
} واشــنطن - منح رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو شهادة حسن سيرة وسلوك 
إليران، عندما كشـــف عن وثائق تعيد التركيز 
علـــى معلومات قديمة خاصة باالتفاق النووي 
اإليراني، لكنهـــا حفزت قوى غربية للدفاع عن 
التزام إيران باالتفاق، وشتتت التركيز العالمي 
علـــى برنامج إيـــران للصواريخ الباليســـتية 

ونفوذها المزعزع لالستقرار في المنطقة.
ومنـــح نتنياهـــو فرصـــة لقـــوى أوروبية 
بالتأكيـــد علـــى أن إيـــران ”ملتزمة بشـــروط 
االتفاق“، في وقت كان يسعى فيه إلى ممارسة 

ضغط عليها إلقناعها بالعكس.
وقالت مصـــادر سياســـية أميركية مطلعة 
إن ما كشـــفه نتنياهو بشأن البرنامج النووي 
العســـكري اإليراني يرفع مـــن الضغوط التي 
تمارسها المجموعة الدولية ضد إيران بصدد 
مســـتقبل االتفـــاق الـــذي وقعته طهـــران مع 

مجموعة 5+1 عام 2015.
غير أن هـــذه المصـــادر رأت أن معلومات 
نتنياهو لن تســـبب تحوال دراماتيكيا في هذا 
الملف، خصوصـــا أن الكشـــف يغطي مرحلة 

سابقة على االتفاق النووي.
وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــد عـــوزي عيالم، 
المدير العام الســـابق للجنـــة الطاقة النووية 
اإلسرائيلية، أن ”كل ما قاله نتنياهو في كلمته 
كان من التاريخ، ولم يتطرق إلى أي دليل على 
عدم التزام اإليرانييـــن باالتفاق“. وأضاف أن 
”الخبـــر الوحيـــد (الـــذي ورد فـــي تصريحات 
نتنياهـــو)، هو حقيقة أن أجهـــزة المخابرات 
الخاصة بنـــا، والتـــي ربما تكون الموســـاد، 
قد وضعـــت أيديها على وثائـــق بعيدة المدى 

للغاية، وتمكنت من جلبها إلى إسرائيل“.
ومـــع ذلك أفاد بيـــان للبيت األبيض، صدر 
مســـاء االثنين، أن ”الواليـــات المتحدة تدرك 
المعلومـــات التـــي كشـــفت عنهـــا إســـرائيل، 

وتواصل دراستها بعناية“.
وأورد البيـــان أن ”هـــذه المعلومات تقدم 
تفاصيـــل جديـــدة ومقنعة حول جهـــود إيران 
لتطويـــر أســـلحة نوويـــة“، وأضـــاف ”هـــذه 
الحقائـــق تتفق مع المعلومات التي كانت لدى 

الواليات المتحدة منذ فترة طويلة“.
ولفـــت بيان البيت األبيض إلى أن ”النظام 
اإليراني أظهر أنه سيســـتخدم أسلحة مدمرة 
ضد جيرانه وآخرين، وأنه يجب على إيران أال 

تمتلك أسلحة نووية“.

من جانبه أصدر وزير الخارجية األميركي 
مايـــك بومبيـــو هو اآلخـــر بيانا قـــال فيه إن 
”الوثائـــق التي حصلـــت عليها إســـرائيل من 
داخل إيران، تظهر بما ال يدع مجاال للشـــك أن 

النظام اإليراني ال يقول الحقيقة“.
ورغـــم الترحيـــب األميركـــي بمعلومـــات 
نتنياهو إال أن الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية 
دافعـــت عن االتفاق وأشـــارت إلى أنها لم تعد 
تعثر منـــذ 2009 على دالئل ذات مصداقية على 

أن إيران تعمل على تطوير األسلحة النووية.
وكان رئيس الوزراء اإلســـرائيلي قد صرح 
مساء االثنين، بأن بالده عثرت على ما وصفه 
بأنه ”دليل قاطع“ على وجود مشـــروع ســـري 
يجـــرى في إيران لتطوير ســـالح نووي، وقال 
إن ذلـــك يعد دليـــال على أن إيـــران كذبت على 

المجتمع الدولي.
أن  عربيـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  ورأت 
المعلومات التي كشف عنها نتنياهو والطريقة 
التي قدم بها هـــذه المعلومات ال تعدو كونها 
اســـتعراضية تأتي فـــي ســـياق الحملة التي 
يقودهـــا ضد االتفاق النووي، كما في ســـياق 
العمليات العســـكرية التي تقوم بها إسرائيل 

ضد ”أهداف إيرانية“ داخل سوريا.

التصعيـــد  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
اإلســـرائيلي يخدم إيران إذ يعطيها شهادات 
حسن ســـيرة وسلوك لدى القوى الغربية، عدا 
الواليـــات المتحـــدة، فيمـــا أن المرحلة التي 
سبقت التصعيد اإلســـرائيلي كانت تركز على 
الصواريخ الباليستية والنفوذ اإلقليمي، الذي 
تعتبـــره دول إقليمية محوريـــة أهم كثيرا من 

برنامج نووي محكوم باتفاق.
ورغـــم اهتمـــام بعـــض الدوائـــر الدولية 
بمعلومـــات رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي، إال 
أن محلليـــن كثرا يعتقـــدون أنها لن تؤثر على 
القرار الذي سيتخذه الرئيس األميركي دونالد 
ترامب في موعد أقصاه 12 مايو المقبل بشأن 
بقاء الواليات المتحـــدة كجزء من االتفاق، أو 
على المداوالت التـــي يجريها األوروبيون في 

محاولة إلنقاذ االتفاق.
واعتبـــرت مصـــادر فرنســـية أن منـــاورة 
نتنياهـــو تأتي خارج الســـياق الـــذي يحاول 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلقه على 
قاعدة اتصاالته مـــع زعماء بريطانيا وألمانيا 
وروســـيا وإيران مـــن أجل الترويـــج لمقاربة 
دبلوماسية جديدة تســـتبق أي إعالن محتمل 

لترامب بسحب بالده من االتفاق النووي.

لكـــن وزارة الخارجيـــة الفرنســـية قالت، 
الثالثاء، إن معلومات إســـرائيلية عن برنامج 
األســـلحة النوويـــة في إيـــران خـــالل فترات 
ماضية قد تشكل أساسا يدعم إخضاع أنشطة 

طهران النووية لمراقبة طويلة المدى.
وقالت أنييـــس فون دير مـــول، المتحدثة 
باســـم الخارجيـــة الفرنســـية، فـــي بيـــان ”

يجـــب دراســـة هـــذه المعلومـــات وتقييمهـــا 
بالتفصيـــل، وقـــد تؤكد المعلومـــات الجديدة 
التـــي قدمتها إســـرائيل الحاجة إلى ضمانات 
طويلـــة المدى بشـــأن البرنامـــج اإليراني كما 

اقترح الرئيس“.
ورأت المصـــادر الفرنســـية أن نتنياهـــو 
يحـــاول أن يدلـــي بدلو إســـرائيلي في ما هو 

أوروبي أميركي روسي حاليا. 
وأضافـــت أن العواصم الكبرى تأخذ بعين 
االعتبـــار الهواجـــس اإلســـرائيلية، لكنها لن 
تبنـــي مواقفها المقبلة وفق هذا العامل وحده 

في حسم موقفها من االتفاق.

