيفة معّبـــرة عن رأي 

الحزب وتتماشى مع توجهاته فقط.
ويقـــول متابعـــون للصحـــف الحزبية في 
مصر، إن ضعف األحزاب السياسية، التي كانت 
لســـانا للمعارضة وحائط صّد ضد الممارسات 
الســـلبية لبعض الحكومات، سبب رئيسي في 
األزمـــات التي قضت علـــى الصحافة الحزبية، 
بعدمـــا أصبحت تدور في فلـــك النظام وتمتدح 
توجهاته، عكس الماضي، ما أرخى بظالله على 

تراجع نســـب التوزيع وتراكـــم الديون، اللذين 
عّجال بغلق أكثرها.

ولم تعـــد تقريبا علـــى الســـاحة المصرية 
ســـوى صحيفة ”الوفـــد“ الناطقة باســـم حزب 
الوفـــد الليبرالي، التي تصدر بصورة منتظمة، 
وهي أيضا تصارع للبقاء، بعدما أصبحت أكثر 
صفحاتهـــا ترّوج لقيادات الحزب وأعضائه في 
مجلس النواب، وتخشـــى تنـــاول موضوعات 
شائكة بشكل يؤثر على عالقة الحزب بالحكومة 

في ظل التناغم الالفت بينهما.
وقال إسالم يحيى، وهو صحافي بجريدة 
”الغد“ التي أغلقها موســـى مصطفى موســـى 
رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي الخاسر 
فـــي االنتخابـــات األخيـــرة، إن ”اقتصار دور 
الصحـــف الحزبية علـــى الترويـــج لألحزاب 
المالكـــة لهـــا، وحظر تنـــاول موضوعات تهم 

المواطنين، جعال القارئ ال يشـــعر بوجودها 
وال يقـــدم علـــى شـــرائها“. وأضـــاف يحيـــى 
لـ“العرب“، وهو أحد المعتصمين داخل نقابة 
الصحافييـــن مع زمـــالء له يطالبـــون مجلس 
النقابـــة ببحث مشـــكالتهم، ”المواطن الذي ال 
يشعر بوجود أحزاب برغم وصول عددها إلى 
106 أحزاب، من الطبيعي أال يكون لديه شعور 
بوجـــود صحافـــة حزبيـــة، ألن كليهما أصبح 

يعمل في كنف الحكومة“.
لكن زميله المعتصم معـــه بالنقابة، خليل 
حســـن، يقول ”لألسف، سياســـة التحرير في 
الصحف الحزبيـــة مرتبطة بتوجهـــات قيادة 
األحـــزاب، ما جعل الجرائد تفشـــل في الفصل 
بين التقديرات السياسية والمهنية، وال يوجد 
أي شـــكل من مظاهر االســـتقاللية، ما جعلها 
عرضـــة للصراعـــات الداخليـــة فـــي األحزاب 

حســـن،  وأوضـــح  الحســـابات“.  وتصفيـــة 
لـ“لعرب“، أن ”الصورة الذهنية الســـلبية عن 
األحزاب انعكســـت على الصحف الحزبية، ما 
جعـــل أكثر الجهات المعلنة ترفض تخصيص 
نســـبة مـــن اإلعالنـــات لهـــا، ألنهـــا ضعيفة 
وبال جمهور، مـــا أضعف اقتصادها، وجعلها 
ترضـــخ ألن تكـــون تحت إمرة رئيـــس الحزب 
باعتبـــاره الممول الرئيســـي لهـــا، ويوجهها 

كيف يشاء“.
وال يســـتبعد عاملـــون فـــي هـــذا المجال، 
أن تكـــون الصحافـــة الحزبيـــة، ضحية للعبة 
السياسية التي كانت تسكت كل صوت معارض 
خالل الفترة التي شـــهدت أزمات متالحقة في 
الســـنوات التي أعقبت ثورة يناير، بذريعة أن 
بناء الدولة واالصطفاف خلف الحكومة، يجب 

أن يكون األساس.

ميديا
[ االبتعاد عن قضايا المواطن قضى على شعبية الصحف  [ إحياء الصحافة الحزبية يبدأ من مواكبتها العصر اإللكتروني

صحف مصرية تدفع ثمن الصراعات الداخلية لألحزاب

تســــــير غالبية الصحف احلزبية فــــــي مصر إلى االندثار، نتيجــــــة انحصارها في قضايا 
احلزب وابتعادها عّما يهّم املواطن أوال، وضعف األحزاب السياســــــية نفسها ثانيا، التي 
كانت في ما مضى لســــــان املعارضة وحائط صّد ضد املمارســــــات السلبية، إضافة إلى 

أزمة الصحافة املالية عامة.

اقتصـــار دور الصحـــف الحزبية على 
الترويج ألحزابها، وحظر موضوعات 
تهـــم املواطنـــني، جعـــال القـــارئ ال 

يشعر بوجودها

◄

يســـعى جهاز الشـــرطة في مالطا للحصول على توضيـــح عاجل، من وكالة تطبيق القانون األوروبية (يوروبـــول)، بعد أن  ذكر مديرها 
التنفيـــذي، روب واينرايـــت، أن التعـــاون بني هيئـــة األمن األوروبية والســـلطات املالطية لـــم يكن األمثل، وهنـــاك {بعض املجاالت 

للتحسن}، بما في ذلك التحقيق بشأن مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا.

ثقة القراء تتراجع

اإلثنني 2018/04/30 - السنة 40 العدد 10975 18

} لنــدن - اتفق موظفو قنـــاة الجزيرة الناطقة 
باللغة اإلنكليزية على اإلضراب الشـــهر المقبل 
احتجاجا على األجور وظروف العمل المجحفة 
في القناة، وفقا لمـــا ذكرته صحيفة الغارديان 

البريطانية.
وقال مســـؤولو النقابة في قنـــاة الجزيرة 
اإلنكليزيـــة، التي تمولها الحكومة القطرية، إن 
الشركة فشـــلت في الوفاء باتفاق تم التفاوض 

عليه سابقا حول األجور على أساس سنوي.
قـــال بريـــان غينـــغ، نائـــب رئيـــس نقابة 
الصحافييـــن في اتحاد اإلذاعـــة الوطنية ”لقد 

صبرنا كثيرا“.
وأضـــاف ”كنا قـــد توصلنا إلـــى اتفاق مع 
الشركة لمدة ثالث ســـنوات بأجر محدد لكنها 
لم تلتزم بذلك أبدا. نشـــعر بانزعاج كبير ألننا 
نتخلى عن الوظائف التي نحبها، لكن لم يترك 

لنا أي خيار“.
وقد صوت أغلـــب الموظفين المنتمين إلى 
نقابـــات الصحافييـــن، التي تمثـــل الموظفين 
التقنيين، لدعم تطبيق قانون العمل الصناعي 

في محاولة لفرض تنازالت من اإلدارة.

ويوجد مقـــر قناة الجزيـــرة اإلنكليزية في 
الدوحـــة، لكـــن لديهـــا حوالـــي 130 موظفا في 
لندن، وتشمل مسؤولياتهم إنتاج قناة األخبار 
بين الساعة الرابعة مســـاء والساعة العاشرة 
والنصـــف مســـاء بتوقيـــت غرينتـــش. ومـــن 

المحتمل أن تتأثر هذه البرامج باإلضراب.
وقـــال مســـؤولو النقابـــة إنهـــم يتوقعون 
مشـــاركة نســـبة كبيرة من موظفـــي القناة في 
لنـــدن في اإلضراب، بما فيهـــم مقدمو البرامج 
على الهـــواء ومحـــررو البرامـــج والمنتجون 
الميدانيون والمراســـلون ومشغلو الكاميرات 

والموظفون الفنيون في االستوديو.
وتعهـــد أعضـــاء النقابـــة بعـــد اإلضراب، 
بتبني سياســـة محـــددة، تتعلـــق برفض الرد 
علـــى المكالمات الهاتفيـــة أو رســـائل البريد 
اإللكتروني خارج ســـاعات العمل وأخذ فترات 

االستراحة المخصصة.
قال غينغ ”الصحافيون ال يأخذون استراحة 

الغداء، سنأخذ استراحات الغداء“.
وأضـــاف مســـؤولو النقابة إنهـــم مازالوا 
مستعدين الستئناف المفاوضات للوصول إلى 

نتيجة في أي وقت، وســـوف ينظرون في وقف 
إضرابهـــم إذا كانوا يعتقـــدون أن هناك فرصة 

لتحقيق تقدم في اتفاق األجور.
بدورها تجاهلت قنـــاة الجزيرة الخبر ولم 

ترد على طلبات التعقيب، وفقا للغارديان.
وهي ليست المرة األولى التي يشتكي فيها 
موظفـــو القناة من األوضاع غيـــر العادلة، ففي 
عام2008 قام بعـــض العاملين في قناة الجزيرة 
اإلنكليزيـــة بتقديم اســـتقاالتهم أو عدم تجديد 
عقودهم بســـبب أمور تعاقديـــة مثل عدم زيادة 
الرواتـــب وتقليـــل بعض المزايـــا وقال بعض 
العامليـــن الســـابقين بالقنـــاة بـــأن ضغوطـــا 
مورســـت عليهم من بعض المدراء التنفيذيين 

في قناة الجزيرة العربية.
وأوضح أحدهم أن القناة كان يتم توجيهها 
لتكـــون منحازة، وقـــد كان من بين مـــن تركوا 
القناة ســـتيف كالرك أحد كبار المسؤولين في 

القناة اإلنكليزية ومؤسسيها.
وقـــال ديفيد ماراش، المذيـــع األميركي في 
القنـــاة الذي اســـتقال إن المدخالت التحريرية 
من واشنطن تتناقص وإن اإلدارة كانت تتحكم 

في مكاتب القناة خارج قطر.
يشـــار إلى أن طبيعة الخطاب بين الجزيرة 
الناطقـــة بالعربية يختلف عن القناة اإلنكليزية 
فـــي الخبر الواحـــد، ويتحدث عادل إســـكندر، 
أســـتاذ اإلعالم فـــي جامعة جورج تـــاون، عن 
الفرق بالقـــول إن القناة العربيـــة هي «الرأي» 
بينما «اإلنكليزية» هـــي «الرأي اآلخر»، والدافع 
لهـــذا التصنيـــف هـــو التفـــاوت فـــي خطاب 

القناتين.
ويشير إلى أن الجزيرة اإلنكليزية، تستخدم 
كلمـــة ”قتيل“ في مـــا يخص الصـــراع العربي 
اإلسرائيلي، بينما تسوق القناة الناطقة باللغة 
العربية الشحنة العاطفية واأليديولوجية على 
الجمهور العربي عبر استخدام كلمة ”شهيد“.

وتطبـــق القنـــاة النمـــوذج األميركـــي في 
اإلعالم، حيث إن ”خسارة الهدوء تعني خسارة 
تعني  الموضوعيـــة  وخســـارة  الموضوعيـــة، 
أن النقـــاش ومـــا يصـــدر على أنـــه حقائق هو 

توقعات“.

} طهران - أوقف مدير تحرير صحيفة ”شرق“، 
أكبر صحيفة إصالحية في إيران الســـبت، بعد 
أن ســـمح بطبع تقرير مثير للجدل عن الدعارة 

في مدينة مشهد شرقي البالد.
وأكدت الصحيفة الخبر على حسابها على 

إنســـتغرام ، قائلة إن محكمـــة أمرت رئيس 
التحرير مهدي رحمانيان بسحب التقرير 

ومعاقبة الصحافي المســـؤول عنه، 
لكنه رفض ذلك.

ونقلـــت وكالة أنبـــاء الطلبة 
اإليرانيـــة (إســـنا) عن حســـن 
حيـــدري، مســـاعد مدعـــي عام 
مشـــهد، كبـــرى مـــدن محافظة 

خراسان-رزادي، قوله ”استدعى 
القضـــاء مدير صحيفة شـــرق بعد 

الشـــكوى التـــي رفعتهـــا مجموعة من 
سيدات يسكّن في حي شهيد رجائي في مشهد… 
حول أحد المقاالت التي وصفت فيه الصحيفة 

قسما من نساء الحي بأنهن عاهرات“.
طلـــب  القضـــاء  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
تعويضا قيمتـــه 500 مليون ريال (حوالي 9000 
دوالر) للحيلولة دون وضع مديرها في الحبس 

على ذمة التحقيق قبل المحاكمة. لكن رحمانيان 
لـــم يتمكن من دفع الكفالة وتم ســـجنه. وكانت 
صحيفة شـــرق قد نشـــرت في الثامن من أبريل 
تحقيقا حول قتل فتاة أفغانية في السادسة من 
عمرها في هذا الحي الفقير بمشهد، ثاني مدن 

إيران من حيث عدد السكان.
وفي هـــذا التحقيق، نقلـــت الصحافية 
عن مســـؤول جمعية تعنى بمســـاعدة 
األطفال والمعوزين، أســـفه لوجود 
عـــدد كبير مـــن ”بيـــوت“ الدعارة 

وبيع المخدرات في الحي.
وتعتبر مشـــهد معقـــل الدعم 
للمحافظيـــن اإليرانييـــن الذيـــن 
وذكرت  اإلصالحـــات.  يعارضـــون 
صحيفة خراســـان أن التحقيق أدى 
بعـــد ثالثـــة أيام إلـــى تظاهـــرة غاضبة 

نظمها السكان.
وتواجه الصحف ووسائل اإلعالم اإليرانية 
التابعـــة للتيـــار اإلصالحي ضغوطـــا وقيودا 
متواصلة من التيار المتشدد، بسبب خروجها 
قليـــال عن هامـــش الحرية الضيـــق المتاح في 

البالد.

} واشــنطن - اتخذت شـــركة فيســـبوك خطة 
جديـــدة في إطـــار ســـعيها لمكافحـــة األخبار 
الكاذبة والقصص اإلخبارية المزيفة المنتشرة 
على منصتها، وذلك بتقديـــم األخبار المضللة 
بخط أصغر من الخط المعتاد الُمســـتخدم في 

تقديم المحتويات العادية.
وكشـــفت الشـــركة عـــن خطتهـــا األخيـــرة، 
الجمعة الماضي، خالل فعاليات مؤتمر محاربة 
إساءة االستخدام بســـان فرانسيسكو. وتهدف 
مـــن خاللها إلى تقليل انتباه المســـتخدم نحو 
القصـــص اإلخبارية المضللـــة بتقليل حجمها. 
كما ستقدم الشبكة قائمة في مقاالت من مصادر 
موثوقـــة لتدحض بهـــا تلك األخبـــار، وتعرض 
للمستخدم صورة بديلة للتحقق من المعلومات.
ومـــن المتوقـــع أن تبـــدو طريقـــة العرض 
بالصـــورة اآلتيـــة: عنـــد مشـــاركة رابـــط على 

فيســـبوك، يتـــم فحصه من خـــالل خوارزميات 
التعليم اآللي وتتحقـــق الخوارزميات من عدم 
وجود إشارات لوجود معلومات كاذبة بالمقال. 
وإذا استشعرت احتمال وجود معلومات زائفة، 
يرســـل النظام رابط المقال إلـــى جهة خارجية 
متخصصة في التحقق مـــن المعلومات للنظر 

في مدى صحة المقال.
وإذا قـــررت الجهـــة الخارجيـــة المختصة 
بالتحقـــق مـــن المعلومـــات أن المقـــال فيـــه 
معلومـــات مضللة، ُتبلغ بذلك فيســـبوك. فيقوم 
الموقـــع بتصغيـــر حجم الخط وحجـــم الرابط 
الموجود فـــي موجز األخبـــار بحيث ال يجذب 
انتباه المســـتخدم، ويلتفت بذلك المســـتخدم 
نحو األخبـــار األكثر ثقـــة والمعروضة بالخط 
المعتـــاد، وهو أكبر بعشـــرة أضعاف من حجم 

الخط الذي سُتعرض به األخبار الكاذبة.

ظروف عمل غير عادلة تدفع موظفي 
الجزيرة اإلنكليزية لإلضراب

توقيف مدير صحيفة إيرانية بسبب مقال 

فيسبوك يقلص خط األخبار الكاذبة

موظفو الجزيرة ضحية

أالف دوالر التعويض 
الذي طالب به القضاء 
ملنع سجن رحمانيان 
على ذمة التحقيق 
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طورت شـــركة فيســـبوك أداة جديدة لمســـاعدة اآلبـــاء على تحديـــد الزمن الذي يقضيـــه أطفالهم في اســـتخدام تطبيق 
المحادثة الفورية {ماسنجر كيدز} الذي يستهدف األطفال األقل من ١٢ عاما. والخاصية الجديدة التي تسمى {وضع النوم} 

تتيح لألباء ضبط إعدادات التطبيق لتحديد التوقيتات التي يمكن ألطفالهم استخدامه فيها.