} بغــداد – كّثـــف رجال الدين فـــي العراق من 
التصريحات والفتـــاوى الجاهزة، التي تحث 
على التصويت في االنتخابات لقوائم محددة، 
وذلـــك فـــي محاولـــة إلنقـــاذ أحزاب اإلســـالم 
السياسي الشيعية والسنية من الهزيمة وسط 

غضب شعبي الفت من أدائها في الحكم.
ووفقـــا لمراقبين، فإن األثر الذي تمارســـه 
المؤسســـة الدينية في السياســـة العراقية ال 
يـــزال كبيـــرا، بالرغم من فشـــل تجربة أحزاب 

اإلسالم السياسي طيلة السنوات الماضية.
ومـــع ترقـــب األوســـاط الشـــعبية لخطبة 
منتظـــرة، الجمعـــة، ينتظـــر أن يكشـــف فيها 
ممثـــل المرجع الشـــيعي األعلى فـــي العراق 
علي السيســـتاني عن موقف مرجعية النجف 
مـــن االنتخابـــات والقـــوى المتنافســـة فيها، 
صـــدرت مواقف عن رجال دين شـــيعة وســـنة 

بشـــأن االنتخابات، بعضها كان مثيرا للجدل 
على غـــرار فتوى رجل الديـــن العراقي المقيم 
في مدينة قم اإليرانيـــة، كاظم الحائري، الذي 
كفر القوى السياســـية الدينية التي ”تتحالف 
مع العلمانيين“ في إشـــارة إلى تحالف التيار 

الصدري مع الحركة المدنية في العراق.
وفيما ربط الحائري هذا التحالف بـ“حركة 
االستكبار العالمي بقيادة الواليات المتحدة“، 
دعا إلى انتخاب من أسهم في ”حماية أعراض 
العراقييـــن“، فـــي إشـــارة إلـــى قائمـــة الفتح 
المقربة من إيران، التي تقول إنها تمثل قوات 

الحشد الشعبي.
وترى األوســـاط السياسية الشـــيعية في 
العـــراق أن ”فتـــوى الحائري تمثـــل محاولة 
إيرانية لحشد الدعم االنتخابي لقائمة الفتح، 

على حساب القوائم المتنافسة معها“.

وأثارت هذه الفتوى جدال واســـعا بشـــأن 
نوايا إيران المتعلقـــة باالنتخابات العراقية. 
لكـــن أوســـاط الحـــوزة العلمية فـــي النجف، 
تتحـــدث عن رد غير مباشـــر ربمـــا يصدر عن 
السيســـتاني، الجمعـــة، على محاولـــة إيران 

لتوجيه التصويت الشيعي في االنتخابات.
ويبـــدو أن زعيم ائتـــالف دولـــة القانون، 
نـــوري المالكي، ســـيبقى حاضرا فـــي فتاوى 
رجال الدين الشيعة خالل كل عملية انتخابية. 
وعلـــى الجانب الســـني برز موقفـــان دينيان؛ 
األول عن الوقف الســـني، الذي طلب من األئمة 
والخطبـــاء التابعين له توجيه الناخبين نحو 
اختيار المرشـــحين ”الذين أسهموا في عودة 
النازحين“، وهـــو ما اعتبر تدخال صريحا في 
االنتخابات من قبل مؤسسة دينية يفترض أن 

ال شأن لها في السياسة.

لكن الموقف الســـني الالفت جاء من رجل 
الدين البارز عبدالملك السعدي، الذي يعد أحد 
أهم مراجع الطائفـــة، إذ دعا إلى عدم انتخاب 
الوجوه التي شاركت في االنتخابات السابقة، 
في محاكاة لموقف مرجعية السيستاني التي 

تبنت مقولة ”المجّرب ال يجّرب“.
فـــي  شـــارك  ”مـــن  إن  الســـعدي  ويقـــول 
العملية السياســـية للـــدورات الســـابقة، كان 
مـــن المفروض أن يتنحى عن المشـــاركة؛ ألنه 
قـــد يكون مغلوبا على أمـــره ال أثر لصوته مع 
الكثـــرة الغالبة الذيـــن لم يقدمـــوا للعراق إال 

الفقر والبطالة والقتل والدمار،“.
ويشـــير مراقبون عراقيون إلـــى أن تدخل 
رجـــال الدين في السياســـة أمر ليـــس جديدا 
فـــي عراق مـــا بعـــد 2003، وأن النظـــام القائم 
يـــكاد يكون دينيا بعد أن تمكـــن حزب الدعوة 

اإلسالمي من التحّكم في السلطة خالل اثنتي 
عشرة سنة.

ويؤكد مراقب عراقي في تصريح لـ“العرب“ 
أن الجديد في األمر هو الخطر الذي بدأ رجال 
الديـــن يشـــعرون به مـــن إمكانيـــة أّال يصّوت 
الناخبـــون لممثلي الكتل واألحـــزاب الدينية، 
وهو ما ينعكس على االمتيازات االســـتثنائية 
التـــي يتمتعـــون بها مـــن جـــراء تدخلهم في 
شـــؤون الدولة كوســـطاء بكل ما ينطوي عليه 

ذلك التدخل من عمليات فساد مالي وإداري.
ويضيـــف أن وقـــوف إيـــران وراء موجـــة 
الفتـــاوى مفهـــوم، فهـــي تشـــعر أن الرياح قد 
ال تهـــب في االتجـــاه الـــذي يخـــدم مراكبها، 
وباألخص تحســـبا لفتوى السيســـتاني وما 
تحمله من تحريض للجمهور على عدم انتخاب 
رموز العملية السياسية من الموالين لطهران.
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• المعلومات اإلسرائيلية تزيد من الضغوط على طهران، لكنها لن تنهي االتفاق النووي

• أحزاب اإلسالم السياسي تحشد الفتاوى استباقا لفتوى من السيستاني قد ترفع الغطاء عن قوائمها

التصعيد اإلسرائيلي يمنح إيران شهادة حسن سيرة وسلوك

رجال الدين يكثفون الفتاوى لمنع سقوط األحزاب الطائفية في االنتخابات العراقية

وأين االتفاق على نفوذ إيران في المنطقة

Wednesday 02/05/2018
40th Year, Issue 10977

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

األربعاء 2018/05/02 
16 شعبان 1439
السنة 40 العدد 10977

www.alarab.co.uk

 

 

المغرب يقطع 

العالقات مع إيران

بسبب حزب الله
} الرباط - أعلن ناصر بوريطة وزير الخارجية 
المغربـــي، الثالثـــاء، وقف بـــالده عالقاتها مع 
طهران وطلبها من ســـفير إيران مغادرة البالد 

”بسبب عالقة بين حزب الله والبوليساريو“.
وقـــال بوريطة خالل لقاء مـــع الصحافيين 
إن المملكة ”قـــررت إغالق ســـفارتها بطهران، 
وطلبـــت من ســـفير إيران بالربـــاط محمد تقي 

مؤيد مغادرة البالد“.
وأضاف أن سبب هذه الخطوة هو ”انخراط 
حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في عالقة 
مـــع البوليســـاريو، وتهديـــد ذلك ألمـــن البالد 

واستقرارها“.
وأوضح أن الربـــاط ”تملك أدلة على تمويل 
قيادييـــن بحزب اللـــه للبوليســـاريو، وتدريب 
عناصر تنتمـــي إليهـــا“، وأن ”لديها معلومات 
تفيد بإقدام دبلوماســـيين بالســـفارة اإليرانية 
في الجزائر على تســـهيل عمليـــة لقاء قياديين 

بحزب الله بقياديين بالبوليساريو“.
وقـــال وزيـــر الخارجية المغربـــي إن بالده 
لحزب  تملك أدلة كثيرة على ”الدعم العسكري“ 

الله للبوليساريو.
أدلـــة  علـــى  ”يتوفـــر  المغـــرب  أن  وبيـــن 
ومعلومـــات تؤكـــد العالقة بين البوليســـاريو 

وحزب الله، منذ نوفمبر 2016“.
وأشـــار إلـــى أنه تـــم تشـــكيل لجنـــة دعم 
لالنفصالييـــن فـــي لبنان بدعم من حـــزب الله، 
وخالل نفس الســـنة (2016) زار مسؤول بحزب 