} طهران - ظهر رمز تعبيري بعنوان ”املوت 
ألميـــركا“ في تطبيق إيرانـــي منافس لتطبيق 

املراسلة الفورية تلغرام.
وتعمـــل إيـــران علـــى الترويـــج لتطبيـــق 
املراسلة اجلديد واحمللي، الذي تديره الدولة.

ويصـــور الرمـــز اجلديـــد ”املـــروع� -كما 
وصفته صحيفة ”ذي صن“ البريطانية- امرأة 
ترتدي الشادور اإليراني وحتمل الفتة بعنوان 
”املـــوت ألميركا“، كما يتضمـــن التطبيق الذي 
 Soroush) يحمل اســـم “ســـروش ماســـنجر“ 
إلســـرائيل  ”املـــوت  الفتـــات   (Messenger

واملاسونيني“.
ويوفـــر التطبيـــق، الـــذي يأتـــي مبباركة 
املرشـــد األعلـــى اإليرانـــي آية اللـــه خامنئي، 

ميزات مشابهة لتطبيقي تلغرام وواتسآب. 
ووفقا ملوقعـــه اإللكتروني، فـــإن التطبيق 
متاح حاليـــا لألجهـــزة التي تعمـــل بنظامي 
iOS وأندرويـــد، وميكـــن حتميلـــه مـــن متجر 

التطبيقات ”غوغل بالي“.
وبحســـب الصحيفة، فإن املثير للدهشـــة 
هـــو توفـــر التطبيـــق باللغـــة اإلنكليزية، مما 
يجعل من السهل نســـبيا العثور على الرموز 

التعبيرية املسيئة.
يذكـــر أن تطبيـــق تلغـــرام هـــو التطبيق 
املنافس الرئيسي لهذا التطبيق املثير للجدل، 
إذ يســـتخدم حوالي 50 مليون إيراني تلغرام 
بســـبب امتيازات األمن واخلصوصية القوية 

التي يوفرها.
وتقول إحـــدى النكات املتداولة حاليا على 
وســـائل التواصـــل االجتماعي إن إشـــعارات 
رسائل التطبيق تدل على أن ضباط مخابرات 

يعترضون الرسائل.
وفي بداية الشهر اجلاري بدأت السلطات 
اإليرانيـــة تعطيـــل تطبيـــق تلغرام للرســـائل 
الفوريـــة، الذي يجري اســـتخدامه على نطاق 

واسع في إيران.
وفـــي بيان رســـمي قالت الهيئة املشـــرفة 
علـــى تشـــغيل اإلنترنـــت إن تبادل الرســـائل 
والفيديوهـــات عبـــر تطبيـــق تلغـــرام لم يعد 

مصرحا به بعد اآلن في إيران.
وأضافـــت أن هـــذه اخلطوة من 
املرجـــح أن تؤثـــر علـــى ”جـــودة“ 

التطبيق في البالد.
بهيئـــة  مســـؤولون  وقـــال 
االتصـــاالت اإليرانيـــة إن رخصة 
تلغـــرام لنصـــب خوادمهـــا فـــي 
البالد قد انتهت، وهذا يعني أنه 
يجـــب نقل تلك اخلـــوادم خارج 
احلدود اإليرانية، وأن كل حركة 

املرور الداخلية للتطبيق يجب أن متر اآلن عبر 
بوابات اإلنترنت التـــي تتحكم فيها احلكومة 

اإليرانية.
ولـــم تؤكد شـــركة تلغرام بعـــد تفعيل هذا 
احلجـــب، أو مـــا إذا كانـــت قد نقلـــت بنيتها 

التقنية إلى خارج إيران.
يعتقد أن تلغرام يستخدمه نحو 50 مليون 
شـــخص في إيران، ويتمتع بشـــعبية واسعة 
هناك، بسبب الطريقة التي ُتشفر بها الرسائل، 
مـــا يجعل مـــن الصعب على اجلهـــات األمنية 

كشف محتواها.
وانتقدت احلكومة اإليرانية مرارا 
تطبيـــق تلغـــرام، وقالت إن 
وراء  كان  اســـتخدامه 
الكثيـــر مـــن املظاهرات 
في  للحكومة  املناهضـــة 

البالد.
وفـــي وقت ســـابق من 
األسبوع الفائت أغلق علي خامنئي، 
حســـابه على تطبيق تلغرام، قائال 
إن ذلـــك سيســـاعد علـــى ”ضمان 

املصلحة الوطنية للبالد“.

وقالت آخر رســـالة نشـــرها خامنئي على 
تلغـــرام ”صونـــًا للمصلحة القومية ولكســـر 

احتـــكار خدمـــة الرســـائل تلغـــرام، 
يوقف املوقـــع اإللكتروني حلفظ 

ونشر أعمال آية الله العظمى 
خامنئـــي، نشـــاطاته علـــى 
خدمة الرسائل هذه اعتبارا 
مـــن اليـــوم (”اليـــوم“ هنا 

نسبة إلى زمن القول)“.
ويقوم حساب خامنئي 
بتحويـــل املســـتخدم إلـــى 

علـــى  أخـــرى  حســـابات 
تطبيقـــات أخـــرى إيرانية مثل 

سروش. 
كما صـــدرت تعليمـــات للعاملني 

في احلكومة اإليرانية واملسؤولني، توصي 
بالتوقف عن اســـتخدام تطبيق تلغرام. وبدال 
عـــن ذلك، حثـــت الســـلطات اإليرانيـــني على 

استخدام تطبيق محلي يسمى سروش.
يذكر أنه على إثـــر توقيع االتفاق النووي 
الذي حصل فـــي جنيف أبريل 2015 بني إيران 
والدول الكبرى وعلى رأسها الواليات املتحدة 

األميركية، قررت السلطات اإليرانية االستغناء 
عـــن الشـــعارات التاريخيـــة املعاديـــة للغرب 
وألميركا والتي ترفع في األماكن العامة.

وأزالـــت إيـــران شـــعار ”املوت 
من  األكبر“  الشـــيطان  ألميـــركا 
على اجلدران، مبا فيها جدران 
األميركيـــة  الســـفارة  مبنـــى 
املغلق في طهـــران، بعد أيام 
من انتشـــار خبـــر إلغاء هذا 

الشعار من املساجد.
وقد حلـــت محل الشـــعار 
الشـــهير فـــي الشـــوارع صور 
لوحات فنية مشـــهورة لرســـامني 

محليني وأجانب.
وقد القى املشروع استحسان الناس، وعبر 
الصحافـــي اإليراني الذي يعمل في الصحيفة 
اإلصالحية ”شـــرغ“، صدرا محقق، عن فرحته 
قائـــال ”أشـــعر بالفرحة، فمن املثير مشـــاهدة 
اللوحـــات اإلعالنية، وقد اســـتبدلت بلوحات 
لرمبرانت وســـيزان وبيكاســـو، ليس هناك ما 
هـــو أفضل من هذا“. لكن هـــذا لم يدم طويال، 
فســـرعان ما اســـتأنفت الســـلطات اإليرانية 

قرارهـــا إثر وصول الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامب إلى  ســـدة الرئاســـة وتوجيه تهديدات 

إليران.
وتشـــهد العالقـــات بني الواليـــات املتحدة 
وإيران تراشًقا لفظًيا حاًدا منذ وصف الرئيس 
ترامـــب، خـــالل حملتـــه االنتخابيـــة، االتفاق 
النووي املبرم بني إيـــران وبريطانيا والصني 
وفرنســـا والواليات املتحدة وروسيا وأملانيا 

والصني، بـ“الكارثي“ وهدد بإلغائه.
وفي فبراير 2017 انطلقت في مختلف املدن 
اإليرانية مســـيرات مليونية مبناسبة الذكرى 
ى ”انتصـــار الثورة  الســـنوية الــــ38 ملا يســـمَّ
اإلسالمية“ في إيران عام 1979، رافعة شعارها 

الرئيسي ”املوت ألميركا“.
وفي آخـــر التصريحات األميركية بشـــأن 
االتفاق النووي، قال وزير اخلارجية األميركي 
مايـــك بومبيـــو إن ”إيـــران تتصـــرف بشـــكل 
أســـوأ بعد توقيع االتفـــاق النووي“ مع الدول 

األوروبية والغربية عام 2015“. 
وأضاف أن ”االنسحاب من االتفاق النووي 
مـــع إيـــران ســـيكون خيارنا في حـــال لم يتم 

تعديله“.

ــــــى اإليراني انطلق  برعاية املرشــــــد األعل
تطبيق ســــــروش املنافس لتلغرام، متخذا 

من إميوجي ”املوت ألميركا“ شعارا له.

شعارات تمأل الشوارع والشبكات االجتماعية فقط

تطبيق سروش 
ماسنجر هو المنافس 
لتطبيق تلغرام الذي 
حظرته إيران في وقت 

سابق
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حرب إيران مع الواليات المتحدة.. إيموجي وشعارات فقط
[ {الموت ألميركا الشيطان األكبر} يتصدر تطبيق سروش اإليراني المنافس لتلغرام  

} القاهــرة - أثـــارت فتـــوى مصريـــة بشـــأن 
ممارسة اجلنس مع الروبوت صوفيا سخرية 

واسعة على الشبكات االجتماعية.
وقال رجل الدين السلفي حذيفة املسير، إن 
”الروبـــوت صوفيا ال تختلف عن أي آلة أو أداة 
ناطقة موجودة في املنزل، مثل الساعة الناطقة 

أو ترجمة موقع غوغل“.
وأضاف املسير خالل استضافته على قناة 
”أل.تي.ســـي“ أن الروبوت صوفيـــا عبارة عن 
جهاز آلي في شـــكل امرأة ليـــس أكثر، متابعا 
”هـــي في األول وفي اآلخر جهـــاز ومن يتصور 

أنه ’واحدة ست‘ مختل عقليا“.
وقال إن ”ممارســـة اجلنس مـــع الروبوت 

صوفيا ليس زنا ولكن حرام“.
وغرد أحد املتفاعلني:

وغرد اإلعالمي الكويتي محمد القحطاني:

وكانت الروبوت صوفيا -وهي إنسان آلي 
في شـــكل امرأة ترتدي زي سيدة أعمال- ألقت 
كلمة أمام حشـــد من املصريني حول التحديات 
التـــي تواجـــه صناعـــة الروبـــوت وفوائدها 

للبشـــرية في قمة الصناعة اإلبداعية بالقاهرة 
التي عقدت يومي 17 و18 أبريل اجلاري.

واعتلت صوفيا خشـــبة املسرح أمام حشد 
مـــن العاملني في مجاالت اإلعالن والتســـويق 
بـــأن  لتطمئنهـــم  واملبتكريـــن  واإلعالميـــني 

الروبوتات ال ترغب في السيطرة على العالم.
وبابتســـامة رقيقة جذابة، أكـــدت صوفيا 
أنها ”داعية سالم بنســـبة مئة باملئة“. وقالت 
إن احلـــرب لم تكن أبدًا على قائمة مهامها ولن 

تكون أبدا. 
وتهكم مغرد:

وكتبت إعالمية:

وحلل معلق:

@MostafaAlshapi 
قرأت خبر ”معاشرة صوفيا الروبوت ليس 
زنا كما صرح أحد الشيوخ“.. أنا في قمة 

انبهاري والله.

@Mohammad8ahtani
ــــــرع الروبوت صوفيا  العالم املتحضر يخت
والبعــــــض في امتنا يســــــأل عن ممارســــــة 
اجلنس معها فيصدر شــــــيخ دين فتوى تقر 
ــــــس زنا (بالضبط هــــــذا هو ما  ــــــأن ذلك لي ب
يسمى الفارق احلضاري والهوة الثقافية).

@JaberElMorri 
ــــــة اإلســــــالمي حذيفــــــة املســــــير، إن  الداعي
ممارســــــة العالقة اجلنســــــية مــــــع الروبوت 
صوفيا ليس زنا، ولكنه حرام شرًعا. منظرو 

الدين الوسطي اجلديد #عام_الهلوسة.

@noor8476259
داعية: ممارسة اجلنس مع الروبوت صوفيا 
ــــــس زنا ولكن حرام. الوطن العربي غارق  لي
في السلبيات والدعاة مشغولون بني تأجيج 

الطائفية ونكاح الروبوت!

@Yasmine_Khateib 
داعية سلفي: ممارسة اجلنس مع الروبوت 
ــــــس زنا. العالم يفكر، كيف ميكن  صوفيا لي
لإلنسانية أن تســــــتفيد من تطوير اإلنسان 
اآللي؟ والعرب كالعادة يشــــــغلهم ســــــؤاالن 
ليس لهما ثالث: هل يجوز نكاحها؟ طب هل 

يجوز أكلها؟! #مدينة_البهائم.
AMeghirbi

احلمار في السوق وصل ثمنه إلى ٦٠٠ 
دينار.. 

ال تبع صوتك بـ٥٠ دينارا، 
ُكْن حمارا على األقل #تونس.

AlyaaGad 

فرق كبير يصنعه من حتيط نفسك بهم 
من األصدقاء ومن تتابعهم من املغردين 
وصانعي احملتوى على يوتيوب. ساعد 

نفسك وجتنب من ال يفيدونك بشيء 
ويضيعون حياتك.

Salah_Albani

أنتم حتبون العلم عندما يسّهل لكم 
حياتكم، تركبون السيارات وتستخدمون 

الهواتف الذكية وتسافرون عبر 
الطائرات… ولكنكم تصبحون أعداءه حني 

يتعارض مع عقائدكم!

AliAbdulameer8

أرذل العمر بالنسبة لك كصحافي 
أن تعمل مع ”زميل“ يكتب ”متنفذون في 

السلطة“ 
على طريقة: متنفذين في الصلطة.

alladdinno 

خاطري أجرب أقيس غالي على الناس 
مثل خليفة حفتر! (أريد أن أقيس مكانتي 

عند الناس كما هو الشأن مع خليفة 
حفتر!) #ليبيا.

_Selassi 

املدارس ُتدرس اجلهاد، 
اجليش يحارب اجلهاديني؛ 

أي كما قيل: وزارة الدفاع حتارب ما 
أنتجته وزارة التعليم! #سيناء #داعش 

#األزهر. #مصر

lfc_belaraby

تنشيط السياحة مسؤولية مو صالح؛ 
مكافحة املخدرات ودعم االستثمار، 

وحمل راية الفراعنة، وترويج إعالنات 
احتاد الكرة.. اتركوه يركز على ما يجيده 

ويستمر في النجاح.

 @Humanist_Jaleel 

الم أقَرب..  أفة والَسّ ُكن إلى مواِطن الَرّ
إلى إمساك اللسان، وأدب العني.. إلى 
التواُضع، وأمانة اليد، والَقلب.. إلى 

اُحلب، واملوسيقى.. إلى الُهدوء ولهفة 
حمة.. ُهناك ستجُد الله. الروح إلى الَرّ

6mmm79 

الكلمات قد تكذب..
 لكن التصرفات دائمًا تقول احلقيقة.

hodnnat 

إن الطبعة املوجودة على اجلبهة ليس 
لها عالقة باإلميان والتقوى، ما تشاهده 

على جباه الكهنة فطريات ناجتة عن 
رطوبة السجاد عالجها يحتاج إلى 

استخدام كرمي ملدة ثالثة أيام.

Derar_Tarshihi

مصيبة املتطرف ليست مسألة معلومات، 
إمنا هي منظومة متداخلة من تربية 

مشّوهة وُعقد نفسية ونرجسية بغطاء 
ديني.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
wikileaks  

ويكيليكس

هاشتاغ اليوم

سخرية من فتوى الزواج من روبوت

د ي م رام ت ق ي
ران.

خلطوة من 
”جـــودة“

بهيئـــة 
 رخصة 
ــا فـــي 
أنه  ني
خارج 
حركة 

احل وانتقدت
تطبيـــق
اسـ
الكث
املنا
البالد
وف
األسبوع الفائت
حســـابه على
إن ذلـــك سيس
املصلحة الوط
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ســـجن بوميت في مرســـيليا جنوب فرنسا يستقبل بجناح خاص ســـجينات وأطفالهن الذين تتراوح 

أعمارهم بين 15 يوما و13 شهرا، والغاية هي اإلبقاء على رابط األمومة.

ســـكان بلـــدة أوباري جنـــوب ليبيا يعانـــون كل صيف من تكاثر العقارب الســـامة، التي تشـــاركهم 

مساكنهم وحياتهم اليومية، وسط مخاوف شديدة من تعرضهم للدغ وخاصة األطفال. تحقيق

} أوبــاري  (ليبيــا) - مع بداية فصل الصيف، 
يتســـارع أغلب ســـكان بلدة أوباري جنوبي 
ليبيا، التخاذ بعض اإلجراءات من قبيل رش 
لحماية  والمحروقـــات،  بالمبيـــدات  المنازل 
حياتهم من موت أكيد جّراء لدغات العقارب.

وتتزايد معدالت اإلصابة باللدغات خالل 
فصل الصيـــف، نظرا لألجـــواء الحارة التي 
تدفع العقارب إلى مغادرة جحورها، إذ ال يمّر 
أسبوع دون تسجيل حالة وفاة بسبب اللدغ.

وتعانـــي بعـــض المناطـــق العشـــوائية، 
و“المشـــروع� مـــن عدم  كحيـــي ”الشـــارب“ 
لدغـــات  لعـــالج  مضـــادة  أمصـــال  وجـــود 
العقارب، بحسب الســـكان المحليين. ويقول 
هؤالء إن ساعات المســـاء هي األكثر نشاطا 
للعقارب، ويتم خاللها تســـجيل حاالت وفاة 
لســـببين، األول يتمثل فـــي بعدهم عن مراكز 
العالج وارتفاع أســـعار األمصال في السوق 

الســـوداء، والثاني في عـــدم توفر المصل 
المضاد للعقارب.

وفـــي إطـــار الجهـــود الخاصـــة 
لتقنين اإلصابة باللدغات، بادرت 

خديجـــة عنديدي بفتـــح عيادة 
لتقديم اإلســـعافات األولية في 

حي ”الشارب“، عام 2016.
تقول عنديدي، إنها أنشأت 

اإلصابات  بسبب  العيادة 
الكثيـــرة وغياب المراكز 

الصحيـــة، فضـــال عـــن بعـــد 
المستشفيات عن هذه المناطق.

وتســـتذكر خديجـــة أول حالـــة إصابة 
وأصعبها، اســـتقبلتها في منزلها عام 2016، 
والتـــي كانـــت ســـببا ودافعا إلنشـــاء مركز 
لإلسعافات األولية. وتقول، ”أول حالة كانت 
لطفل في الخامسة من عمره، وكانت الكهرباء 
مقطوعة، لكننا نجحنا في عالجها ما شّجعنا 
على االســـتمرار في تقديم اإلسعافات لحاالت 

أخرى“.
وتشـــير خديجة،إلى  أن ”مركز نور العلم 
الذي يضم العيادة يســـعى إلـــى تدريب أكبر 
عدد من النســـاء علـــى اإلســـعافات األولية، 

لتكون في كل منزل مسعفة“.
وتلفت إلى أن المركز اســـتقبل العديد من 
الحـــاالت منذ بدء ارتفاع درجات الحرارة في 
البالد، ”لكن بســـبب غيـــاب المصل المضاد 

نســـتعمل حقنة الهيدرو كرتزون 
كبديل“.

وتوضـــح أن أغلـــب الحاالت 
األطفـــال،  نصيـــب  مـــن  كانـــت 
وتكون خـــالل الليـــل ألن العديد 

من األســـر تجلس خارج بيوتها، 
الكهربائي  التيـــار  النقطاع  نظرا 
لدرجـــات  الشـــديد  واالرتفـــاع 

الحرارة.
وتتخـــذ الزواحف 

والعقـــارب الســـامة مـــن المناطق 
القاحلة الصحراوية أماكن للعيش، 

وبذلـــك يتحـــول وجودهـــا بمثابـــة كابوس 

ألهالي بلدة أوباري، حيث تشاركهم مساكنهم 
وحياتهم اليومية وســـط مخاوف شديدة من 

تعرضهم للدغ وخاصة بالنسبة لألطفال.
يقول محمد أبته، الناشـــط الشـــبابي في 
أوبـــاري، إنها ”معانـــاة أخـــرى ُتضاف إلى 

مشكالت المواطن في الجنوب الليبي“.
ويؤكـــد أبتـــه، أنه مـــن الممكـــن محاربة 
لدغات العقارب من خـــالل رش المبيدات في 
أماكن تكاثرها كالقمامة وفي جدران األحياء 
العشـــوائية، وأيضا بتوفير كميات كبيرة من 

المصل المضاد للسموم.
ويســـتغرب مـــن توفـــر مثل هـــذه الحقن 
المضادة للدغات العقارب في مناطق الشمال. 
الفتا إلى أن المواطنين في الجنوب يكافحون 
هـــذه اآلفة بالطب الشـــعبي وبعـــض الطرق 

البدائية.
ولقـــد تقلـــص تدخـــل الدولة لمســـاعدة 
الســـكان فـــي مواجهة صعوبـــة الحياة 
الالزمة،  باألدوية  المستشـــفيات  ودعم 
وهو ما جعل الســـكان يعيشـــون 
حيـــاة معزولـــة يواجهون فيها 
ولذلك  بأنفســـهم،  مشـــاكلهم 
المصابون  يمـــوت  ما  غالبا 

بلدغات العقارب.
أوباري،  مستشفى  مدير 
منصـــور الجندي، يقول، إنه 
تم تسجيل 51 إصابة بلدغات 
العقارب منذ بدء ارتفاع درجات 
الحرارة، و4 حاالت وفاة ألطفال في 

هذه المدينة فقط.
ويضيف، ”راسلنا العديد من المسؤولين 
فـــي وزارة الصحـــة، وممثلين عـــن المناطق 
الجنوبيـــة فـــي المجلس الرئاســـي لحكومة 
التوافق، لتوفير المضـــادات“، مؤكدا أنه تم 

تنبيههم إلى حجم الخطر.
ويقول الجندي إنهم تواصلوا مع منظمة 
الصحـــة العالميـــة فـــي تونس، مشـــيرا إلى 
أن كمية تقـــّدر بألف و400 حقنـــة من مصنع 
”ســـانوفيا“ الفرنسي، قد وصلت قبل أيام إلى 
طرابلس، وســـيجري نقلها إلـــى أوباري في 

أسرع وقت.
لكنه يؤكـــد أن الكمية غيـــر كافية، مطالبا 
بتوفير 30 ألف حقنة على األقل، نظرا لألعداد 
الكبيـــرة التي قـــد تصل إلى مئـــة حالة خالل 
اليـــوم، في حال ارتفاع درجة الحرارة بشـــكل 

أكبر وتحّرك الرياح.
ويشـــير الجندي إلى خطـــة عمل وضعتها 
إدارة المستشـــفى تتمثل في توصيل المصل 
األحيـــاء  إلـــى  العقـــارب  للدغـــات  المضـــاد 
العشوائية والبعيدة عنها، ما يساهم في إنقاذ 

العديد من الحاالت. 
ويطالـــب   
بتفعيل اإلصالح 
بالدرجة  البيئـــي 
األولى، ورش األدوية والمبيدات في 
المناطق التي تتكاثر فيها العقارب.
الحقن  بتوفيـــر  يطالـــب  كمـــا 

بأعـــداد كبيـــرة، وتوعيـــة النـــاس وتثقيفهم 
بعمليات اإلسعاف األولي.

وأوضــــح، أن بعض الحــــاالت ”على الرغم 
من أخــــذ العالج فإنها تفــــارق الحياة بمجرد 
شــــربها الماء، وذلك يعود إلــــى عدم التثقيف 

الصحي“.
وفي الســــياق ذاتــــه، يقول محمد حســــن 
يحيــــى، مديــــر شــــركة الخدمــــات العامة في 
أوبــــاري، إن العقارب تتكاثر بشــــكل كبير في 

األحياء العشــــوائية والزراعية، مثل الشارب 
والمشــــروع وابهغ والســــند. ويضيف يحيى، 
”حتــــى اللحظــــة لم يبــــدأ رش تلــــك المناطق، 
نظــــرا لعدم توفر المبيــــدات حتى في المراكز 

التجارية الخاصة“.
ويوضــــح، أنه يوجد مبيد خاص لمكافحة 
العقارب يسمى بكرفيت، الفتا إلى أن مثل هذه 
المبيدات ُيفتــــرض على وزارة الحكم المحلي 

توفيرها بشكل كبير.

ويطالــــب يحيــــى وزيــــر الحكــــم المحلي 
فــــي حكومة الوفــــاق الوطني، بدعم الشــــركة 
بالقيمة المالية وتخصيص جزء منها لتوفير 
المبيــــدات بكميــــة كبيــــرة، لتجّنــــب نقصها 

مستقبًال.
وتعيــــش العقارب فــــي المناطــــق الحارة 
والجاّفة، ويوجد حوالي ألف و500 نوع منها 
حول العالم، لكن 30 منها فقط يعتبر خطيرا إذ 

تتواجد لديها الغدة السامة في نهاية الذيل.

} مرسيليا(فرنسا) - تحمل ساندرين وميكايال 
السجينتان في سجن بوميت بمرسيليا (جنوب 
فرنســـا) طفليهما في باحـــة النزهات المحاطة 
بجدران عاليـــة وتنظران إلى الســـماء الزرقاء 

وهو المنظر الوحيد المتاح لهما.
وتقول ساندرين ”الشمس تفطر قلوبنا.. إذ 
نقول إن األطفال سيكونون في حال أفضل في 

الخارج“.
الجنـــاح  فـــي  الســـجن  هـــذا  ويســـتقبل 
المخصـــص لألمهـــات مـــع أطفالهـــن، خمس 
ســـجينات أنجبن قبـــل فترة قصيـــرة وامرأة 
حامل. ويتراوح عمر األطفال بين 15 يوما و13 

شهرا.
في هذا الجناح وبغية تأمين رفاه األطفال، 
تفتـــح أبـــواب الزنزانـــات أكثـــر مقارنـــة مع 
بقية أرجاء الســـجن. ويقول ليونيل روشـــون 
المســـؤول عن جناح النساء الذي يضم راهنا 
180 سجينة ”هذا األمر يلطف األجواء كثيرا“.

بين الســـاعة التاســـعة والحادية عشـــرة 
صباحـــا، والثانية والخامســـة من بعد الظهر 
يمكـــن لألمهـــات التنزه مع أطفالهـــن في ممر 
عريـــض أو الخـــروج إلـــى الباحـــة الصغيرة 
التـــي وضع فيها مـــزالق، وكذلك االجتماع في 
”صالـــون“ يضـــم مقعديـــن وبعـــض األلعاب. 
المـــكان نظيـــف ومعّقم في هـــذا المبنى الذي 

دشن قبل سنة.
فـــي المطبخ المشـــترك، تثبـــت اإليطالية 
ميكايال ابنتها جوليا البالغة ســـتة أشهر في 
حضنهـــا وهي تحضـــر لها حســـاء تقول إنه 
”أفضـــل من األطعمة الجاهـــزة“ ومن ثم تنضم 

إلى صديقاتها من السجينات.

ال يلتقـــي األطفال بأي ســـجينات أخريات 
غيـــر أمهاتهم. وعندما يتم نقلهم بســـبب لقاء 
مع أقـــارب أو زيـــارة طبية تشـــل الحركة في 

السجن.
تقول ساندرين البالغة 36 عاما والمسجونة 
مع طفلها البالغ عشرة أشهر ”وضعنا ال بأس 

به هنا، ينبغي قول الحقيقة“.
تحرص المرأة الشابة الشقراء على ترتيب 
زنزانتهـــا البالغة مســـاحتها 16 مترا مربعا، 
فعلـــى الرفوف تضع مالبـــس الطفل الداخلية 
والحفاظـــات والحليب المجفـــف وغيرها من 

الحاجيات. المالبس واأللعاب تأتي عن طريق 
تبرعات، أما الباقي فمدفوع من قبل السجن.

ســـاندرين هي الوحيدة التي لم تلد طفلها 
تيو وهي ســـجينة، فقد طلبت أن ينضم إليها 
بعدما دخلت وراء القضبان، وهو حق تستفيد 
منه األمهات اللواتي يقل عمر أطفالهن عن 18 

شهرا في فرنسا.
وتقـــول مســـتذكرة، ”أتـــت الشـــرطة إلى 
منزلي في الصباح في شـــهر فبراير الماضي 
واقتادوني.. لم أتمكـــن من وداع ابني“. وقبل 
ثالث سنوات حكم عليها بالسجن 18 شهرا مع 

النفاذ و18 شـــهرا مع وقف التنفيذ. وبقي تيو 
مع والده إال أنه راح يتقيأ وينهار بالبكاء على 
مدى أســـبوعين. وتروي فلورانـــس دوبروبر 
وهـــي جمعية  مديـــرة ”روليـــه أنفان-باران“ 
تســـاعد علـــى إبقـــاء الروابط بين الســـجناء 
وعائالتهـــم، ”كان ملفتـــا كيـــف تحولـــت هذه 
الصدمة النفســـية إلى أعراض جســـدية وقد 

استعصى األمر على الوالد“.
ومنـــذ اجتمع تيو بوالدته مجددا تحســـن 
وضعه ”لكنـــه يخاف من األبـــواب فهذا ليس 
عالمـــه وأحيانا تصرخ الحارســـات عمدا عند 
فتـــح باب الزنزانة بعد الظهـــر، فينتفض ألنه 

يكون في قيلولة“ كما تؤكد والدته.
ويمضـــي تيو بانتظام بعـــض الليالي مع 
والده. وهو ســـينضم قريبا إلـــى دار حضانة 
فـــي الحي الذي يحتفظ ببعض األمكنة ألطفال 
الســـجن. وخالل غياب األطفـــال، يتاح بعض 
الوقـــت لألمهـــات لالنخراط في نشـــاط ما في 
الســـجن. فهن ال يقدرن علـــى ترك أطفالهن في 
عهدة أي شخص ليتابعن دروسا أو العمل في 
الســـجن، لذا فإن األمهات السجينات نادرا ما 
يحصلن على تخفيف لعقوبتهن لهذا السبب.

تقـــول ميكايـــال وهي تدخن ســـيجارة في 
الباحة ”هذا ظلم“. وتغرورق عيناها بالدموع 

عندما تعرب عن ”شعور عارم بالذنب“.
وتؤكـــد، ”أنـــا أتألـــم لحالة ابنتـــي ألنني 
فرضت عليها هذا األمر، لكن األثر األســـوأ هو 
على شقيقها البالغ 12 عاما. جوليا تراه كل 15 
يوما في ردهة االستقبال إال أنها تخاف منه“.

ابنتهـــا التـــي ال ترى ســـوى النســـاء في 
حياتهـــا اليوميـــة تبكي عندما تســـمع صوت 

ليونيل روشون وهو من الرجال القالئل الذين 
هم على اتصال مع السجينات.

ويقـــول، ”مهمتي صعبة إذ علي أن أســـهر 
على أمن األطفال وسالمتهم، لكن عندما تغلق 

األبواب، ال أعرف ما يحصل داخل الزنزانة“.
وقبـــل فترة قصيرة ســـحب طفـــل رضيع 
من ســـجينة عنيفـــة. ويوضح روشـــون، ”لقد 
وضعناه في كنف عائلـــة، لكنه كان يعاني من 
صدمة من جراء والدته وال يصدر أي صوت“.

وترى فلورانس دوبربر، أنه ”ال حل مثاليا 
لألطفال الرضع، لكن في غالبية األحيان يبقى 
األهـــم اإلبقاء على الرابط بين األم الســـجينة 

والطفل“.
وتضيـــف قائلة، ”فالســـجن دون أطفالهن 
يشـــكل بالنســـبة للكثير من األمهات انسالخا 

وألما جسديا“.
وتؤكـــد، ”عندمـــا يبـــدأ األطفـــال بالكالم 
والمشـــي والطرق على األبـــواب يصبح األمر 
أصعب، وتسعى األمهات إلى إخراجهم منه“.

ميكايـــال ال تبتعـــد عن صغيرتهـــا جوليا 
أبدا، لكن عندما يحل المســـاء تشـــعر بضيق، 
ألنهـــا تكون محتجزة بمفردها في الزنزانة مع 

طفلتها حتى الساعة التاسعة صباحا.
وتوضـــح، ”نشـــعر بالذعـــر عندمـــا تبدأ 
الحرارة باالرتفاع ألنه من المستحيل استقدام 

طبيب إلى هنا“.
فـــي إحدى الزوايا تشـــعر رومانية شـــابة 
باإلحباط وقد ضّمت طفلها إلى صدرها. وهي 
تفكر في خروج طفلها بعد أشهر قليلة وتقول، 
”أفضل الموت على أن أبقى في الســـجن بعيدة 

عن ابني“.