الله، تندوف بالجزائر.
وتابـــع أن ”المغرب أوقف في وقت ســـابق 
عددا من األفـــراد، بينت األدلة تورطهم في هذه 
العالقة التي تهدد البالد“، كاشفا عن أنه ”خالل 
هذا الشهر تم تقديم أســـلحة للبوليساريو من 

طرف حزب الله“.
وكان المغرب قد أعاد عالقاته الدبلوماسية 
كاملة مع إيـــران في العام 2016 بعدما انقطعت 
ســـنة 2009، بســـبب خالف بيـــن البلدين حول 
تصريحات إيرانية طالبت بضم مملكة البحرين 
إلى أراضيها وحول ما اعتبرته الرباط أنشطة 

مذهبية للسفارة اإليرانية في المغرب.
وأكـــد صبري الحـــو، الخبير فـــي القانون 
الدولي والهجرة ونـــزاع الصحراء، لـ“العرب“، 
أن قرار المغرب بقطـــع العالقات مع إيران يتم 
بعـــد ثبـــوت قيام حـــزب الله بتدريـــب عناصر 
من البوليســـاريو وتمويل الجبهة االنفصالية 

بالسالح.
وأكـــد صبـــري الحـــو أن مســـؤولية إيران 
المباشـــرة قائمة بالنظر إلى احتضانها لحزب 
الله الذي يعتبر أداة وجهازا عســـكريا لزعزعة 
اســـتقرار مجموعة من الدول العربية، وجهازا 
أيديولوجيا لنشـــر التشـــيع لضمان اســـتمرار 
التحكـــم فـــي البوليســـاريو لزعزعة اســـتقرار 
المغرب وضرب سيادته وتهديد أمن مواطنيه. 

ص٥

كيف تغير الدرون اإلماراتية الحرب في اليمن
ص١٢

أول صحيفة
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} بــريوت – طغـــت حمى املعركـــة االنتخابية 
داخل لبنان على سخونة املشهد اإلقليمي، فمع 
اقتراب موعد االســـتحقاق الذي لم يعد يفصل 
عنه سوى أيام قليلة، يحاول كل طرف سياسي 
جاهدا استقطاب أكبر عدد من الناخبني، حلجز 
أكبر قدر مـــن املقاعد في مجلس النواب املقبل، 
وســـط خشـــية من مفاجـــآة غير منتظـــرة على 
ضوء القانون اجلديد القائم على النسبية زائد 

الصوت التفضيلي.
وتصور القوى السياســـية هذه االنتخابات 
على أنها مســـألة حياة أو موت، فال تكاد تخلو 
خطابات السياســـيني مـــن مصطلحات احلرب 
واملواجهـــة واملقاومة، ما يعكـــس مدى الرهان 
على هذا االســـتحقاق الذي سيشـــكل املشـــهد 

السياسي اللبناني للسنوات الست املقبلة.
ويقول متابعـــون إن اجلميع يبدو في حال 
اســـتنفار تام في لبنان اســـتعدادا ليوم ٦ مايو 
اجلـــاري، وكأن بالبلد حتول إلى جزيرة شـــبه 
معزولـــة عن محيطهـــا اخلارجي الذي يشـــهد 
تصعيـــدا خطيـــرا قـــد ينعكس بشـــكل خطير 
على لبنان جلهة احتدام الصراع اإلســـرائيلي 
اإليراني علـــى األرض الســـورية، وإمكانية أن 

تدفع طهران بحزب الله إلى مقدمة املواجهة مع 
إسرائيل في حال خرجت األمور عن السيطرة.

ويشـــير هؤالء إلى أن األطراف السياســـية 
في لبنان حتاشـــت التطرق إلـــى ما يحدث في 
اجلوار فـــي جوالتها وخطاباتها، فيما يشـــبه 
التفاهم الضمني في ما بينها حول عدم الولوج 
إلى ســـاحات محل خالف متأصل والتركيز في 
مبارازتهـــا االنتخابية على الوضـــع الداخلي، 

وهو ما يهم املواطن بالدرجة األولى.
باملقابل يرى كثيرون أن املعركة االنتخابية 
فـــي لبنان هي جزء من معركة إقليمية أشـــمل، 
ســـتحدد مصير لبنـــان وتوجهاته السياســـية 
فـــي املنطقة؛ إما االقتراب أكثر من محور إيران 
وإمـــا إعادة التـــوازن لعالقـــات البلد مبحيطه 

العربي.
ويســـتدل هؤالء بســـعي الثنائية الشيعية 
املمثلة فـــي حزب الله وحركة أمـــل إلى إخراج 
تيار املســـتقبل ضعيفا مـــن املعركة االنتخابية 
مـــن خالل ســـعي الختـــراق التيـــار األزرق في 
معاقله الرئيسية وعلى رأسها العاصمة بيروت 
وحتديدا في دائرة بيروت الثانية التي يترشح 
فيهـــا الرئيس ســـعد احلريـــري، وتعتبر أكبر 

الدوائر من حيث عدد املقاعد البالغ ١١ مقعدا.
وخالل حفــــل تكرميــــي لعمال املســــتقبل 
حضره مرشــــحو تيار املســــتقبل عن دائرتي 
بيــــروت قال الرئيس ســــعد احلريري الثالثاء 
”نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، وليس أمامنا 

خيار سوى أن نواجه ونربح“.
وشدد احلريري على أن ”هذه االنتخابات 
ليست مصيرية فقط بالنسبة لسعد احلريري، 
إنها كذلك بالنســــبة للبلد كله، ال ميكننا في ٦ 
مايــــو أن نقول يا ليت. ولكي ال نصل إلى تلك 
الســــاعة، ال خيار أمامنا سوى أن نعلن النفير 

العام في كل املناطق“.
وكثفــــت املاكينــــة االنتخابية للمســــتقبل 
مــــن حتركاتهــــا بقيادة احلريــــري الذي ورغم 
التوصيــــات التــــي بلغته بضــــرورة تقليص 
مجال حتركاته إال أنه يأبى االلتزام بذلك، في 
ظل إدراكــــه بأن هذه املعركة ســــتكون محددا 
أساسيا ملستقبله السياسي ومستقبل تياره.

وكانــــت مصــــادر قريبة مــــن احلريري قد 
كشفت لوســــائل إعالم محلية أن األخير تلقى 
نصائــــح من مراجع أمنية عليا، تطالبه باحلد 
مــــن جوالتــــه االنتخابية خاصة فــــي املناطق 

الواقعة في األطراف.

} اخلرطــوم – أعلن مســـؤول أميركي رفيع أن 
على السودان ”إنهاء جميع العالقات التجارية“ 
مع كوريا الشمالية قبل بدء أي مفاوضات لشطب 

اخلرطوم من الئحة الدول الداعمة لإلرهاب.
وكانـــت الواليـــات املتحـــدة قـــد أنهت في 
أكتوبر املاضي حظرا جتاريا فرضته منذ عقود 
علـــى اخلرطوم لكنهـــا أبقت عليهـــا في الئحة 
”الدول الراعية لإلرهاب“ والتي يرى مسؤولون 
سودانيون أنها تثير مخاوف املصارف الدولية 
من التعامل مـــع البنوك الســـودانية وبالتالي 
تعرقـــل أي نهوض اقتصادي لهـــذا البلد الذي 

يشهد أزمة اقتصادية متفاقمة.