الصيف على شاطئ البحر نعمة ومتعة واستجمام، لكنه مبثابة العقوبة على سكان املناطق 
الصحراوية، حيث ال تسمح لهم الظروف املادية مبغادرة مدنهم حني يشتد احلر والعطش، 
هذا ما يعانيه ســــــكان منطقة أوباري جنوبي ليبيا، فإضافة إلى املناخ احلار تهاجمهم في 
ــــــل والنهار جحافل من العقارب تهددهــــــم وتهدد أطفالهم، خاصة بعد إهمال احلكومة  اللي

والسلطات احمللية إجراءات مقاومة هذه الظاهرة التي تتكرر كل موسم صيف.

ال يفلت منها الكبير وال الصغير

{غزوات} العقارب القاتلة كابوس يؤرق سكان أوباري جنوب ليبيا
[ البعد عن المراكز الصحية وغياب األمصال يرفعان من حاالت الوفاة  [ األهالي يكافحون اللدغات بالطب الشعبي والطرق البدائية

رضع يقبعون في السجون الفرنسية بتهم أمهاتهم

ألم األمهات حاصل في كل الحاالت
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ويشـــير الجندي إلى خط
إدارة المستشـــفى تتمثل في
العقـــارب للدغـــات  المضـــاد 
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العديد من الحاالت.

ا
األولى، ورش األدوي
المناطق التي تتكا
يطالـــب كمـــا 

51
إصابة بلدغات 

العقارب و4 حاالت 

وفاة ألطفال منذ 

بدء ارتفاع درجات 

الحرارة



لالهتمام بتغذية وترطيب الشـــعر، ينصح الخبراء باالســـتعانة بتدليك فروة الرأس بزيت شـــجر األرز كما يمكن أيضا إضافة بضع 
قطرات من زيت الالفندر أو إكليل الجبل إلى الشامبو. أسرة

جمال

األملانيـــة  التجميـــل  خبيـــرة  قالـــت   {
بيرجيـــت هوبر إن الكافيـــني يلعب دورا 
هاما في بعض مســـتحضرات التجميل، 
موضحة أنه يدخـــل مثال ضمن مكونات 
الكرميات املعاجلة للســـيلوليت من أجل 
حتفيـــز إنزمي عبر البشـــرة، والذي يقوم 
بتفكيك الدهون، ما يساهم في احلصول 

على مظهر مشدود للجلد.
وأضافـــت أن الكافيـــني يدخل أيضا 
ضمن مكونات كرميـــات العيون حملاربة 

التجاعيد حول العني.
كما ميتاز بتأثير محفز لسريان الدم، 
ما يساعد على إمداد اخلاليا باألكسجني 

والعناصر املغذية.
فـــي  أيضـــا  الكافيـــني  وُيســـتخدم 
الشامبو من أجل تنشيط خاليا بصيالت 
الشعر، ما يســـاعد على مواجهة تساقط 

الشعر.
وأكدت دراسات أجريت على الكافيني 
املكون األبرز للقهوة أن لهذه املادة فوائد 
عديدة، مـــا جعل املختصـــني ينصحون 
باســـتعمال مادة الكافيني في العالجات 
املتعلقة  املختلفة  والعالجـــات  اجلمالية 

باجللد والبشرة.
كما أكدت دراســـة أجريت مؤخرا في 
البرازيل أن املنتجات التي حتتوي على 
مادة الكافيني قادرة على تخفيض نسبة 
الـســـيلوليت في اجلسم في وقت قصير 

ونتائجها فعالة وأكيدة.

ما أهمية الكافيني في 
مستحضرات التجميل

} واشنطن ــ أشـــارت دراسة أميركية إلى أن 
المصابين بداء السكري ربما تتحسن حالتهم 
إن هـــم تلقـــوا دعما مـــن األســـرة واألصدقاء 

للتغلب على ضغوط المرض.
ودرس الباحثون حالة 308 من كبار الســـن 
يعانـــون من الســـكري لديهم جميعا شـــخص 
يعتمدون عليه في مســـاعدتهم في التعامل مع 
المرض، عادة ما يكون شـــريك الحياة أو أحد 

األبناء.

وركز الباحثـــون على الضغوط التي تتملك 
المرضـــى وقـــدر معرفـــة األســـرة واألصدقاء 
بمشـــاعر المريـــض والجهـــد الـــذي يبذله في 
فعـــل أشـــياء، مثل االهتمـــام بـــاألكل الصحي 
والتدريبات وتناول األدوية وفحص مســـتوى 

السكر في الدم.
وكمـــا هـــو متوقـــع، كان المرضـــى الذين 
يعانـــون أقصـــى درجـــات القلق جـــراء طريقة 
التعامـــل مع الســـكري يعانون من مســـتويات 

أعلى من ســـكر الدم مقارنة بالمرضى الذين ال 
يعانون كثيرا من مثل هذا التوتر.

لكن حينما وجد المرضى األكثر قلقا ســـندا 
يشـــجعهم تحسنت مســـتويات الســـكر لديهم 
وكانـــت مشـــابهة للمرضى الذين لم يشـــعروا 

بضغط كبير نتيجة المرض.
وقال قائد فريق الدراسة آرون لي من مركز 
(في.إيه آن آربور) في ميشـــيغان “مســـتويات 
الســـكري المرتفعة المرتبطة بالتوتر يمكن أن 

تشـــعر المرضى بالضغط الشـــديد والعجز عن 
التعامل مع المرض“. وتابع “يمكن لهذه األفكار 
والمشاعر أن تقوض الجهود اليومية المطلوبة 
للتعامل مع الســـكري مثل تناول العالج وأداء 

التمرينات واتباع نظام غذائي صحي“.
وتتطلب مســـاعدة المرضـــى للتغلب على 
هذه المشـــاعر أكثر من مجرد النوايا الحسنة، 
إذ على األصدقاء واألقارب أن يتفوهوا بما هو 

صائب.

دعم األسرة واألصدقاء يساعد مرضى السكري

} دعاء جدتي البنها األكبر المحتفى به 
دائما بكلمات إيمانية دافقة تخرج من القلب 

لتفتح لها أبواب السماوات السبع كانت 
بمثابة دستور صباحي ال يجوز الخروج 

عليه، كلمات التدليل والكنية الشهيرة ألبي 
كونه ”حتة من القلب“ على لسان جدتي 

كانت تحرك شقاوة ودلع عمتي في دفع أبي 
خارج البيت حتى ال ينفد الدعاء كله ويبقى 

لها بعض ما يدثرها من أعين الحاسدين، 
وتتعالى ضحكات األم واألبناء.

ال يمكن ألحد األبناء مغادرة المنزل 
بالطبع قبل أن تمسك برأسه وتغسل جسده 

بأدعية وآيات قرآنية ليحفظه الله بها من 
شرور البشر وأعين الحاسدين والحاقدين، 
تنفض عنه غبار الحياة وهمومها وتلبسه 

عباءة الحفظ الرباني بكلماتها الرائعة، 
فيعود ليخبرها بتفاصيل يومه وكيف كان 
موفقا فيه وإلى أي مدى حفظه الله بفضل 

بركة دعاء الوالدين.
أثار نجاح الالعب المصري األشهر على 
مستوى العالم محمد صالح فضولي لمعرفة 

نوع الدعاء وأي الكلمات التي تغسله أمه 
بها كل صباح، بأي عطور الكلمات تتعطر 
يا صالح؟ وأي الرياحين تلقيها أمك فوق 

رأسك لتفوح منك رائحة الحب للعالم؟ وماذا 
تقول له السيدة إكرام حتى صار أيقونة 
عربية ومصرية وإنسانية، مثاال لشباب 

متذرعين بروح الفشل وتكريسه للخروج من 
دائرة العمل واالجتهاد؟

صفع الفتى كل من توارى بإسالمه عن 
أعين اآلخر في بالد الغرب خشية االضطهاد 
الديني والعرقي وأال تطاله سهام العنصرية، 

وتفاخر صالح أمام الجميع بكونه مسلما 
ملتزما بدينه وتعاليمه السمحة، وأنه ال 

يقبل أي انتقاص منه مهما كانت اإلغراءات.
حتى ذلك النشيد الذي نظمه له مشجعو 

فريق ليفربول ”الملك المصري“ وبعده 
إذا سجل صالح هدفا فسأدخل اإلسالم، 
كلها دالئل واضحة على كون الفتى حالة 

استثنائية فريدة جديرة بالدراسة.
هذا الشاب الذي أسعد الماليين من 

المصريين والعرب، ودخل قلوب اإلنكليز من 
أوسع أبوابها، تربع على عرشها بال منازع، 

من أجله نظمت األشعار وكتبت القصائد 
وألفت ولحنت األغنيات التي تسرد وحدها 
قصة موازية لقصة كفاحه، قصة حب أخرى 
ألهبت حماس الكثيرين، بالفعل سبقت هذا 

النجاح آالم ودموع وتضحيات ومجهود 
جبار.

إذا أردت أن تصنع أسطورتك فال تنظر 
لآلخرين ولكن أنظر لنفسك، تعرف على 

إمكانياتك ومواهبك وفجر طاقتك اإليجابية 

اإلبداعية، فلدى كل منا طاقة هائلة وقدرة 
على التغيير، والحصفاء فقط هم من 

يفطنون لها. لم يخلق الله تعالى إنسانا 
على وجه األرض دون موهبة، ولكن هناك 

من يكتشفها ويبرع في صقلها، ومن يقتلها 
ويسمح بأن تدوسها األقدام.

ولم يفلح المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو الملقب باالستثنائي في إبراز 
موهبة صالح عندما استقدمه للعب مع 
نادي تشيلسي اإلنكليزي عام 2015، بل 

عانى صالح معه من االستبعاد واالستمرار 
على دكة االحتياطي حتى انتهت مأساته 
باإلعارة إلى نادي فيورنتينا ومنه لنادي 

روما العريق ليعود ثانية ”البريمير ليغ“ من 
بوابة ليفربول.

حينما كان العبا في نادي المقاولين 
العرب رفض ممدوح عباس وهو رئيس 

لنادي الزمالك التعاقد معه بحجة أن ”رجله 
معوجة“ أي أن قدميه ملتويتان، وكان 

خطأ عباس التاريخي في حق ناديه الذي 
ال يغفره النادي وال العبوه أو جمهوره 

بمثابة ضربة قاضية لتاريخ عباس بعدما 
أصبح صالح هداف ليفربول والدوري 

اإلنكليزي.
هذا الخطأ من وجهة نظري هو عبثية 

عباس الذي فشل في االستفادة من هذه 
الطاقة الهائلة والقدرة على اإلبداع والتفرد 
الساحر عند صالح، هي ذات الخطيئة التي 

ارتكبها يوما ما في حق النجم األسمر 
الراحل أحمد زكي المنتج السينمائي 

رمسيس نجيب حين رفض أن يكون حبيب 
السندريال سعاد حسني ضمن أحداث فيلم 

الكرنك، وقبله سعد أبوبكر مدير المسرح.
واستطاع بعدها زكي بحرفية وذكاء 
كتابة اسمه بحروف من نور حيا وميتا 

وأصبح من أوائل وأكبر نجوم الصف األول 
وأن يكون بطال بال شبيه كأبطال األساطير 
اإلغريقية، وهي ذاتها نفس الخطيئة التي 

تلوث بعض المدراء الفاشلين في االستفادة 
من طاقات إبداعية لدى مرؤوسيهم، ربما 

استسهاال أو توسعة آلخرين أقل كفاءة 
ولكنهم أكثر تزلفا ونفاقا.

فصالح الذي أصبح األفضل في أفريقيا 
والدوري اإلنكليزي الممتاز، قدم رسالة 
جديدة بحروف واضحة وجمل عميقة 

وقوية بعد أن فك طالسم المركزية المقيتة 
في التعامل المتعسف مع بعض المواهب 

من قبل ثلة من ضعفاء ال يعرفون كيف 
يتعاملون مع األقوياء فيبحثون عن أيسر 

الطرق بتلويث اآلخر وشيطنته تغطية 
لتعسفهم.

إذا رأيت طاقة مهدرة تجلس على دكة 
االحتياطي فاعلم أن خلفها مخرجا فاشال 

أو مديرا بال رؤية، فقد البصيرة الثاقبة في 
اكتشاف موهبة بكر متفجرة بحجة أن قدميه 

”معوجتان!“.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

بأي األدعية غسلتك أمك يا فتى؟
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فيصل عبدالحسن

} عمـــدت الكثير من الدول العربية، ومن بينها 
اجلزائر بدايـــة من العام اجلاري، الضغط على 
اب إلنهاء عزوبيتهم بعدة وسائل، كمنعهم  الُعزَّ
من دخول املوالت واملتنزهات ومدن األلعاب إال 
بصحبة امـــرأة، وقدمت حوافـــز مالية وعينية 

للعرسان اجلدد.
ويســـاعد فـــي ذلك، فـــي الكثير مـــن الدول 
العربيـــة، التقاليد والعـــادات املتوارثة، كجعل 
اب بعيدا عن ســـكن العائالت، وعدم  سكن الُعزَّ
الســـماح لهـــم بحضـــور املناســـبات العائلية 
مبفردهـــم. وكل ذلـــك جعـــل العزوبيـــة تصبح 
مشـــكلة لكل من يبتعـــد عن محيطه األســـري، 
لظروف عمل خارج مدينته أو بسبب الدراسة.

في آخر نشـــراتها اإلحصائيـــة للعام 2016 
اعتبـــرت منظمة الصحـــة العامليـــة أن العزاب 
اب في  ضمن املعاقني، وبســـبب ذلك تناقل الُعزَّ
وســـائل التواصل تعليقات ســـاخرة حول ذلك 

التصنيف.
ومن بني ما قيل، أنَّ العزاب يطالبون دولهم 
مبنحهم إعانـــات مالية أســـوة ببقية املعاقني. 
وبسبب كثرة التعليقات حول املنشور، أصدرت 
توضيحا لـــه، قالت فيه إنَّ ســـبب تخصيصها 
اب في خانـــة املعاقـــني جـــاء لكونهم لم  الُعـــزَّ
يوفقوا في إيجاد شـــريكهم اجلنســـي إلجناب 
األطفـــال، مما يضعهـــم في دائـــرة احملتاجني 

لتأجير رحم لإلجناب.
اب، الذين  وفي املغرب ارتفعت نســـبة الُعزَّ
بلغوا الـ55 ســـنة من أعمارهـــم، ولم يتزوجوا، 
فبلغت 6.5 في املئة حســـب منشـــور للمندوبية 
الســـامية للتخطيط ــ جهة حكومية ــ صدر في 
عام 2016. وأن نســـبتهم زادت عـــن العام 2014 
بـ1.35 في املئة، وازداد مؤشـــر العنوســـة لدى 
الفتيات، فبلغ 6.9 في املئة بزيادة قدرها 0.2 في 

املئة عن العام 2014. واملشكلة ليست في املغرب 
وحـــده بل في كل دول العالـــم تقريبا، مما أخذ 
بعض العـــزاب يعلنون عن تعرضهم في دولهم 

للتمييز واملعاملة غير املتكافئة مع املتزوجني.
وحسب دراســـة أجرتها الباحثة األميركية 
الدكتـــورة بيـــال ديباولـــو، نشـــرتها اجلمعية 
الدوليـــة لتنظيم األســـرة ”IPPF“ في عام 2017 
اب أفضل بكثير من  أكدت فيها ”أنَّ حيـــاة الُعزَّ
حيـــاة املتزوجـــني. وأنَّ نظام األســـرة احلالي 

سيختفي في العقود القادمة“.
وبنت الباحثة دراســـتها على بحث استمر 
لعدة ســـنوات نظمته جامعة كاليفورنيا، التي 
تعمل فيها. وشـــمل 320 عازبـــا وعازبة ومثلهم 

من املتزوجني.
واســـتخلصت فيها أن أكثر من 70 في املئة 
من املتزوجني يشـــعرون بأنَّ أيامهم متشابهة، 
وأنَّ متطلبات حاجات األسرة ال تعطي الفرصة 
للمتـــزوج للتفكير في ذاتـــه. فهو يعيش لكيانه 
األســـري، و20 في املئة مـــن املتزوجني اجلدد، 
الذيـــن لم يرزقوا بأوالد بعـــد، قالوا إنَّ حياتهم 
صارت أفضل من حياة العزوبية الســـابقة في 
بعـــض النواحي، كمواعيد العـــودة املضبوطة 
إلـــى البيت، وإنفـــاق أموالهم فـــي ما هو مجد 
ومفيـــد، بينمـــا رأى 10 فـــي املئـــة أن احليـــاة 
الزوجية، وتكوين األســـرة مســـؤولية كبيرة ال 
هم ندموا على الزواج، فقد كانوا قبل  تطاق، وأنَّ
الـــزواج أفضل حاال وأكثر اســـتقاللية ولديهم 

قدرة كبيرة على التحضير ملستقبلهم.
بينما أكد 30 في املئة من العزاب ســـعادتهم 
بوضعهـــم احلالي، فهم يعيشـــون مع املجتمع 
ويســـاهمون فـــي معظـــم فعالياته، وهـــم أكثر 
عطـــاء ملن يحتاج مســـاعدتهم، بينمـــا رأى 55 
هـــم يراقبون املتزوجني عندما  في املئة منهم أنَّ
يتنزهون مع أسرهم في احلدائق ومدن األلعاب 

والنوادي، فيرونهم أكثر سعادة منهم.
وغبـــط العـــزاب املتزوجني على ســـعادتهم 
متزوجـــني،  يكونـــوا  أن  ومتنـــوا  األســـرية، 
خصوصـــًا حـــني يكـــون بصحبـــة املتزوجني 
أطفالهـــم، ويرونهم يلعبـــون وميرحون بحرية 
حتـــت مراقبة األبويـــن، ولكنهم بعـــد عودتهم 
إلى انشـــغاالتهم اليومية ينسون فكرة الزواج، 
معللني ذلـــك بكونهم يريدون العيـــش أحرارا، 

ويفعلون ما هو أفضل ملستقبلهم.

اب أنَّ فكرة  بينمـــا رأى 15 في املئة من الُعزَّ
الـــزواج ال تخطر ببالهم فـــي الوقت احلاضر، 
فهـــم أفضل حاال هكـــذا، إما بســـبب ظروفهم 
االقتصادية وإما بسبب عدم اللقاء بعد باملرأة 

املناسبة لهم.
وقالت كوثر العمراني مـــن جمعية تنظيم 
عـــن  األســـرة بالـــدار البيضـــاء، لـ“العـــرب“ 
أســـباب زيادة ظاهـــرة العزوبيـــة باملغرب إن 
”أول األســـباب، التكاليف املادية املرهقة ألهل 
العروس والعريس، على الرغم من أن املغاربة 
مـــن أكثـــر النـــاس تســـاهال في طلـــب املهور 
للعـــروس، ولكن املشـــكلة في تقاليـــد الزواج 
املغربـــي، التـــي تتطلـــب حفلة عـــرس مكلفة 

ومصاريف كثيرة على الوليمة واملالبس“.
الثانـــي  ”الســـبب  العمرانـــي  وأضافـــت 
متطلبات السكن املســـتقل للمتزوجني اجلدد، 
والســـبب األخير، عدم توفـــر اخلدمة - فرصة 
العمـــل - لـــكل الفتيـــات، مما يجعـــل الرجال 
يفضلون املرأة املوظفة أو العاملة لتســـاعدهم 
في توفير تكاليف احلياة الالئقة لألسرة التي 

ينوون تكوينها“.
بينما قال الدكتـــور عبدالكرمي عطا باحث 
نفســـي ”مشـــكلة عزوبية الشـــباب في الوطن 
العربـــي تكمـــن فـــي عدم قـــدرة الشـــاب على 
املواءمة النفسية بني ظروف متطلباته الذاتية 
ومتطلبـــات املجتمـــع فـــي أي عريـــس جديد. 
وأولى هـــذه املتطلبات أن يكون مســـتقال عن 

أسرته األصلية ماديا ومعنويا“.
وأضــــاف عطــــا ”الكثيــــر مــــن املتزوجني 
ينعزلــــون عن أهلهــــم وأقاربهم بعــــد الزواج، 
وتصير لقاءاتهم بآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم 
قليلة، وال تتم إال في املناســــبات. وهذا يجعل 
الشــــاب العازب يقع في رهاب نفسي وخوف 
من الزواج، أسميته فوبيا الزواج، فبالرغم من 
توفر شروط الزواج للعازب إال أنه يتعلل بأن 
ه أكثر ســــعادة بوضعه  ظروفه ال تســــمح، وأنَّ
الراهــــن مــــن الكثير من املتزوجني. واملســــألة 
النفســــية األخرى املهمة عــــدم توفر األمنوذج 
املطلــــوب لــــه، وفــــي العــــادة يضــــع العازب 
فــــي الوعيــــه صفات أمــــه كمقيــــاس للعروس 

املطلوبة“.
ومن جانبه يرى الباحث االجتماعي محمد 
قيمي أن عزوف الشـــباب عن الـــزواج يقع في 
دائـــرة تراجـــع دور األســـرة املتضامنة، التي 
كانت في اخلمســـينات من القرن املاضي، من 
حيث اعتماد االبـــن على األب في بداية حياته 
الزوجية مبشاركته السكن بعد الزواج. وكذلك 
العيش حتـــت ســـقف واحـــد، واألكل من قدر 
واحد، حتت ســـلطة األم حتى يعتمد الزوجان 

اجلديدان على إدارة أمورهما من دون مساعدة 
أحد.

إضافـــة إلى ذلك لم تعد للشـــاب والشـــابة 
قناعـــة باحليـــاة، التي عاشـــتها أســـرتيهما، 
فهمـــا مـــن خـــالل معلوماتهما املســـتمدة من 
البث التلفزيوني الفضائي ووسائل التواصل 

احلديثة، صـــارا أكثر طموحـــا بحياة أفضل. 
وتبقـــى صورة العائلة فـــي عيني العازب أمال 
ووعدا بالســـعادة، ومدعـــاة لقهـــر العزوبية 
بالزواج، وتكوين عائلة، لنيل سعادة مشابهة 
ملا يراه من مناذج عائلية سعيدة، ولكن الواقع 

ال يساعده على حتقيق طموحه.

دقــــــت منظمة الصحة العاملية أجراس اخلطر حول بقاء نظام األســــــرة التقليدية -الزوجة 
والزوج واألطفال- احلالي في العالم في القرنني القادمني بســــــبب انتشــــــار العزوبية في 
معظم أقطار املعمورة بنسب تتزايد كل سنة. وقد تبنت بعض الدول أنظمة ضرائب خاصة 

على العزاب.

[ الكثير من العزاب يقعون فريسة فوبيا الزواج  [ شباب عاجزون عن المواءمة بين متطلباتهم الذاتية ومتطلبات المجتمع 
هل تغيرت صورة العائلة في عيني األعزب

العزوبية تصبح مشكلة لكل من يبتعد عن محيطه األسري

صورة العائلة تبقى في عيني العازب 
أمال ووعدا بالسعادة، ومدعاة لقهر 
العزوبيـــة بالـــزواج، ولكـــن الواقع ال 

يساعده على تحقيق طموحه

◄



{أعتقد أن مباراة إيران ســـتكون األصعب في مجموعتنا، ألنها الموجهة األولى لنا، والتي توضح 

كثيرا حظوظنا للتأهل، لدينا اإلمكانيات للفوز على المنتخب اآلسيوي}.

عزيز بودربالة
جنم املنتخب املغربي السابق

اإلثنني 2018/04/30 - السنة 40 العدد 10975

{النفط ســـيواجه فريقا مميزا، وهو الصفاقسي، لكن حالة األول جيدة  ومستقرة، حيث يمتلك 

مجموعة قوية من العبي الخبرة والشباب، الذين استمروا بالفريق لثالثة مواسم}.

ثائر أحمد مدرب 
فريق أمانة بغداد العراقي

حزمة قرارات ثورية لتنظيم الدوري السعودي

[ 28  العبا وسبعة محترفين في قوائم األندية السعودية  [ تركي آل الشيخ: حلمنا أن نصبح ضمن أفضل 7 دوريات في العالم

} الريــاض - أكد االحتاد السعودي لكرة القدم 
رســـميا تخفيض عدد الالعبني املســـجلني في 
قائمة الفريق األول ألندية دوري احملترفني إلى 
28 بدال من 33 العبا اعتبارا من املوسم املقبل. 

واتخذ احتاد الكرة السعودي مساء السبت 
عـــددا من القـــرارات املنظمة للـــدوري حيث مت 
إقـــرار تســـجيل ســـبعة العبـــني أجانـــب كحد 
أقصـــى، وتضمني الكشـــوفات خمســـة العبني 
ســـعوديني على األقل حتـــت 23 عاما، ومعاملة 
العبي مواليد الســـعودية وليســـوا من حاملي 
جنســـيتها متاما كمعاملة الالعب الســـعودي 
علـــى أّال يفـــوق العـــدد اثنني كحـــّد أقصى في 
قائمة كل ناد، واعتماد تصنيف االحتاد الدولي 
لكرة القدم كشـــرط للتعاقدات مع الالعبني غير 
السعوديني بحيث ال يتجاوز تصنيف املنتخب 
الـــذي يحمل الالعب األجنبي جنســـيته املراكز 
الــــ100 األولى في تصنيف الفيفـــا اعتبارا من 

املوسم ما بعد املقبل.
واعتمد احتاد الكرة دراســـة تأسيس شركة 
متخصصـــة لتطوير احلكام الســـعوديني بحثا 
عن زيـــادة األجـــور واملكافآت، وإعـــداد برامج 
تأهيليـــة وتطويريـــة لرفـــع كفاءتهـــم، وتقييم 
ســـنوي ألداء احلكام وفـــق املعاييـــر الدولية، 
وإلزام األندية مبراعاة ميزانيتها السنوية وأّال 
يزيد إجمالـــي مصروفاتها عن إجمالي دخلها، 
وأال يتجـــاوز البنـــد املقرر لالعبـــني واملدربني 
70 باملئـــة من إجمالـــي دخل فريق كـــرة القدم، 
وتصرف النسبة املتبقية على جوانب التطوير 
واملصروفات  واالســـتثمار  والتشغيل  واإلدارة 

األخرى، اعتبارا من املوسم ما بعد املقبل.
وفي ما يخـــص احلضـــور اجلماهيري مت 
اعتمـــاد تطبيـــق 80 باملئة من املقاعـــد للفريق 
املســـتضيف و20 باملئـــة مـــن املقاعـــد للفريق 
الضيف في املســـابقات كافة باستثناء املباراة 

النهائيـــة لـــكأس خـــادم احلرمني الشـــريفني، 
ومبـــاراة كأس الهيئـــة العامـــة للرياضة لبطل 

السوبر، اعتبارا من املوسم املقبل.
تطبيـــق  اجلديـــدة  القـــرارات  وتضّمنـــت 
اشـــتراطات األجهزة العاملة فـــي الفريق األول 
لكرة القدم اعتبارا من املوســـم املقبل، وهي أن 
يكون املدير الفني حاصال على رخصة التدريب 
االحترافيـــة أو مـــا يعادلهـــا، وأن يكـــون أحد 
مساعدي املدير الفني ســـعوديا وحاصال على 

رخصة التدريب األولى أو ما يعادلها.

أهداف القرارات

كشـــف تركـــي آل الشـــيخ، رئيـــس هيئـــة 
الرياضـــة، عن أهداف القرارات اجلديدة، التي 
أعلنها احتاد الكرة الســـعودي. ومن أهم هذه 
القـــرارات، تخفيض قوائـــم األندية لـ28 العبا، 
ومعاملـــة الالعب املولـــود باململكة، وال يحمل 
جنســـيتها، مثل الالعب احمللـــي. وأوضح آل 
الشـــيخ، فـــي تصريحات صحافيـــة ”نحن في 
مرحلـــة مفصليـــة، وإذا طبقت هـــذه القرارات 
حســـبما وضعت، وكانت عليها رقابة، سنصل 
إلـــى حلمنـــا عـــام 2020، بأن يصبـــح الدوري 
السعودي، ضمن أفضل 7 دوريات في العالم“.

وتابع ”سنساعد احتاد الكرة ورابطة دوري 
احملترفني، على تطبيق القرارات.. عقدنا ورش 
عمل على مدار شـــهور، وكانت هناك معركة مع 
خبـــراء أجانـــب، إيطاليـــني وبريطانيني، حتى 
نصـــل إلى هذه القرارات“. وختم بقوله ”أمتنى 
أن يصـــل احلضـــور اجلماهيري، في املوســـم 

املقبل، إلى 3 ماليني مشجع“.
ورّتب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة 
الســـعودية، أوضـــاع أنديـــة دوري احملترفني 
الســـعودي، اســـتعدادا ملوســـم جديـــد، يريده 
األفضل فـــي تاريـــخ اململكة. وشـــهدت الفترة 
املاضية، اســـتقالة عدة إدارات ألندية سعودية 
في الـــدوري املمتـــاز، وتغيير البعـــض اآلخر، 
وإنهاء تكليفات بعض الرؤســـاء، واستبدالهم 

بآخرين، مبعرفة تركي آل الشيخ.
الرياضـــة  عـــن  األول  املســـؤول  ويجهـــز 
الســـعودية، بيئة جديدة لتطبيق اخلصخصة 

فـــي العام املقبـــل، ومـــن أجل ذلك ضـــّخ دماء 
جديـــدة في مجالس إدارة األنديـــة تكون قادرة 
على التكّيف مع هذه املتغّيرات. وفي ظل وجود 
اإلدارات القدميـــة، كان مـــن الصعـــب إحـــداث 
النقلـــة اجلديدة للرياضة الســـعودية وتطبيق 
اخلصخصـــة، وهو ما عّبر عنه ســـامي اجلابر 
رئيـــس الهـــالل اجلديـــد، في حديـــث صحافي 
مؤخـــرا، عندما قال إن الفكـــر القدمي عاجز عن 

املشاركة في هذا املسعى املأمول.

رؤساء جدد

 استبدل آل الشـــيخ، رؤساء 6 أندية خالل 
الفتـــرة القليلـــة املاضية، بدايـــة باحتاد جدة 
الذي أعلن أن نواف املقيرن ســـيكون رئيســـه 
في املوسم املقبل، على أن يتولى حمد الصنيع 
رئيســـه احلالـــي (املكلف باألســـاس)، منصب 
النائـــب. وفي األهلـــي، اســـتقال األمير تركي 

بـــن محمد الفيصـــل، الذي كان قـــد كلف بهذا 
املنصـــب فـــي منتصف املوســـم املاضي، عقب 
رحيل األمير فهد بن خالد، ووضع آل الشـــيخ، 
ماجد النفيعـــي في املنصب، خلفـــا له. وفاجأ 
رئيـــس اللجنة األوملبية الســـعودية، الوســـط 
الرياضـــي في اململكـــة، باتخاذ قـــرار بتعيني 
النجم السابق ســـامي اجلابر، رئيسا للهالل، 
في أعقاب استقالة األمير نواف بن سعد، الذي 
قاد الفريق األزرق لالحتفاظ بالدوري موسمني 

متتاليني.
وفـــي النصـــر، لم يهـــدر آل الشـــيخ وقتا، 
فبمجـــرد أن أبدى ســـلمان املالك، الـــذي عّينه 
املوســـم املاضي رئيســـا للنادي عقـــب رحيل 
األميـــر فيصـــل بـــن تركـــي، رغبتـــه فـــي عدم 
االستمرار، وضع سعود آل سويلم في منصب 

الرئيس، على أن يكون املالك نائبا له.
وعّني رئيس هيئة الرياضة، مساعد الزامل 
رئيسا لنادي القادسية، بعد انتهاء فترة معدي 

الهاجري، وحامت خيمي كرئيس للوحدة، عقب 
نهاية تكليف محمد طيب، فيما مّد تكليف سعد 
العفالق وفهد املطوع رئيســـي الفتح والرائد، 
اللذين وضعهما في منصبيهما خالل املوســـم 

املاضي.
فـــي املقابـــل، لم ميـــس آل الشـــيخ إدارات 
الــــ8 أنديـــة املتبقيـــة فـــي دوري احملترفـــني، 
وهي االتفـــاق (خالد الدبـــل)، والباطن (ناصر 
الهويدي)، وأحد (ســـعود احلربـــي)، واحلزم 
(مقحـــم املطيـــري)، والفيصلي (فهـــد املدلج)، 
والفيحاء (سعود الشهلوب)، والتعاون (محمد 
القاســـم)، إلى جانب الشباب الذي كان قد كلف 
أحمـــد العقيل برئاســـته في منتصف املوســـم 
املاضي. وســـيتكون الـــدوري الســـعودي في 
املوسم املقبل، من 16 ناديا، بدال من 14، وتشهد 
الفترة احلاليـــة حتركات كبيرة بني األندية من 
أجل تدعيم صفوفها اســـتعدادا ملوســـم يصفه 

الرياضيون في اململكة، باالستثنائي.