إلقناع  الســــودانيون  املسؤولون  ويسعى 
واشــــنطن بوجوب حذف اســــمها من الالئحة 
التــــي تضم كذلك كوريا الشــــمالية وســــوريا 
وإيــــران، في وقت يحاولون فيــــه التعامل مع 
ارتفــــاع معــــدالت التضخــــم وزيــــادة الديون 

واخلسائر في العائدات النفطية.
باملقابل تصر واشنطن على ضرورة تقدمي 
اخلرطــــوم أدلة تثبــــت أنها قطعــــت عالقاتها 
مــــع بيونغ يانغ املســــلحة نوويا والتي أثارت 
غضــــب املجتمــــع الدولي العــــام املاضي عبر 
إجرائها سلســــلة مــــن االختبــــارات النووية 
والصاروخية، والتي تستعد اإلدارة األميركية 

إلطالق محادثات معها على مســــتوى القيادة. 
وتضغط الواليات املتحدة على اخلرطوم كذلك 
لتحسني سجلها في حقوق اإلنسان واحلرية 
الدينيــــة وغيرهما من امللفــــات احلقوقية قبل 
انتقــــال مفاوضاتها مع اخلرطوم إلى املرحلة 

التالية.
وقــــال مســــؤول أميركي رفيــــع مطلع على 
املفاوضــــات بني واشــــنطن واخلرطوم لوكالة 
”فرانــــس بــــرس“، ”األهــــم هو إنهــــاء جميع 
العالقات التجارية مع كوريا الشمالية“، وأكد 
”هناك الكثير من األدلة التي يجب تقدميها لنا 

إلثبات أن التعامالت التجارية توقفت“.

وأضاف ”ال تعامالت بعـــد اآلن، نقطة على 
الســـطر. أعطونا الدليل علـــى أنكم أوقفتم ذلك 

فعليا. هذا ما يجب أن يقوموا به“.
وأكدت وزارة اخلارجية السودانية في بيان 
األحد ”عدم وجود أي تعامالت له (الســـودان) 
مـــع جمهورية كوريـــا الدميقراطية الشـــعبية 
سواء كانت في القطاعات املشمولة بالعقوبات 

أو أي قطاعات أخرى“.
وال توجد عالقات دبلوماسية بني السودان 
وكوريـــا الشـــمالية منـــذ ســـنوات، لكن بعض 
املجموعات احلقوقية والناشـــطة تتهم البلدين 

بإقامة عالقات عسكرية.

{نؤكـــد دعم مصـــر للجهود والمبـــادرات الدولية الراميـــة للتوصل إلى تســـوية عادلة للقضية أخبار

الفلسطينية، وذلك وفقا للمرجعيات الدولية  وعلى أساس حل الدولتين}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

{عمال لبنان هم النبض الحي لمجتمعنا، وعيدهم اليوم مناســـبة للتأكيد على دورهم الرائد في 

تعزيز بنياننا الوطني}.

متام سالم
رئيس احلكومة اللبنانية السابق

األربعاء 2018/05/02 - السنة 40 العدد 10977

◄ صادق الكنيست اإلسرائيلي 
(البرملان)، فجر الثالثاء، بالقراءة 

التمهيدية على مشروع قانون ”القومية“ 
الذي يعتبر ”إسرائيل الدولة القومية 

للشعب اليهودي“، وسط انتقادات حادة 
من األعضاء العرب.

◄ وصل العشرات من مقاتلي هيئة 
حترير الشام (النصرة سابقا) من 

مخيم اليرموك إلى شمال سوريا صباح 
الثالثاء، مبوجب اتفاق أعلنته دمشق 

ويتضمن بشكل مواز إجالء حاالت 
حرجة من بلدتني مواليتني محاصرتني 

في إدلب.

◄ أدرجت محكمة مصرية 1529 شخصا 
على قوائم اإلرهاب، بينهم العب كرة 
القدم السابق محمد أبوتريكة، للمرة 
الثالثة، في أول تطبيق لقانون جديد 

بشأن التحفظ على األموال.

◄ بحث الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، الثالثاء، مع نظيره القبرصي 

نيكوس أنستاسيادس األوضاع التي 
تشهدها املنطقة وسبل تعزيز العالقات 

الثنائية بني البلدين.

◄ أعلن ممثلون لالدعاء االحتادي 
في الواليات املتحدة أن محكمة قضت 

بالسجن 10 سنوات على شاب من 
نيوجيرزي، بعد أن أقر بسفره إلى األردن 
لالنضمام إلى تنظيم داعش، والتخطيط 

لشن هجمات باسم جماعات متشددة.

◄ أعلنت 23 حزبا وتنظيما نقابيا 
ومنظمة أهلية في مصر، الثالثاء، تشكيل 

جلنة ملتابعة االنتخابات العمالية في 
البالد، والتي تنطلق الشهر املقبل.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

واشنطن تشكك في قطع الخرطوم لعالقاتها مع بيونغ يانغ

} دمشــق – أعلنت قوات سوريا الديمقراطية 
الثالثاء انطالق المرحلـــة النهائية من حربها 
ضد تنظيـــم الدولة اإلســـالمية إلنهاء وجوده 
في شـــرق ســـوريا وتأمين الحدود مع العراق 
المجـــاور، وذلك بدعـــم من التحالـــف الدولي 

بقيادة أميركية.
وتأتي الخطوة بعد يوم من إعالن التحالف 
الدولي ضد داعش انتهاء العمليات الكبرى في 
العراق، وغلق مركز قواته البرية في هذا البلد.

ســـوريا الديمقراطية  ويحمل إعالن قوات 
مضاميـــن تتجـــاوز المعركة ضـــد داعش إلى 
وجود نيـــة لتكريس القوات المدعومة أميركيا 
نفوذهـــا في المنطقـــة الحدودية بيـــن العراق 

وسوريا، لقطع الطريق أمام أي تمدد إيراني.
وســـبق وأن قال الرئيس األميركي دونالد 
ترامب إنه لن يسمح لطهران بممر يربط إيران 
بالبحر المتوســـط، في إشـــارة إلى نية طهران 
إنشـــاء حزام أمني يبدأ من العـــراق ليمر عبر 

شرق سوريا وصوال إلى لبنان.
وأعلـــن مجلـــس ديـــر الـــزور العســـكري 
ســـوريا  قـــوات  صفـــوف  فـــي  المنضـــوي 
الديمقراطية في مؤتمر صحافي عقده في حقل 
التنك النفطي الثالثاء تصميمه على استكمال 
معركتـــه للقضاء على التنظيـــم المتطرف قرب 
الحـــدود العراقيـــة. وقالت الناطقة الرســـمية 
باســـم عاصفـــة الجزيـــرة ليلـــوى العبداللـــه 
فـــي بيان تلته خـــالل المؤتمر ”بـــدأت قواتنا 
وبمشاركة من قوات التحالف الدولي المرحلة 
بهدف  النهائية مـــن حملة عاصفـــة الجزيرة“ 
”تأميـــن الحـــدود العراقية والســـورية وإنهاء 
وجود داعش في شـــرق ســـوريا مـــرة واحدة 

وإلى األبد“.
ويحتفظ التنظيم المتطرف بسيطرته على 
جيوب تضم نحو ثالثين قرية وبلدة في شـــرق 
ســـوريا، بعد خسارته خالل األشـــهر األخيرة 
مساحات واسعة من سيطرته في محافظة دير 
الزور الغنيـــة بالنفط والحدوديـــة مع العراق 
التي باتت تتقاســـم الســـيطرة عليهـــا كل من 
قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية 

السورية المدعومة بميليشيات إيرانية.
وطـــردت قوات ســـوريا الديمقراطية العام 
التنظيـــم  التحالـــف،  الماضـــي وبدعـــم مـــن 
المتطـــرف من مســـاحات واســـعة عند الضفة 
الشـــرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير 
الزور إلى قسمين. وفي هجوم منفصل، طردت 
القوات الســـورية بدعم روسي إيراني التنظيم 