ــــــة من أجل تنظيم  كشــــــف االحتاد الســــــعودي لكرة القدم عــــــن جملة من القرارات الثوري
الدورين وحتســــــني صورته احلقيقة، لكي يصبح ضمن مصاف الدوريات العاملية الكبرى 

في العالم.

رياضة

في ثوب العالمية
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هيئة  ــيــس  رئ الــشــيــخ،  آل  تــركــي 

أوضــاع  رتــب  السعودية،  الرياضة 

أندية دوري املحترفني السعودي، 

استعدادا ملوسم استثنائي

◄

} باكــو – فـــاز بطل العالم ســـائق مرســـيدس 
البريطانـــي لويس هاميلتون، بســـباق جائزة 
أذربيجان الكبرى، املرحلـــة الرابعة من بطولة 
العالـــم للفورمـــوال1، ليحرز أول ســـباق له في 
بطولة هذه السنة، وينتزع صدارة الترتيب من 

سائق فيراري األملاني فيتل الذي حل رابعا.
واســـتفاد هاميلتون بشكل مثالي من انسحاب 
متصـــدر الســـباق زميلـــه الفنلنـــدي فالتيري 

بوتـــاس بســـبب ثقب فـــي إطاره قبـــل النهاية 
بلفات معدودة، ليعبر خط النهاية في شـــوارع 
مدينة باكو في املركز األول، متقدما على سائق 
فيـــراري الفنلنـــدي كيمـــي رايكونن، وســـائق 
فورس إنديا املكسيكي سيرجيو بيريز. وانتزع 
هاميلتون الصدارة بعدما قطع مسافة السباق 
في زمن قدره ســـاعة و43 دقيقة و44 ثانية و29 

جزءا من الثانية.

وتفـــوق هاميلتون علـــى الفنلنـــدي كيمي 
رايكونـــن الذي قطع مســـافة الســـباق في زمن 
قـــدره ســـاعة و43 دقيقة و46 ثانيـــة و75 جزءا 
مـــن الثانية. وجاء في املركـــز الثالث اإليطالي 
ســـيرغيو بيريز بعدما قطع مسافة السباق في 
زمن قدره ساعة و43 دقيقة و48 ثانية و31 جزءا 

من الثانية.
وكان من املنتظر أن يحقق فالتيري بوتاس 
فوزه الرابع في مسيرته خالل املراحل األخيرة 
للســـباق، لكن احلـــظ عانده بعـــد انثقاب إطار 
ســـيارته اخللفي. وبذلك، حقق هاميلتون فوزه 
الـ63 في مســـيرته االحترافية، ليستعيد بريقه 

في املنافسة على البطوالت واأللقاب.
وفي سباق لعبت فيه ســـيارة األمان الدور 
األكبر بعد سلسلة من احلوادث واالصطدامات 
جاء كيمي رايكونن ســـائق فيـــراري في املركز 
الثاني أمام املكســـيكي ســـيرجيو بيريز سائق 

فورس انديا. 
وانطلق سيباســـتيان فيتل سائق فيراري، 
الذي كان يتصدر البطولة قبل السباق في باكو 
وبدا في طريقه لتحقيق الفوز الـ50 في مسيرته 
والثالـــث في أربعة ســـباقات هذا املوســـم، من 
املقدمة لكنـــه احتل املركز الرابع فـــي النهاية. 
وميلك هاميلتـــون 70 نقطة متقدما بأربع نقاط 

عن فيتل. 

هاميلتون يفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى

◄ دخل املصري محمد عواد حارس مرمى 
اإلسماعيلي، ضمن اهتمامات أحد األندية 

السعودية، من أجل ضمه خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة. ولفت عواد 

األنظار إليه هذا املوسم، بعد تألقه بصورة 
واضحة مع الدراويش، لينضم إلى قائمة 
منتخب مصر، وحمى عرين الفراعنة، في 
ودية اليونان التي أقيمت في شهر مارس 

املاضي. وسيكون عواد أولى صفقات 
الوحدة الصاعد حديثا للدوري السعودي 

للمحترفني، في ظل سعي إدارة النادي 
املكلفة برئاسة حامت خيمي، إلى تعزيز 

صفوف الفريق. ويأتي هذا بعد قرار االحتاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“ برفع عقوبة منع 

الوحدة من التسجيل.

◄ تألق تيري روزير وقاد بوسطن 
سيلتيكس للفوز 112-96 على ميلووكي 
باكس في املباراة السابعة واحلاسمة 

بالسلسلة ليجتاز املرحلة األولى في األدوار 
اإلقصائية بدوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني. وسجل روزير 26 نقطة وهو 
أعلى عدد من النقاط له في مسيرته باألدوار 
اإلقصائية وعادل أل هورفورد أعلى رصيد 

له والبالغ 26 نقطة أيضا كما استحوذ على 
ثماني كرات مرتدة ليفوز سيلتيكس 4-3 في 

السلسلة التي حتسم على أساس األفضل 
في سبع مباريات. كما أحرز جايسون تاتوم 

20 نقطة لبوسطن الذي سيلعب في الدور 
قبل النهائي للقسم الشرقي مع فيالدلفيا 

سيفنتي سيكسرز.

◄ يستعد الوداد البيضاوي، إلى مغادرة 
املغرب، الثالثاء، والتوجه إلى جنوب 

أفريقيا، ملواجهة صن داونز، في افتتاح دور 
املجموعات، لدوري أبطال أفريقيا. ويحل 

الوداد البيضاوي، حامل اللقب، ضيفا 
على صن داونز، السبت املقبل، في إطار 

اجلولة األولى من املجموعة الثالثة، لدوري 
األبطال. وينتظر ممثل الكرة املغربية، رحلة 

طويلة، إذ سيسافر من مطار محمد اخلامس 
بالدار البيضاء، إلى الدوحة، ومنها إلى 

جوهانسبرغ، وتستغرق رحلة الفريق 
البيضاوي، 19 ساعة. ويتواجد الوداد 

املغربي، في املجموعة الثالثة، بجوار حوريا 
كوناكري الغيني، وبور التوغولي، وصن 

داونز اجلنوب أفريقي.

◄ فاز اإلثيوبي سولومون ديكسيسا بلقب 
فئة الرجال في ماراثون هامبورغ الذي 

جرى األحد. وفازت البحرينية شيتاي إشتي 
بلقب فئة السيدات خالل املاراثون األملاني. 
وفي النسخة الثالثة والثالثني من ماراثون 

هامبورغ تفوق ديكسيسا على مواطنيه 
تادو اباتي وايلي ابشيرو في طريقه نحو 

الفوز. وأنهى ديكسيسا السباق في 
ساعتني وست دقائق و34 ثانية بفارق 

ضئيل عن الرقم القياسي البالغ 
ساعتني وخمس دقائق و30 ثانية. 

وحسمت إشتي لقب سباق السيدات 
في ساعتني و24 دقيقة و51 ثانية. وجرى 

ماراثون هامبورغ مبشاركة أكثر من 14 ألف 
شخص.

متفرقات

} الربــاط - حافـــظ المغـــرب التطواني، على 
ســـجله المميـــز، بتجنب الخســـارة، للمباراة 
الثامنة علـــى التوالي، بعدما فـــرض التعادل 
الســـلبي، على مضيفه الرجاء البيضاوي، في 
دوري المحترفين المغربي. وســـنحت فرصة 
مبكـــرة للرجاء للتقدم، عندما احتســـب الحكم 

ركلة جـــزاء، أهدرها عبدالرحيم الشـــاكير. 
حـــارس  اليوســـفي  محمـــد  وتألـــق 

المغـــرب التطواني، وأنقذ شـــباكه 
للشـــاكير،  هائلة  تســـديدة  مـــن 
كما ســـدد زكريا حدراف، بعيدا 
الرجاء،  وتراجع  المرمـــى.  عن 
 41 برصيـــد  الســـابع  للمركـــز 
نقطة، مقابـــل 30 نقطة للمغرب 

التطواني، في المركز الـ11.
وأعرب خوان كارلوس غاريدو، 

مدرب الرجاء البيضـــاوي، عن غضبه، 
بعد هذا التعادل. 

وقـــال غاريدو، خالل المؤتمـــر الصحافي 
عقب المبـــاراة ”لعبنا من أجل الفوز، لكننا لم 
ننجح، مـــع أننا كنا نســـتحق االنتصار، لكن 
الحـــظ لم يقف بجوارنا“. واعترف غاريدو، أن 
كثرة المباريات أثرت بدنيا وذهنيا على العبي 

الفريق البيضاوي.
وتابع ”خضنا مبـــاراة األربعاء الماضي، 
كنت أنتظـــر مواجهة التطوانـــي، األحد، بدال 

من السبت، لكني ال أعرف لماذا لم يتم مراعاة 
ذلك“. وأتم ”رغم العراقيل، إال أن الرجاء يجتهد 
ويعمل بكل جدية، لذلك نحن لن نستســـلم في 

سباق المنافسة على لقب الدوري“.
فـــي الطـــرف المقابـــل قـــال عبدالواحـــد 
بنحســـاين، المدير الفني للمغرب التطواني، 
إنـــه راض علـــى التعـــادل الســـلبي أمام 
الرجاء. وتابع في تصريحات له، خالل 
المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد 
المباراة ”كنا نعرف أن المباراة 
أن  خاصـــة  صعبـــة،  ســـتكون 
الرجاء كان يلعـــب على أرضه 
”رغم  وتابع  جمهوره“.  ووسط 
صعوبة المهمة، إال أننا نجحنا 
في كســـب نقطة ثمينـــة، واعتبر 
هذا التعـــادل أمام فريـــق من قيمة 

الرجاء، بطعم االنتصار“.
وأشـــاد بنحساين بالمســـتوى الذي لعب 
بـــه فريقه، والعبيه الذين كانـــوا في رأيه مثل 
المقاتلين فـــي الملعب. وأردف قائال ”التعادل 
الذي سجلناه يؤكد رغبة فريقنا للبقاء، أعتقد 
أننا حققنا حلما على أرض الواقع، إذ نســـير 

نحو ضمان البقاء في الدوري“. 
ويحتل المغرب التطواني، المركز الحادي 
عشـــر (16 فريقا) في بطولة الـــدوري المحلي 

برصيد 30 نقطة.

غاريدو لن يستسلم في الدوري املغربي

41
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{لـــم أخف أبدا حقيقة أننـــي معجب جدا بالعمل في هامبورغ، وأشـــعر براحة كبيـــرة هنا. بمجرد 

اتضاح الصورة، سنجلس سويا واألمور ستتغير سريعا بطريقة أو بأخرى}.

كريستيان تيتز
املدير الفني لنادي هامبورغ

رفض اإليطالي كارلو أنشـــيلوتي  } رومــا – 
عرضا تقـــدم به االتحاد اإليطالـــي لكرة القدم 

لشـــغل منصب مدرب المنتخب الوطني، 
الشـــاغر منذ نوفمبر، بحســـب ما نقلت 

وسائل إعالم محلية األحد. 
ويبحـــث االتحـــاد اإليطالي عن 

فنتورا  لغانبييـــرو  خلفـــا  مدرب 
الذي أقيل بعد صدمة عدم تمكن 
”األتـــزوري“ المتـــوج باللقـــب 
العالمي أربع مـــرات، من بلوغ 
نهائيات مونديال روسيا 2018، 

العالمي  العـــرس  عـــن  والغياب 
للمرة األولى منذ 60 عاما.

وكان أنشـــيلوتي، الـــذي لم يتول 
تدريـــب أي فريق منذ رحيله عن بايرن ميونخ 
األلماني في ســـبتمبر الماضي، هو المرشـــح 
األول لتدريب المنتخب اإليطالي في األسابيع 
األخيرة. ورفض أنشيلوتي أيضا في ديسمبر 
الماضـــي تولي تدريـــب إيطاليا، كمـــا اقترح 

اســـم أنشيلوتي ليكون بديال للفرنسي أرسين 
فينجـــر علـــى رأس القيـــادة الفنية ألرســـنال 
اإلنكليـــزي.  وكانـــت وســـائل اإلعـــالم 
أفـــادت في وقت ســـابق هذا األســـبوع، 
أن اجتماعا عقد االثنين بين أنشيلوتي 
والمفـــوض العام لالتحاد اإليطالي 
روبرتو فابريتشـــيني ومساعده 
والعـــب  الدولـــي  المدافـــع 
أليســـاندرو  الســـابق  ميـــالن 
عن  المســـؤول  كوســـتاكورتا، 
جديـــد  مـــدرب  تعييـــن  ملـــف 
كوســـتاكورتا  وأكد  للمنتخـــب. 
الذي لعب تحت إشراف أنشيلوتي 
في ميـــالن في العقـــد األول من القرن 
الحالي، أن إعالن اســـم المدرب الجديد سيتم 

في 20 مايو المقبل.
وفي األشـــهر الماضية، ترددت أسماء عدة 
لخالفة فنتـــورا، أبرزهـــا روبرتو مانشـــيني 

وأنطونيو كونتي وكالوديو رانييري.

} لنــدن – أنهى الفرنســـي بـــول بوغبا، العب 
وسط مانشســـتر يونايتد، الجدل الدائر بشأن 
خالفاته مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير 

الفني للشياطين الحمر. 
وتـــرددت خـــالل الفتـــرة الماضيـــة العديد 
مـــن األنباء، التـــي تفيد بوجود مشـــكالت بين 
مورينيو وبوغبا، ســـتدفع األخير إلى الرحيل 
عن قلعـــة أولـــد ترافورد فـــي نهاية الموســـم 

الحالي.
مـــن جانبـــه قـــال بوغبـــا فـــي تصريحات 
صحافية ”ال صحة لتلك األنباء.. األمور تســـير 
على ما يرام.. إنه المدير الفني وأنا العب.. هو 
يقـــوم بدوره وأنا كذلك“. وأضاف ”ســـعيد هنا 
للغايـــة، وأعطـــي أفضل ما لـــدي للفريق، وأنا 
ســـعيد ألننا وصلنا إلى نهائـــي كأس االتحاد 
اإلنكليـــزي، وأريد إنهاء الموســـم بشـــكل جيد 

للغاية“. 
وتابـــع الفرنســـي ”الجلوس علـــى مقاعد 
البدالء أمر لم يحدث لي في الماضي، إنه شيء 
لم أعتد عليه، ولكن على الجميع أن يمر بهذا“.
وأوضح ”هـــذا يجعلك أقوى ويجعلك تدرك 
أن عليـــك العمل بجـــد، ألن أي شـــيء يمكن أن 

يحدث، لقد أثر هـــذا األمر علي بطريقة جيدة“. 
واختتم ”عندما تمر بهذا الموقف، عليك فقط أن 
تعمل، وتستمر في الثقة بنفسك، وتحاول الرد 

بقوة بتقديم أفضل أداء على أرض الملعب“.
وقـــال النجم الفرنســـي إن االنتقادات التي 
يتـــم توجيههـــا إليـــه مضحكة بالنســـبة إليه. 
وفي تصريح صحافي أكـــد بوغبا ”االنتقادات 
الموجهة إلّي شـــخصيا مضحكـــة نوعا ما ألن 
الحكم علّي ال يكون بناء على دور العب الوسط 
بل على صناعة األهداف والتسجيل“. وأضاف 
”لو قدمت مباراة مذهلة لكن لم أسجل أو أصنع 
هدفـــا يقولون هذا أمر عادي، بينما إن فعل ذلك 
العـــب آخر يختلف األمر، وربمـــا يحقق جائزة 

أفضل العب في المباراة“.
وأوضـــح بوغبـــا ”أعتقـــد أن الحكـــم علي 
يختلف عن العبين آخريـــن لكن ذلك جيد حيث 
يجعلنـــي أتطور كما أنـــه تحّد بالنســـبة إلي، 
أتعامـــل معـــه بطريقة جيـــدة“. وأشـــار بوغبا 
”ســـأحاول التســـجيل وصناعة األهـــداف لكن 
مـــازال علـــي القيـــام بواجبي في الوســـط، إن 
اســـتطعت مســـاعدة الفريق هجوميا ودفاعيا 
وصنـــع الفـــارق ســـأفعل ذلك وإن اســـتطعت 

التســـجيل وصناعـــة األهداف فذلـــك أفضل“. 
وانتقل بوغبا (25 عاما) إلى صفوف مانشستر 

يونايتد قادما من يوفينتوس اإليطالي.

مفاجأة مرتقبة

مـــن ناحيـــة ثانية يجهـــز نـــادي ليفربول 
اإلنكليـــزي مفاجـــأة للنجـــم المصـــري محمد 
صالح، الذي تألق بشكل الفت للنظر مع الريدز 
في الموســـم الحالي. وقدم صالح مســـتويات 
هائلـــة مـــع ليفربول، إذ أحـــرز 43 هدفا وصنع 
15 أخـــرى فـــي 47 مباراة خاضهـــا في مختلف 
البطوالت هذا الموســـم. وذكـــرت صحيفة ”ذا 
صن“ اإلنكليزية أن ليفربول يستعد لتقديم عقد 
جديـــد لصالح براتب مضاعف، من أجل اإلبقاء 
عليه داخل قلعة أنفيلد. وأضافت الصحيفة أن 
العقد الجديد ســـينص على تقاضي صالح 185 
ألف جنيه إســـترليني أسبوعيا، وذلك لحمايته 

من أطماع ريال مدريد الذي يسعى لضمه.
ويتقاضى صالح مع ليفربول حاليا 90 ألف 
جنيه إســـترليني أســـبوعيا، ما يعني أنه ليس 
ضمن الالعبين األعلى أجرا داخل الفريق، علما 
أنه انضـــم للريدز في بداية الموســـم الحالي، 
قادمـــا من روما اإليطالي. وأشـــارت الصحيفة 
اإلنكليزيـــة إلى أن ليفربول يســـعى هذه المرة 
لالحتفـــاظ بخدمات صـــالح، بعدما اضطر في 
السابق لالستغناء عن لويس سواريز وفيليب 

كوتينيو لصالح برشلونة.

األمل األوروبي

وفي ســـياق آخر يعتقد سيسك فابريغاس،  
أن فريقـــه مـــا زال بإمكانه التأهـــل إلى دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل. وقال فابريغاس 
في تصريحات إعالميـــة ”بالتأكيد لدينا فرصة 
في التأهل، لكن كل مباراة من اآلن وحتى نهاية 
الموسم، ستكون بمثابة نهائي بالنسبة إلينا“.
وأضـــاف ”علينا أن نقدم أفضـــل ما لدينا، 
ونضغـــط علـــى الفـــرق األعلى منا فـــي جدول 
الترتيب.. الشـــيء السيء هو أن مصيرنا ليس 
في أيدينا، ولكن يجب أن نضغط عليها، ألن كرة 

القدم يمكن أن يحدث فيها أي شيء“.

أنشيلوتي يرفض تدريب منتخب إيطاليا بوغبا ينهي الجدل حول خالفاته مع مورينيو
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{األمل ليس مستحيال وبإمكان روما تحقيق اإلنجاز والتأهل إلى النهائي القاري. األمر يعد صعبا، 

لكن ال يعني أنه مستحيل. المهمة ليست سهلة لكنها تستحق كل هذا العناء}.

دي فرانشيسكو 
مدرب فريق روما اإليطالي

23

20
مايو هو املوعد 

الذي حدده االتحاد 

اإليطالي لإلعالن عن 

اسم املدرب الجديد

زيدان يبحث عن النهائي األوروبي الثالث مع ريال مدريد
[ المدرب الفرنسي يدعو الجماهير إلى مؤازرة الفريق الملكي أمام بايرن ميونيخ في موقعة دوري األبطال

} مدريــد - دعـــا املـــدرب زين الديـــن زيدان 
جماهيـــر ريال مدريـــد إلى االحتشـــاد ودعم 
الفريـــق بكل قـــوة حـــني يســـتضيف بايرن 
ميونيخ، الثالثاء املقبل، في ملعب سانتياغو 
برنابيـــو في إيـــاب قبل نهائـــي دوري أبطال 

أوروبا. 
ويأمل املدرب الفرنســـي في قيـــادة ريال 
مدريد لبلوغ نهائي البطولة للموســـم الثالث 

على التوالي. 
وانتزع الفريق اإلســـباني فوز مهما 2-1 
على بايرن ميونيخ في عقـــر داره في مباراة 
الذهاب ويتوقع زيدان أال تقل مواجهة اإلياب 

قوة وإثارة أمام بطل الدوري األملاني.
وقال زيدان بعد الفوز 1-2 على ليغانيس 
في الدوري اإلســـباني ”ال بد لنا أن نقدم أداء 
قويـــا للغايـــة ولهذا أطلب مـــن اجلماهير أن 
حتتشـــد وتســـاند الفريق بكل قوة وحماس 
أكثر من أي مرة ســـابقة ألن الفريق في أشـــد 
احلاجة لهذا الدعم والتشـــجيع للوصول إلى 

املباراة النهائية“. 
وتابـــع ”إنهـــا مباراتنا األهم فـــي العام 
واجلماهيـــر تعـــرف ذلـــك جيـــدا. نريـــد من 
مشـــجعينا الوقوف خلـــف الفريـــق من أول 

دقيقة إلى آخر دقيقة“.
وســـيخوض حامـــل لقب آخر نســـختني 
من البطولة املواجهة أمـــام الفريق البافاري 
بنفـــس النتيجة التي كان حققها في مواجهة 
الفريقني في دور الثمانية من نســـخة املوسم 
املاضي للبطولة لكن ريال مدريد خســـر على 
ملعبـــه إيابـــا فـــي ســـانتياغو برنابيو 2-1 
واحتـــاج إلى وقت إضافي ليطيح مبنافســـه 

األملاني. 
كمـــا عانى ريال مدريـــد أيضا على ملعبه 
أمام يوفنتوس في دور الثمانية هذا املوســـم 
وكان متراجعا 0-3 قبل أن يحرز كريســـتيانو 
رونالدو هدفا من ركلة جزاء ليقلص النتيجة 
إلـــى 1-3 ويفوز في نهايـــة املطاف مبجموع 

املباراتـــني 3-4 ويتأهل للـــدور التالي. وقال 
زيـــدان ”ال أعـــرف إن كان مـــا جـــرى أمـــام 
يوفنتـــوس وبايرن ســـيفيدنا أم ال لكن كل ما 
أعرفـــه هو ضرورة أن نقدم أداء قويا. تأهبنا 
جيـــدا لهذه املباراة التي ســـنخوضها بهدف 
تقـــدمي أفضـــل أداء على اإلطـــالق طوال هذا 
العام. نحتاج إلى التركيـــز والعزم وااللتزام 

لنفوز في هذه املواجهة“. 
وأضـــاف ”علينا القيام بكل ما نســـتطيع 
في كرة القدم وأن نوظف كل خبراتنا لتحقيق 
الهدف املنشود وهو بلوغ املباراة النهائية“.

وأجـــرى زيـــدان تعديـــالت كبيـــرة على 
تشكيلة فريقه في مواجهة ليغانيس من أجل 
االســـتعداد جيدا للمواجهة احلاســـمة أمام 
بايـــرن إذ أراح كال من رونالدو هداف الفريق 
والقائـــد ســـيرجيو راموس ورفائيـــل فاران 
ولوكا مودريتش ومارســـيلو بينما بدأ توني 
كروس وماركو أسينسيو املباراة على مقاعد 

البدالء.
وأحرز غاريث بيل الهدف األول في شباك 
ليغانيس بعـــد غيابه عن لقـــاء الذهاب أمام 
بايرن في حني اســـتغل بورخـــا مايورال هذه 
الفرصة النادرة ضمن التشـــكيلة األساســـية 
وأحـــرز الهدف الثاني مباشـــرة قبـــل نهاية 
الشـــوط األول بينما قلـــص ليغانيس الفارق 
بهدف في الشـــوط الثاني. وســـيخوض ريال 
مدريد املواجهة مع بطل أملانيا دون املدافعني 
ناتشـــو فرنانديـــز ودانـــي كاربخـــال والعب 

الوسط املؤثر إيسكو بسبب اإلصابة.

ضربة مزدوجة

علـــى غرار منافســـه البافـــاري، الذي فقد 
العبـــني خـــالل مبـــاراة الذهاب، همـــا آريني 
روبـــن، وجيـــروم بواتينغ، تلقـــى امليرينغي 
أيضا ضربـــة مزدوجة، بإصابة جنميه، داني 
كاربخال وإيســـكو. وهو ما قد يلقي بالكثير 
مـــن األعباء علـــى الثنائي، لوكاس فاســـكيز 
وماركو أسينســـيو، خالل الكالســـيكو املقرر 

إقامته على ملعب كامب نو األحد املقبل. 
فبإصابـــة إيســـكو وفي ظـــل تراجع ثقة 
زين الديـــن زيدان بغاريث بيل وكرمي بنزميا، 
ســـيصبح مـــن الطبيعـــي أن يدفـــع املـــدرب 
الفرنســـي بكل من فاسكيز وأسينسيو، خلف 

رأس حربة واحد، هو كريســـتيانو رونالدو، 
في مواجهة احلصـــون الكتالونية.لكن غياب 
إيسكو وحده ال يعد األزمة الكبرى للريال، بل 
مرافقته إلصابة كاربخال ما قد يعمق مشكلة 
زيدان، حيث حتوم الشكوك حول قدرة الظهير 

اإلسباني على املشاركة في الكالسيكو. 
وهـــي ذاتها الشـــكوك احمليطـــة مبوقف 
مواطنه، ناتشـــو فرنانديز، الذي لم يســـتعد 
عافيته بعد بشـــكل كامل، ما يضع املدرب في 

مأزق على اجلهة اليمنى لدفاع الفريق.
وهنـــا رمبـــا يلجأ زيـــدان إلى حلـــه غير 
الناجع، الذي اســـتخدمه أمام بايرن ميونخ، 
عند خـــروج كاربخال لإلصابـــة، وهو إعادة 
فاســـكيز إلى اخللف، ليلعب كظهير أمين، مع 

إرسال كاسيميرو ملساندته. 
وهـــو ما رجـــح املـــدرب اعتمـــاده، خالل 
مواجهة اإلياب أمـــام بايرن. وفي حال جلوء 
زيدان إلـــى هذا اخليـــار، فقد يكـــون مجبرا 
على إشـــراك بنزمية منـــذ البداية، إلى جانب 
رونالدو وأسينسيو في الهجوم بالكالسيكو 
حيث فضل الدفع بالعبه الفرنسي، على زميله 

الويلزي، خالل لقاء الذهاب أمام البافاري.
اليمنـــى  اجلبهـــة  مصيـــر  يتحـــدد  قـــد 
الدفاعية للريال، في الكالســـيكو، على ضوء 
ما ســـيصنعه فاســـكيز أمام فرانـــك ريبيري، 
خاصة أن اجلناح املخضرم، جنح في اجتياح 
اجلانب األمين للدفاع امللكي عدة مرات خالل 
مباراة الذهاب. وســـتكون معطيـــات مباراة 
بايرن مهمة، ال ســـيما أن فاســـكيز سيواجه 
أمام برشلونة خطرا ال يقل عن خطر ريبيري، 
وهو جوردي ألبـــا املدعوم بتمريرات ليونيل 

ميسي السحرية.
ومع تشديد زيدان في تصريحاته األخيرة، 
على أنه لن يجازف بأي العب، تظل مشـــاركة 
ناتشو أمام برشلونة محفوفة بالشكوك، مثل 
أشـــرف حكيمي، الذي يبدو مـــن غير املتوقع 
أن يغامـــر به املـــدرب في مبـــاراة مهمة مثل 

الكالسيكو، رغم حضوره أمام ليغانيس. 
ورمبا يوجد حـــل آخر على طاولة زيدان، 
وهـــو إعـــادة ســـيرجيو راموس إلـــى مركزه 
القدمي، الظهير األمين، مع دخول كاســـيميرو 
إلـــى قلـــب الدفـــاع بجـــوار رافائيل فـــاران، 
ومشـــاركة ماتيو كوفاسيتش في خط الوسط 
بدال من البرازيلي، وقد يكون ذلك احلل األكثر 

أمانا لدفاع امليرينغي.
لكـــن في حـــال إشـــراك فاســـكيز كظهير، 
ســـيلعب أسينســـيو أمامـــه علـــى اجلنـــاح، 
وسيكون مطالبا حينها باستغالل املساحات 
الواســـعة، التي عادة ما يتركهـــا خلفه ألبا. 
وسيشـــكل أسينســـيو وقتهـــا، جبهـــة قوية 

علـــى الصعيـــد الهجومي مع فاســـكيز، رغم 
الســـلبيات الدفاعية التي قد تطرأ بفعل هذا 

احلل الصعب، الذي قد يتجه إليه زيدان.

تحكيم تركي

يدير احلكم التركي الدولي جنيد تشـــاكر 
مبارة اإلياب في نصـــف نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا (الشـــامبيونزليغ)، بـــني ناديي ريال 
مدريد اإلســـباني وبايـــرن ميونـــخ األملاني. 
وحســـب بيان صـــادر عن االحتـــاد األوروبي 

لكـــرة القـــدم، فـــإن تشـــاكر ســـيدير املباراة 
املرتقبة على أرض ملعب سانتياغو برنابيو، 
ويســـاعده على خط التمـــاس مواطناه بهاء 

الدين دوران وطارق أونغون. 
أما احلكمان املســـاعدان اإلضافيان فهما 
حســـني غوكشيك وبارش شيمشـــك، واحلكم 
الرابع مصطفى أمره أيصوي. اجلدير بالذكر 
أن مبـــاراة الذهاب، التـــي أقيمت على أرض 
ملعـــب أليانز أرينا اخلـــاص ببايرن ميونخ، 
انتهـــت ملصلحـــة ريال مدريـــد بهدفني مقابل 

هدف واحد.

لم تأت موقعة بايرن ميونخ، حلساب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في التوقيت األمثل 
ــــــال مدريد، فبغض النظر عن نتيجتها النهائية، تتوالى تأثيراتها الســــــلبية على الفريق  لري
امللكي، قبل الكالســــــيكو املرتقب أمام برشلونة. لذلك بات املدرب زين الدين زيدان مطالبا 

بحشد كل القوى من أجل دعم الفريق في الفترة القادمة.

ريال ســـيخوض املواجهة مع بطل 

ناتشـــو  املدافعـــني  دون  أملانيـــا 

فرنانديـــز ودانـــي كاربخـــال والعب 

الوسط إيسكو بسبب اإلصابة

◄

رياضة

أنت سبيلنا للنجاح

سنبدأ حقبة جديدة

◄ أقال نادي كييفو المتعثر في الدوري 
اإليطالي مدربه روالندو ماران، وعين 

لورينزو دانا مدربا جديدا للفريق خلفا 
لماران. وفاز كييفو في ثالث مباريات فقط 

منذ نوفمبر الماضي، حيث تراجع من 
المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري 
إلى المركز السادس عشر ليصبح مهددا 

بالهبوط قبل أربع جوالت على النهاية.

◄ قرر األلماني الدولي السابق هيكو 
فيسترمان اعتزال كرة القدم بعد توصله إلى 

اتفاق مع فريقه أوستريا فيينا النمساوي 
على فسخ عقده. ولم يتعاف فيسترمان (34 

عاما) مطلقا من اإلصابة التي لحقت به 
في غضروف الركبة في نوفمبر الماضي. 

واحترف فيسترمان في أرمينيا بيلفيد 
وشالكة وهامبورغ وإشبيلية اإلسباني 
وأياكس أمستردام الهولندي وأوستريا 

فيينا النمساوي.

◄ اقتنص فريق كلوب أميركا وصافة 
الدوري المكسيكي لكرة القدم عبر الفوز 

على ضيفه سانتوس الغونا 1-0 بالمرحلة 
السابعة عشرة للمسابقة. ورفع كلوب أميركا 
رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بفارق 

سبع نقاط عن تولوكا المتصدر. وتقمص 
جيريمي مينيز دور البطولة وسجل هدف 

الفوز القاتل لكلوب أميركا قبل سبع دقائق 
من النهاية من ضربة جزاء.

◄ تقدم فريق إنديبندينتي للمركز الرابع 
في جدول ترتيب الدوري األرجنتيني لكرة 
القدم بفوزه على مضيفه نيولز أولد بويز 

1-0 في المرحلة الخامسة والعشرين 
للمسابقة. ويدين إنديبندينتي بالفضل في 

هذا الفوز لالعبه غاستون سيلفا الذي سجل 
هدف المباراة الوحيد الذي رفع رصيد 

إنديبندينتي إلى 45 نقطة في المركز الرابع 
وتجمد رصيد نيولز أولد بويز عند 27 نقطة.