من كامل الضفة الغربية للفرات.
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  وتخـــوض 
وقوات النظام الســـوري سباقا للسيطرة على 
ما تبقى من جيوب تحت سيطرة تنظيم الدولة 
االســـالمية فـــي دير الـــزور. واندلعـــت األحد 
معـــارك عنيفة بيـــن الطرفين قبـــل أن تتراجع 

وتيرتهـــا. ولـــم يبق تحـــت ســـيطرة التنظيم 
حاليـــا إال أربع قـــرى عند الضفاف الشـــرقية 
لنهر الفرات، باإلضافة إلى 22 قرية وبلدة تمتد 
من ريف دير الزور الشـــمالي الشـــرقي، مرورا 
بريف الحســـكة الجنوبي وصوال إلى الحدود 
الســـورية العراقيـــة، وفق المرصد الســـوري 

لحقوق اإلنسان.
ورحبـــت العبداللـــه في البيـــان الذي تلته 
”بدعم القوات العراقية عبر الحدود وشركائنا 

في التحالف الدولي“.
وكان المركـــز اإلعالمـــي لتحالـــف ”قوات 
ســـوريا الديمقراطية“ قد أعلن في وقت سابق 
عن تشـــكيل مركز مشترك مع الجيش العراقي، 

لحماية أمن الحدود بين سوريا والعراق.
وأفاد المركز اإلعالمي بأن هذا القرار اتخذ 
خالل اجتماع عقد األحد، وحضره مســـؤولون 

من سوريا الديمقراطية والجيش العراقي.

وكان الطيران العراقي قد شن في 19 أبريل 
ضربات جوية ضـــد مواقع للتنظيم في منطقة 
حجيـــن في ديـــر الزور (شـــرق)، مـــا أدى إلى 
مقتـــل 36 عنصرا من التنظيم وفق الســـلطات 
العراقية، وذكر آنذاك مســـؤولون عراقيون أن 

الضربات تمت بتنسيق مع النظام السوري.
ويطـــرح إطالق عمليـــة عســـكرية في هذا 
التوقيت بالذات تســـاؤالت خاصة لجهة مدى 
الرغبة األميركية في االنسحاب من المنطقة؟

ويـــرى مراقبـــون أن االنســـحاب األميركي 
مســـتبعد رغـــم التصريحـــات التـــي أدلى بها 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب، حيث أن المســـألة 
تتجاوز إنهـــاء المعركة ضد داعـــش إلى منع 
إيران من جعل المنطقة ممرا لها ولميليشياتها 

تربطها بلبنان.
وذكر وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس 
االثنيـــن أن الواليـــات المتحـــدة وحلفاءها لن 
يرغبوا في ســـحب قواتهم من ســـوريا قبل أن 

يظفر الدبلوماسيون بالسالم.
ويمثل ذلك التصريح إحدى أقوى اإلشارات 
حتى اآلن على أن االنســـحاب األميركي الكامل 

غير محتمل في أي وقت قريب.
وقال ماتيس ”نحن ال نريد مجرد االنسحاب 
قبـــل أن يظفر الدبلوماســـيون بالســـالم. أنت 

تفوز بالمعركة ثم تظفر بالسالم“.
ويعتبـــر الوجـــود اإليراني أحد األســـباب 
الرئيســـية التي تحول دون تحقيق ســـالم في 
سوريا التي تشهد منذ 8 سنوات حربا مركبة.

جيمس ماتيس:

لن نسحب قواتنا من سوريا 

قبل أن يظفر الدبلوماسيون 

بالسالم

قوات سوريا الديمقراطية تستأنف 

{عاصفة الجزيرة} في دير الزور

ــــــدأ العــــــد التنازلي ملوعد التصويت فــــــي االنتخابات النيابية في الداخــــــل اللبناني، على  ب
وقع تصاعد التنافس بني القوى السياســــــية لشــــــد العصب إليها، وكسب أعلى نسبة من 
ــــــات اللبنانية وإن تبدو بعيدة عن األجواء اإلقليمية  األصــــــوات. ويرى مراقبون أن االنتخاب

املشحونة بيد أنها في واقع األمر هي جزء ال ينفصل عنها.

احتدام المعركة االنتخابية في لبنان 

يطغى على األجواء اإلقليمية المشحونة

2

زيادات جديدة في األردن 

تزامنا مع عيد العمال
} عامن – بدأ الثالثـــاء العمل بالزيادات التي 
أقرتهـــا الحكومـــة األردنية االثنين في أســـعار 

الكهرباء والمحروقات بنسب متفاوتة.
وقـــررت حكومة هاني الملقي رفع قيمة بند 
فرق أســـعار الكهربـــاء المثبت علـــى الفواتير 
الشـــهرية إلـــى 17 فلســـا (2.3 ســـنت) من (2.1 
سنت)، وهذه المرة الخامســـة التي ترفع فيها 

أسعار الكهرباء منذ بداية العام الجاري.
وفي ما يتعلق بالمحروقات شـــهدت أسعار 
البنزيـــن ”90 أوكتـــان“ األكثر اســـتخداما في 

البالد، ارتفاعا بنسبة 4.48 في المئة.
وحســـب األســـعار الجديـــدة ارتفع ســـعر 
البنزيـــن ”95 أوكتان“ بنســـبة 4.47 في المئة. 
وصعد ســـعر لتر الديزل بنسبة 7 في المئة إلى 
610 فلـــس (86 ســـنتا)، في حين وصلت نســـبة 

الزيادة في سعر لتر الغاز إلى 17 في المئة.
وأثـــارت هذه الزيـــادات الجديدة موجة من 
االنتقـــادات على مواقع التواصـــل االجتماعي 
خاصـــة وأنهـــا تزامنت مع عيد العمـــال، األمر 
الـــذي عده البعض اســـتفزازيا. ويعاني األردن 
من أزمة اقتصادية صعبة أجبرت الحكومة على 
اتخاذ خطوات تقشفية في محاولة الحتوائها.

}العاهل األردني الملك عبدالله الثاني بحث الثالثاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سبل تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين، وذلك بقصر 
الحسينية في عمان وبحضور ولي العهد األمير الحسين بن عبدالله

حزب القوات اللبنانية يخوض 

االنتخابات بثوابت حركة ١٤ آذار

ح

ا ص6

في
العمق



} الدوحــة - تبـــّددت آمـــال قطر مجـــّددا في 
خروج سريع من أزمتها وطي صفحة اخلالف 
مع الدول العربية املقاطعة لها بســـبب دعمها 
لإلرهـــاب، وذلك بتجديد تلـــك الدول إصرارها 
علـــى إيفـــاء الدوحـــة مبـــا ســـبق أن التزمت 
بـــه بشـــأن التراجع عـــن سياســـاتها املهّددة 
لالســـتقرار، ومتّســـكها بحل األزمـــة القطرية 
داخل اإلطار اخلليجي والعربي، بعيدا عن أي 

تدخالت أو ضغوط خارجية.
وعّلقت قطر آماال واضحة على تغّير جذري 
فـــي موقف إدارة ترامب جتاهها على أســـاس 
حاجة تلك اإلدارة لتجميع الدول احلليفة لها، 
تقليديا، في املنطقة والعالم للشروع في تنفيذ 

اســـتراتيجيتها مبواجهة إيران ومتّددها في 
املنطقة.

وبالتزامـــن مـــع جولـــة وزيـــر اخلارجية 
األميركـــي اجلديد مايك بومبيـــو في املنطقة، 
والتي شملت اململكة العربية السعودية، رّوج 
أميركية  اه ”ضغوطا“  اإلعالم القطري ملا ســـمّ
على اململكة ومن ورائها الدول املقاطعة إلنهاء 

األزمة مع قطر.
ووفق التحليالت القطريـــة فإّن ذلك يعني 
إنهـــاء األزمة بـــني الدوحة وكل مـــن الرياض 
وأبوظبـــي والقاهـــرة واملنامـــة، بدفـــع مـــن 
واشـــنطن، غير أّن تلك التحليالت بدت قاصرة 
وســـطحية، وأهملت عوامل مهّمـــة تتمّثل في 

عـــدم أهمية قطـــر فـــي تنفيذ االســـتراتيجية 
األميركية مبواجهة إيـــران، وامتعاض دوائر 
أميركيـــة مؤثرة فـــي عملية صنـــع القرار من 

تقارب قطر مع كل من إيران وتركيا. 
الصلبـــة  املواقـــف  قطـــر  أهملـــت  كمـــا 
للـــدول املقاطعـة مـــن األزمــــة القطـرية وعـدم 
استعـدادها للتراجع عن تلك املواقف حتت أي 
ضغوط، حتـــى وإن كان مصدرها -افتراضا- 
حليف اســـتراتيجي بحجم الواليات املتحدة، 
إذ أّن إنهـــاء الـــدور القطـــري الداعم لإلرهاب 
واملهّدد لالســـتقرار هدف ال يقـــّل حيوية لدى 
تلك الـــدول عـــن مواجهـــة األدوار التخريبية 

اإليرانية.

وعّبـــر وزيـــر الدولـــة اإلماراتي للشـــؤون 
اخلارجية أنور قرقـــاش، الثالثاء، عن صالبة 
تلـــك املواقف بتأكيـــده أن قطر لـــن تخرج من 

أزمتها بوساطة غير خليجية.
وقـال قرقاش عبـر حســـابه الـرسمي على  
موقع تويتر ”نصيحـة مخلصة هـدفهـا خروج 
قطـر من أزمتهـا: لن تكـون هناك وســـاطـة غير 
خليجيـــة، ولن تنفـــع أي ضغوط، ولـــن يغّير 

اإلعالم حالكم“.
وأضاف ”عودوا لرشدكم فأزمتكم مستمرة، 
دبـــروا أمركم بعد اليـــوم باحلكمـة وفـاوضوا 
في إطــــار مطـالب جيـرانكم والتـــي تعّبر عن 

هموم حقيقية“.

} بغــداد - حمل األســـبوعان األخيـــران قبل 
موعد االنتخابات النيابية العراقية، مؤشرات 
ســـلبية عن األوضاع األمنية التي ستجرى في 
ظّلهـــا هذه احملّطـــة السياســـية التي توصف 
باملفصليـــة، كونهـــا أّول انتخابات جترى في 
العراق بعد حرب الثالث ســـنوات ضّد تنظيم 
داعـــش وُتعّلق عليها بعـــض اآلمال ألن تكون 

منطلق مرحلة جديدة من االستقرار.
غيـــر أّن املقّدمات ال تبدو مشـــّجعة، إذ أن 
فوضى الســـالح وشـــيوع ظاهرة امليليشيات 
التابعـــة ملشـــاركني فـــي العملية السياســـية 
والتي تتحّرك وفق أجنداتهم، وأيضا احتفاظ 
تنظيم داعش بالقدرة على ضرب االســـتقـرار 
عن طريق خالياه النائمـــة، تثير املخاوف من 
أن تكـــون االنتخابات العـراقيـــة -على عكس 
املأمـــول منها- بداية حلقـــة جديدة من العنف 

في البلد.
وشهد العراق خالل األيام األخيرة أحداث 
عنـــف ذات صلـــة مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
باالنتخابات، حيث قتل أحد املرشـــحني وجنا 
آخـــرون مـــن محـــاوالت اغتيـــال، بينمـــا قتل 
قيادي في احلشـــد الشـــعبي املشـــارك بدوره 
فـــي االنتخابات عن طريـــق ائتالف يضّم أبرز 
فصائله، فيما اصطدم فصيل غير مشـــارك في 

االئتالف املذكور مع قوات الشرطة.
وترافقت تلك األحداث مع بلوغ ”التنافس“ 
االنتخابـــي بني املرّشـــحني درجة مـــن احلّدة 
جعلته أقـــرب إلى العداوة، مـــا جعل مراقبني 
يحّذرون من أن تشـــهد األيام املتبقية من عمر 
احلملة االنتخابية صداما مســـّلحا، خصوصا 
وأن الكثيـــر مـــن املرّشـــحني ميتلكـــون أذرعا 
عســـكرية، على غرار مرّشحي حتالف ”الفتح“ 
املمّثل مليليشـــيات احلشد الشـــعبي، وغرميه 
األّول حتالف ”ســـائرون“ بقيـــادة زعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر الذي ميتلك ميليشـــيا 
حتمل اســـم ”سرايا الســـالم“. وشهدت األيام 
املاضية تراشـــقا شـــديدا بـــني الطرفني جتّلى 
في انتقادات الصدر ملا يعتبره استغالال السم 
احلشد الشعبي ألغراض انتخابية، وأيضا في 
رّد زعيـــم حتالف الفتح قائد منظمة بدر هادي 

العامري ورفضه لتصريحات الصدر.
وقتل األحـــد املاضي مرّشـــح لالنتخابات 
البرملانيـــة العراقية عن ائتـــالف دولة القانون 
بزعامة نوري املالكي في نزاع عشائري مسّلح 
نشب في منطقة املشتل شرقي العاصمة بغداد، 
بينما ســـقط في اليوم نفســـه املسؤول املالي 
للحشـــد الشعبي في عملية اقتحام ملنزله بحي 

الكراة ببغداد من قبل مسّلحني مجهولني.
كذلك جنا عدد من املرشـــحني لالنتخابات 
مـــن االغتيال، حيث أفاد مصـــدر أمني عراقي، 
الثالثاء، أن مرشـــحا عن ”حتالف ســـائرون“، 
جنـــا مـــن محاولـــة اغتيـــال تعـــرض لها في 

محافظة بابل جنوبي بغداد.
ونقلـــت وكالـــة األناضول عن املـــالزم أول 
إحسان خالد، من شرطة بابل قوله إن ”املرشح 
حســـني الزرفي، وهو طبيـــب يعمل في إحدى 
مستشـــفيات بابل، تعرض، في ساعة متأخرة 
من ليل اإلثنني-الثالثاء، حملاولة اغتيال وسط 

احملافظة من قبل مسحلني مجهولني“.
وأضـــاف أّن ”الهجوم أســـفر عـــن إصابة 
املرشـــح وزوجتـــه وابنتـــه بجـــروح متفاوتة 

اخلطورة“.
وفـــي حادثـــة مشـــابهة، أفاد مصـــدر في 
الشرطة العراقية بأن قياديا في حتالف الفتح 

جنا من محاولة اغتيال شرقي بغداد.
وقال املصدر ملوقع السومرية اإلخباري إّن 
”مســـلحني مجهولني هاجموا الثالثاء سيارة 
تقل القيادي في حتالف الفتح جاسم الساعدي 
لدى مروره في منطقة احلبيبية شرقي بغداد، 
ما أدى إلى إحلاق أضرار مادية دون وقوع أي 

خسائر بشرية“.
ومن جهته كشـــف ائتـــالف الوطنية الذي 
يتزعمه رئيـــس الوزراء األســـبق إياد عالوي 
عن تعرض أحد مرشـــحيه إلى هجوم مسلح. 
وقـــال االئتالف فـــي بيان إن ”أحد مرشـــحي 

الوطنيـــة تعـــرض إلـــى هجـــوم مســـلح ليلة 
الثامن والعشـــرين من أبريل، حيث اعترضت 
مجموعة مســـلحة تســـتقل عددا من املركبات 
أحد مرشـــحي ائتـــالف الوطنيـــة القياديني، 
فـــي واحدة من مناطق حـــزام بغداد، وأمطرت 
موكبه بسيل من نيران مدافعها الرشاشة، وقد 
أدى احلادث إلى أضرار جســـيمة في سيارات 