ببباختصار
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} بريوت - يشجع نشاط (بايك تو وورك) أو 
”درجها ع الشـــغل“ (اذهب إلى العمل على منت 
دراجة هوائية) في إطار الدورة الثانية ملبادرة 
(ذا تشني إيفيكت) على اســـتخدام الدراجات 
الهوائية بشكل أكبر في حياة الناس اليومية 

في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتأمل نديدا رعد، وهي شـــريكة مؤسسة 
(تأثير جنزير  في مبادرة ”ذا تشـــني إيفكيت“ 
الدراجة الهوائية) في أن يســـهم نشـــاط ذلك 
اليـــوم في زيادة وعـــي الناس بشـــأن البيئة 

وفوائد ركوب الدراجات الهوائية.
النـــاس  نحّمـــس  ”نحـــن  رعـــد  وقالـــت 
الستخدام الدراجات الهوائية بدل السيارات 

للذهاب إلى أعمالهم“.
ووّفـــرت هـــذه املبـــادرة جتربـــة فريـــدة 
للمواطنني اللبنانيني الذين اســـتجابوا لها، 
حيـــث ذهبوا إلـــى العمل على مـــنت الدراجة 
الهوائيـــة، ووّفـــروا الوقـــت، ولم يســـجنوا 
أنفســـهم داخل سياراتهم في زحام السير، لم 
روا في مشكلة إيجاد مكان لصّف السيارة  يفكِّ
في بيـــروت املزدحمة، لم يهـــدروا الوقود، ما 

خسروه هو شيء واحد فقط هو الدهون.
وأضافـــت ”ألجـــل حتقيـــق هـــذا الهدف، 
تضافرت اجلهـــود، إذ قّدمـــت بعض محّالت 
تأجير الدراجات الهوائية في بيروت تعريفات 
مخّفضة، كما وضعنا علـــى ذّمة القادمني من 
خارج بيـــروت ثالثة مواقف ســـيارات كبيرة 
على مداخل بيروت، من الشمال، من اجلنوب، 
ومن الشـــرق، قـــدم كثيرون من بتـــرون ومن 

طرابلس“.
يذكر أن ”ذا تشـــني إيفيكت“ مبادرة ترّوج 
للدراجات الهوائية باعتبارها شكال مستداما 

للتنقـــل وتعمـــل على تســـهيل اســـتخدامها 
مـــن خـــالل فـــن الشـــارع واألنشـــطة العامة 

واملشروعات املجتمعية واملخططات.
وأضافت رعد ”فكرة اســـتخدام الدراجات 
الهوائية بســـيطة جـــدا لكنها حتّل مشـــاكل 
كثيرة معّقدة. مثل التلوث والزحام والضجيج 
والضغط واملصاريف“. وعّبرت مشـــاركة في 
املبـــادرة تدعى جســـيكا جابر عن ســـعادتها 

البالغة باملبـــادرة، لكنها فـــي املقابل ترى أّن 
بيروت غيـــر مجهـــزة الســـتخدام الدراجات 

بشكل يومي. 
وأشـــار مشـــارك أّنه لو كانت طرق لبنان 
مؤّهلـــة للدراجات لـــكان اســـتخدمها حيثما 
أراد الذهاب، وأعرب عن ســـعادته بأّن ركوب 
الدراجـــة يؤّدي إلى حـــرق الدهون ال الوقود، 

األمر الذي يعده مفيدا صحّيا وبيئّيا.

وتأمل مشـــاركة أخرى تستخدم دراجتها 
في الذهاب إلى عملهـــا يومّيا وتدعى رمي أن 
تسهم املبادرة في تقليل استخدام اللبنانيني 

لسياراتهم في املسافات القصيرة.
وانضم البعض من املشـــاركني في مدينة 
طرابلس بشمال لبنان للمبادرة ويستخدمون 
الدراجـــات الهوائية في الذهـــاب إلى عملهم 

والعودة منه.

عندما قرر لبنانيون التوجه إلى أعمالهم 
بالدراجــــــة الهوائية األربعــــــاء ٢٥ أبريل 
تعاونت محالت تأجير الدراجات وبعض 
ــــــروت مع منظمي  املقاهي فــــــي أنحاء بي
املبادرة ليقّدمــــــوا دراجات مجانا وحتى 
وجبات ســــــريعة للمشــــــاركني على طول 

الطريق.

مبادرة تنقصها طرق مؤهلة 

سائس يومئ لخيول هافلينغر لتتبعه إلى مكان العشب في مزرعة هبلنغر في ميورا األلمانية، والتي تعد أكبر المزارع في أوروبا، صباح األحد

بيروت أحلى بالدراجات.. ال زحمة وال تلوث

} إيلــن (فرنســا) – أعاد متحف بلـــدة إيلن في 
مقاطعة البيرينيه الشـــرقية في جنوب فرنسا 
فتح أبوابه في أجواء كئيبة بعدما اضطر إلى 

سحب 60 باملئة من لوحاته ألنها مزيفة.
وقـــال رئيس بلديـــة البلدة إيـــف بارنيول 
”إنها كارثـــة للبلدية“. وكان هـــذا األخير تقدم 
بشـــكوى في مطلع أبريل بعد اكتشـــاف أن 82 

عمال فنيا من أصل 140 في املتحف مزيف.
واملتحـــف مكرس بالكامل ألعمال الرســـام 
إيتيان تيروس أحـــد معاصري ماتيس والذي 

توفي العام 1922.
ففـــي أغســـطس عّينـــت البلديـــة مفوضا 
لتنظيم عرض املجموعة بعد ترميم املتحف إال 
أنه الحظ وجود تناقضات فاضحة على بعض 
اللوحـــات. وجتري شـــرطة بيربينيان حتقيقا 
بتهمة التزوير واســـتخدام املـــزور والتزييف 

واالحتيال.
ويشتبه احملققون في أن املتاحف األخرى 
قد حتتوي أيضا على أعداد كبيرة من األعمال 
املزّورة التي تنســـب إلى الفنانني الفرنسيني 

اجلنوبيني. 
وقال مصدر مطلع على التحقيق، ”نعلم أن 
الكثير من عمليات التزوير جتري، ونعتقد أن 

شبكة جيدة التنظيم كانت وراء ذلك“.
ويقّدر خبراء الفن أن ما ال يقل عن 20 باملئة 
من اللوحات التي متلكها املتاحف الكبرى في 
جميـــع أنحـــاء العالم قـــد ال تكون مـــن أعمال 

الفنانني التي تنسب إليهم.

متحف فرنسي يكتشف 
أن نصف لوحاته مزيفة

} لندن - توفيت ميشـــال ماكنمارا العام 2016 
فـــي نومها فجأة قبل أن تتمكن من إجناز كتاب 
”ســـأختفي في الليل“ (آي ويل بـــي غون إن ذي 
دارك). إال أنه نشر بعد وفاتها في فبراير وحقق 
جناحا كبيرا وســـيحّول إلى مسلســـل وثائقي 

قصير عبر محطة ”إتش.بي.أو“.
ومع اإلعالن عن توقيف جوزيف جيمس دي 
أجنيلـــو املتهم بأنه يقـــف وراء 12 جرمية قتل 
وحوالي 50 عملية اغتصاب و120 ســـرقة، حيت 
الكثير من الشـــخصيات عمل ميشال ماكنمارا 
ومن بينهم ســـتيفن كينغ أحد أربـــاب روايات 

التشويق واملمثل روب لوو.
وغـــّرد زوجهـــا املمثـــل والفكاهـــي باتون 

أوزوالد ”لقد نلت منه ميشال“.
وهـــذه القضية هي من بني حتقيقات كثيرة 
للشـــرطة لم تفض إلى نتيجة أو واجهت طريقا 
مســـدودا، لكنها تشـــهد تطورات الحقا بفضل 
كتاب أو سينمائيني على غرار قضية املليونير 
روبرت دورست املشتبه في ارتكابه جرائم قتل.
ونفى شـــريف منطقة ســـاكرامنتو سكونت 
جونـــز أن يكـــون كتاب ميشـــال ماكنمـــارا قاد 
احملققـــني إلـــى املشـــتبه فيـــه الـــذي أفلت من 
الســـلطات على مدى أكثر من 40 عاما، لكنه أقر 
أنـــه أثار مجددا اهتمام الرأي العام وخّلف كّما 

من املعلومات اجلديدة.
وكانت ماكنمارا على قناعة أن ”التســـويق 
مهم“ للتوصل إلـــى نتائج في إطار حتقيق ما. 

لذا وجدت لقبا لدي أجنيلو يســـهل حفظه وهو 
”سفاح الوالية الذهبية“.

وســـمحت لهـــا الســـلطات في إطـــار مقال 
نشـــرته العام 2013 بإيراد خريطة حلّي وجدت 
في مســـرح أحـــد اجلرائم رســـمها القاتل على 
األرجح. وأملت الســـلطات من خالل ذلك حتفيز 

الناس على االتصال إلدالء مبعلومات.
وقـــال احملقـــق املتقاعـــد بول هولـــز الذي 
اتصلـــت بـــه في إطـــار التحضيـــر لكاتبها إنه 
في التحقيـــق، في برنامج  يعتبرها ”شـــريكة“ 

خصصته ”سي.بي.آس“ العام ملاضي للقاتل.
وأكدت إريكا هاتشكرافت من وحدة اجلرائم 
اجلنســـية فـــي منطقـــة أورجن ”كان من اجليد 
احلديـــث إلى شـــخص مطلع جدا علـــى امللف 

وبإمكانه أن يحرك األمور“.
وكانت ماكنمارا تشتبه في أن القاتل خضع 
لتدريـــب فـــي اجليش أو الشـــرطة نظـــرا إلى 
مهارته في اســـتخدام األســـلحة وحرصه على 
وضع قفازات وعدم ترك أي أثر والهرب سريعا 

خالل الليل.
وكتبت املؤلفة أنها تعرف كل شـــيء تقريبا 
عنـــه ”فئة الدم وحجم عضوه الذكري (الصغير 

جدا). وكان يتمتع ببنية عداء أو سباح“.
وهـــي تـــروي فـــي نهايـــة كتابها أنـــه كان 
يضايـــق ضحايـــاه عبـــر الهاتف قبـــل ارتكاب 
جرميتـــه أحيانا بقوله ”ســـأقتلك“ وفي أحيان 
أخرى بعد ســـنوات على ارتكابـــه فعلته بقوله 

”هـــل تذكرين عندما كنـــا نلعب؟“. قبـــل وفاتها 
املفاجئـــة أصبحـــت الكاتبة تعانـــي من األرق 
واإلرهـــاق لكنها كانت على قناعة أن الشـــرطة 
ســـتوقع بالقاتل بفضـــل التقـــدم التكنولوجي 

والـ“دي أن إيه“.
وبـــدأت تتنـــاول احلبـــوب املســـكنة للقلق 

واألوجاع القوية ما ساهم في وفاتها.
وكتبت تقول ”أقول لنفســـي مرارا وتكرارا، 
ال ميكنـــه أن يلحق بـــي األذى، من دون أن ُأدرك 
أنـــه أحلق بـــي األذى من خالل كل ســـاعة نوم 

أفقدها“.
وفي الســـنوات األخيرة تزامن بث برنامج 
”ذي جينكس“ العام 2015 عبر ”إتش.بي.أو“ مع 
توقيف روبرت دورست وهو وريث ثرّي يشتبه 

في ارتكابه جرائم قتل عدة.
ففي هذا املسلسل الوثائقي القصير ألندرو 
جاريكي بدا دورســـت وكأنه يعترف في مجلس 
خاص من دون أن يدرك أّن أقواله تسجل، جرائم 
قتل تعود لثالثني ســـنة لم تتضح مالبســـاتها 
بقوله ”لقد قتلتهم جميعا“. وأكدت الشرطة هنا 

أيضا أن توقيفه ال عالقة له بالوثائقي.
وفي العـــام 2015 أيضا أعـــاد برنامج ”ذي 
مايكينغ أوف إيه موردرر“ عبر ”نتفليكس“ إلى 
دائرة الضوء قضية براندن دايسي املدان بتهمة 

قتل زوجته.
وأظهـــر املسلســـل الوثائقـــي عيوبـــا فـــي 

التحقيق.

كتاب يستكمل تحقيقات أربعين عاما ويطيح بقاتل

} إنها إســــرائيلية، يهودية… ال تســــتحق 
األوســــكار، بل هناك ما هو أقســــى من هذا 
الــــكالم الــــذي يحــــرض علــــى الكراهية مت 
تداولــــه خصوصا بني العرب ضيقي األفق، 
عندمــــا منحــــت ناتالــــي بورمتــــان جائزة 
األوسكار ألفضل ممثلة، عن دورها في فيلم 

”البجعة السوداء“ عام 2011.
مــــن شــــاهد هــــذا الفيلم، تســــنى له أن 
يتشــــبع بدفقه مــــن املشــــاعر املتعاطفة مع 
البجعــــة ناتالي، ومثل هذا الشــــعور يقطع 
بشكل نهائي مع األفق الضيق عن تصنيف 
الناس وفق اإلثنيات والديانات، ألن ناتالي 
خارج التصنيف بوصفها ممثلة متتلك من 
القدرة التعبيرية ما يجعلنا نحبها فعال وال 

نفكر في دينها.
بــــودي أن أجــــد معــــادال موضوعيا من 
اجلمهــــور العربــــي الذي ســــبق وأن جاهر 
بكراهيــــة معيبة للممثلة بعد منحها جائزة 
األوسكار، فقط ألنها يهودية، بعدما رفضت 
هذا األســــبوع التوّجه إلى إسرائيل لتسلم 
جائــــزة بقيمــــة مليونــــي دوالر منحت لها 
تقديــــرا جلهودهــــا وتفانيهــــا في ســــبيل 
املجتمــــع اليهــــودي، بالقول إنهــــا ال تريد 
أن يرتبط اســــمها برئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو الــــذي كان من املقّرر أن يلقي كلمة 
خالل حفل تســــليم هــــذه اجلائزة التي تعد 

”نوبل اليهودية“.
رفضت ناتالي بورمتان اليهودية تسلم 
جائزة يهودية ثمينة احتجاجا على العنف 
والفساد والالمســــاواة واستغالل السلطة 
في إســــرائيل. وفي ذلك درس إنساني عال 
فــــي القيم، يصعــــب على من بــــث كراهيته 
الدينية والقومية على املمثلة نفســــها إبان 
منحها األوســــكار أن يصل إليه. كما يكشف 
في الوقت نفســــه فجــــوة أيديولوجية بني 
اليهــــود األميركيني التقدميني بشــــكل عام، 
والسياسة اإلسرائيلية اليمينية احملافظة.

فــــي واقع األمــــر لم أجد معــــادال في كل 
ردود الفعــــل املتعاطفة واملثنية على ناتالي 
بعد رفضها تســــلم اجلائــــزة، ألن الكراهية 
تبــــدو في اصغر صورهــــا أكثر أذى من أي 
مشاعر أخرى، وال تؤول إلى غير الكراهية.

لــــم تكن ناتالي بورمتان بجعة رشــــيقة 
وحســــب، لكــــن أداءهــــا الناعم والرشــــيق 
والطفولــــي في هذا الفيلم منحها احلق كي 
تكــــون بجعة إنســــانية محبوبة بقدر يفوق 

الوصف.
فحلمها بأداء دور البجعة الســــوداء في 
بحيرة البجع، يتطلب منها ذلك أداء دورين 
متناقضني، أن تكون كما هي بجعة بيضاء 
وأخرى ســــوداء عدوانية جتســــد اجلانب 

املظلم في العمل الشهير.
تتجســــد رقتهــــا أمــــام مدربها شــــديد 
القســــوة عليها إلى درجة حتريك املشــــاعر 
الدفينــــة في داخلهــــا من أجل اســــتخراج 

الكامن في حركتها الراقصة.
إذا كان هــــذا الفيلم يحمــــل داللة رمزية 
اكتشــــفها النــــاس فــــي شــــخصية ناتالي 
بورمتان بعد ثمانية أعوام على عرضه، مع 
موقفها الرافض للعنف في بلدها إسرائيل، 
فان موقفها مينحنا درسا مضافا للتخلص 
مــــن الكراهية الدينية، علنــــا نتعلمه بعدما 
أعلنتــــه علينــــا فنانــــة يهودية إســــرائيلية 
رافضة جائــــزة قيمتها مليوني دوالر، وهو 
مبلغ ال يقدر بشــــيء عندما يعــــادل بالثمن 
الباهظ للكراهية التي تسود العالم ويسهم 

رجال الدين في تفاقمه!

صباح العرب

ناتالي البجعة البيضاء

كرم نعمة

 تتلقى النجمة اإلنكليزية أديل 
دروسا في التمثيل، استعدادا 
لخوض أولى تجاربها التمثيلية 

في فيلم {أوليفر تويست}.
وتدور أحداث الفيلم حول بائعة 

جازف بحياتها من أجل 
ُ
هوى، ت

إنقاذ طفل يتيم.
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