املوكب دون خسائر بشرية“.
وتعليقـــا على تعـــّدد تلك احملـــاوالت، دعا 
مســـؤول أمنـــي عراقي طلب عدم الكشـــف عن 
اسمه، إلى التعامل مع أخبارها بحذر واعتماد 
ما تكشـــفه التحقيقات الرســـمية، ملّمحا إلى 
إمكانيـــة ترويـــج بعـــض الكتـــل االنتخابيـــة 
أخبارا مزّيفة أو محّرفة أو مبالغا فيها بشـــأن 
تعّرض مرشـــحيها حملاوالت اغتيال كنوع من 

الدعايـــة االنتخابية وجللب األضواء في غمرة 
حملـــة دعائية صعبـــة تتداخل فيهـــا الدعاية 
مبختلف وســـائلها ومظاهرها بشـــكل يقترب 

من الفوضى.
وفي حادثة أكثر خطـــورة اندلع، الثالثاء، 
اشتباك مســـّلح بني عناصر من سرايا السالم 
التابعـــة ملقتـــدى الصـــدر واملنخرطـــة ضمن 
احلشد الشـــعبي وقوة تابعة لوزارة الداخلية 
فـــي قضـــاء طوزخرماتـــو مبحافظـــة صالح 
الدين شـــمالي العاصمة بغداد، حيث يتقاسم 
الطرفان- الســـرايا والشـــرطة- عملية تأمني 
القضـــاء الـــذي اســـتعيد في وقت ســـابق من 

سيطرة تنظيم داعش.
ويقـــول خبراء الشـــؤون األمنية إن عملية 
تأمني االنتخابات مـــن تهديدات تنظيم داعش 

ستشـــّكل عبءا كبيرا على القـــوات العراقية، 
نظـــرا لكثرة املراكـــز االنتخابية وانتشـــارها 
علـــى مختلف مناطق البالد مبا في ذلك بعض 
املناطـــق التـــي ال تـــزال تشـــهد هشاشـــة في 

أوضاعها األمنية.
ويحّذر هؤالء من أن يجعل التنظيم من يوم 
االقتراع مناسبة للتعبير عن حضوره وتدشني 
مرحلة حرب العصابات بعد هزميته العسكرية 

في حرب اجلبهات.
وفي ضوء تلك املخاطر تقرر تشـــكيل جلنة 
أمنية عليا واالســـتعانة باجلهد االستخباري 
والطيـــران احلربـــي لتأمـــني االقتـــراع املقّرر 
للثاني عشـــر من شـــهر مايو اجلاري، والذي 
سيجرى في ثمانية آالف مركز انتخابي موزعة 

على كافة أرجاء البالد.

التحدي األمني يرافق أول انتخابات عراقية بعد هزيمة داعش

[ تزايد مظاهر العنف خالل الحملة االنتخابية  [ شكوك في إمكانية التأمين الكامل ليوم االقتراع
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أخبار

ــــــزداد وضوحا خالل احلملة االنتخابية في العــــــراق مع تعرض عدد من  مالمــــــح العنف ت
املرشــــــحني حملاوالت اغتيال. واملخاوف تنصّب على يوم االقتراع الذي ُيخشى أن يحّوله 
ــــــم داعش إلى مناســــــبة للتعبير عن وجــــــوده وقدرته على ضرب االســــــتقرار الهّش،  تنظي

ولإلعالن عن تدشني مرحلة حرب العصابات بعد هزميته في حرب اجلبهات.

«العالم العربي يمر بمنعطف تاريخي أهم ما يميزه الصحوة الكبرى التي تقودها اململكة العربية 

السعودية ملواجهة املخاطر التي تحدق باألمة}.

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«اإلمـــارات داعـــم قـــوي لألونـــروا في ســـبيل املحافظة علـــى حيـــاة الالجئني الفلســـطينيني.. 

االستثمار في أنشطة األونروا من األهمية بمكان في منطقة تشهد اضطرابات متزايدة}.

رمي الهاشمي
وزيرة شؤون التعاون الدولي اإلماراتية

تبدد آمال قطر مجددا في خروج وشيك من أزمتها

أهم من النصر.. تأمينه والحفاظ عليه

فوضى السالح وكثرة الميليشيات 

وخاليا داعش النائمة تضعف األمل 

في انطالق مرحلة استقرار بالعراق 

بعد االنتخابات القادمة

 ◄

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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◄ تسّلم األدميرال سكوت ستيرني مهامه 
قائدا جديدا لألسطول الخامس األميركي 

المتمركز في الكويت، خلفا لألدميرال 
جون سي أكويلينو الذي قام بتقديم 

خلفه لرئيس وزراء البحرين األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، بحضور السفير 

األميركي في البحرين جاستين سيبيريل.

◄ شّكلت الحكومة الكويتية لجنة لبحث 
فرص استقدام عمالة منزلية من ”دول 

صديقة“، إثر األزمة األخيرة مع الفلبين 
التي أعلن رئيسها فرض حظر على 
سفر العمالة للكويت. وتضّم اللجنة 

التي ترأسها وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل هند الصبيح، ممثلين عن عدة 

وزارات وعن شركة كبرى الستقدام 
وتشغيل العمالة المنزلية.

◄ قال مسؤول إيراني إن السلطات 
العراقية رفضت إلغاء تأشيرات الدخول 

لإليرانيين إلى العراق، مؤّكدا فشل 
مفاوضات مع الحكومة العراقية إللغاء 

التأشيرة خالل زيارة أربعينية الحسين 
في كربالء التي يشارك فيها سنويا 

حوالي 3 ماليين إيراني يدفع كل منهم 40 
دوالرا للحصول على تأشيرة الدخول.

◄ أعلنت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
في مؤتمر صحافي عقدته الثالثاء في 

أبوظبي، عن إطالق حملة شهر رمضان 
للمساعدات اإلنسانية التي سيستفيد 

منها أكثر من مليون و352 ألف شخص 
داخل اإلمارات وفي أكثر من 70 دولة عبر 
العالم وتتضمن مساعدات غذائية وتقديم 

زكاة الفطر وكسوة العيد، بتكلفة تقدر 
بـ29 مليونا و135 ألف درهم.

◄ أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة 
نينوى الثالثاء، بمقتل ثالثة رجال شرطة 

وإصابة خمسة آخرين في تفجير عبوة 
ناسفة استهدف دوريتهم في أحد أحياء 
القسم الغربي من مدينة الموصل مركز 

المحافظة.

الكويت والفلبين تجنحان إلى الواقعية

في معالجة أزمة العمالة المنزلية
} الكويت – اختارت الكويت والفلبني بشـــكل 
واضـــح اجلنوح إلـــى الواقعية فـــي معاجلة 
األزمة التي نشبت بينهما، بشأن ملف العمالة 
املنزلية وذلك حلماية مصالح حيوية لكّل منها.
وكان اخلـــالف قد تطّور ســـريعا إلى أزمة 
دبلوماســـية وصلت حّد اعتبار الكويت سفير 
الفلبني لديها شخصا غير مرغوب فيه وطالبته 
باملغادرة في ظرف أسبوع واحد، كما استدعت 
ســـفيرها في مانيال بعد أن أقـــدم عناصر من 
طاقم السفارة الفلبينية على مساعدة خادمات 
على الفـــرار من بيوت مشـــغليهّن الكويتيني. 
ورّدت مانيـــال من جانبها بإعـــالن حظر دائم 

على سفر مواطنيها للعمل في الكويت.
وتعنـــي تلك اإلجراءات فـــي حال تطبيقها 
خســـارة الكويـــت ألكثر من ربـــع مليون عامل 
فلبينـــي، ســـتون باملئـــة منهـــم خـــدم منازل، 
وخســـارة الفلبني في اجلهة املقابلة حتويالت 
مالية شـــهرية مـــن الكويت تقـــدر باملليارات، 
فضـــال عن مواجهـــة هذا البلد اآلســـيوي ذي 
القـــدرات االقتصاديـــة احملـــدودة جليش من 
العاطلني عن العمل سيضافون إلى اآلالف من 

طالبي الشغل الذين ينتظرون التوظيف.
وفي ضـــوء ذلـــك آثـــر الطرفـــان التهدئة 
واجللـــوس إلى طاولة احلـــوار، حيث اجتمع 
نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد اجلارالله، 

الثالثـــاء، مع املستشـــار الرئاســـي الفلبيني 
للعمال والعامالت الفلبينيني باخلارج، الوزير 
عبدالله ماماو الذي قام بزيارة عاجلة للكويت.
وذكـــرت وكالة األنبـــاء الكويتيـــة ”كونا“ 
أنه مت خـــالل اللقاء بحث األزمـــة األخيرة في 

العالقات بني البلدين بسبب العمالة.
اجلانبـــان علـــى ”عمـــق عالقـــات  وأكـــد 
الصداقة بني دولة الكويت وجمهورية الفلبني 
ورغبتهما املشـــتركة فـــي توطيدها وتعزيزها 
وجتاوز األزمـــة التي طرأت مؤخرا مبا يحقق 

مصالح البلدين وشعبيهما“.
بالبـــادرة  الثالثـــاء  الفلبـــني  ورحبـــت 
التصاحلية األخيـــرة للكويت في أزمة العمالة 
املنزليـــة، وذلـــك رّدا علـــى قول مســـاعد وزير 
والتعاون  اخلارجية الكويتي لشؤون التنمية 
الدولي ناصر الصبيـــح إّن ”هناك جزءا كبيرا 
من ســـوء الفهم والتضخيـــم واملبالغة لبعض 

األحداث البسيطة أو الفردية“.
آالن  الفلبينـــي  اخلارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
بيتـــر كايتانو ”هذه البـــادرة جّيدة من جانب 
الكويت الدولة التي لدينا معها تاريخ مشترك 
وعالقـــات قوية بني الشـــعبني، ستســـمح لنا 
باملضي قدمـــا“. وأضاف ”نؤكد على صداقتنا 
مع حكومـــة الكويـــت وشـــعبها. إن قوة هذه 

الصداقة ستصمد بوجه سوء التفاهم هذا“.

حكومة الشيخ جابر المبارك تحت ضغط نيابي شديد

} الكويــت -  انطلـــق الثالثـــاء ”ماراثون“ 
اســـتجواب وزيرين في احلكومـــة الكويتية، 
باإلضافة إلى رئيسها الشـــيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح، مـــن قبل أعضاء في مجلس 
األّمـــة البرملان، ما ســـّلط الضغـــوط مجّددا 
علـــى تلـــك احلكومـــة، وأعـــاد العالقات بني 
الســـلطتني التشـــريعية والتنفيذية في البلد 
إلـــى مرّبع التوّتر واخلالفـــات، وهو الوضع 
الذي يـــكاد يكون ”طبيعيـا“، فيمـــا التهـدئة 

هي االستثناء.

ويتوّقـــع أن تطـــول جلســـة االســـتجوابات 
وتســـتمر إلى فجر اليوم األربعـــاء، وفق ما 
أعلنـــه رئيس البرملان مـــرزوق الغامن، وذلك 
وتشـــّعب  االســـتجوابات  تفاصيـــل  لكثـــرة 
القضايا التي تشـــملها، في ظّل توّقعات بأن 
تعبرها احلكومة بسالم دون طلبات بسحب 
الثقة من املســـتجَوبني الثالثـــة وهم كل من 
رئيس الوزراء الشـــيخ جابر املبارك، ووزيرة 
الشـــؤون االجتماعية والعمـــل هند الصبيح 

ووزير النفط بخيت الرشيدي.



صابر بليدي

} الجزائــر - أعاد اســـتقبال وحـــدات الجيش 
الجزائري هذا األســـبوع لعائلتين تتكونان من 
15 فـــردا، بمحافظـــة جيجل شـــرقي العاصمة، 
الحديث عن صالحية ميثاق السلم والمصالحة 
الوطنيـــة الـــذي أطلقـــه الرئيـــس عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة فـــي 2005، ال ســـيما وأن المســـألة 
أدرجت بحســـب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، 

في إطار العفو واالستفادة من مزايا الميثاق.
وجاءت توبـــة العائلتين ونـــزول أفرادهما 
-مـــن بينهـــم رضيعـــان- مـــن معاقـــل جيوب 
الجماعات اإلرهابية في أعالي جبال المحافظة، 

في ســـياق بيانـــات متتابعـــة لـــوزارة الدفاع، 
تتحدث عن استســـالم عدد مـــن اإلرهابيين في 
المحافظـــات الجنوبيـــة للبالد، بشـــكل يكرس 
إبقاء الســـلطة الجزائرية بـــاب التوبة مفتوحا 
أمـــام جيوب اإلرهابيين، من أجـــل العودة إلى 

المجتمع.
ودون أن تتم اإلشـــارة إلـــى تفاصيل نزول 
العائلتيـــن، وهوية الوســـاطات التي أقنعتهما 
بالعـــودة إلـــى الحيـــاة العاديـــة، تـــم التركيز 
في وســـائل اإلعالم الرســـمية، علـــى الجوانب 
اإلنســـانية للجيـــش، وإبـــراز مظاهـــر التكفل 
المـــادي والمعنـــوي، خاصة ومـــن بين هؤالء 
عدد من األطفال القصـــر، مما يلمح إلى طبيعة 

الحيـــاة التـــي تعيشـــها جيـــوب اإلرهابييـــن 
وإمكانية وجود مدنيين في المناطق النائية.

وتحـــدث بيـــان أخير لـــوزارة الدفـــاع، عن 
استســـالم 29 إرهابيا خالل األشهر األولى من 
العام الجاري، دون حســـاب تعـــداد العائلتين 

المذكورتين.
وذكرت الـــوزارة أن التائبيـــن ينتمون إلى 
مختلف األجيال المســـلحة، ففيهـــا من التحق 
بالجماعات الجهادية في منتصف التسعينات 
من القرن الماضي، وفيهم من التحق بها خالل 
الســـنوات األخيرة. وبات تزايد توبة العناصر 
اإلرهابيـــة خـــالل األســـابيع األخيـــرة، الفتـــا 
لالنتباه واالستفهام حيث تقدر حصيلة األشهر 

األربعـــة األخيـــرة بنفس حصيلة العـــام 2017، 
األمر الذي يكرس حالة النزيف البشـــري الذي 
يضرب الجيوب اإلرهابية، تحت ضغط سياسة 
الحرب الميدانية وتجفيف المنابع والحواضن 
الخلفية، رغم مســـاعي التنظيمـــات الجهادية 

على حشد منخرطين جدد في صفوفها.
ويـــرى مراقبـــون، أن اســـتقبال عـــدد مـــن 
العناصـــر المســـلحة علـــى الحدود مـــع مالي 
والنيجـــر، ينطوي على رســـائل تنوي الجزائر 
توجيهها للقوى اإلقليمية العاملة على محاربة 
اإلرهـــاب في منطقـــة الســـاحل مفادها جدوى 
سياســـة المصالحة التـــي تتبناها منذ حوالي 

13 عاما.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - انتقلـــت الخالفـــات داخـــل حزب 
العدالة والتنمية المغربي إلى هياكله الطالبية 
حيث تعيش منظمـــة التجديد الطالبي التابعة 
لحركـــة التوحيـــد واإلصالح الـــذراع الدعوية 
للحزب ذي المرجعية اإلســـالمية، أزمة داخلية 

غير مسبوقة.
وعبـــر جـــزء من الطـــالب الغاضبيـــن عما 
أســـموه انحراف المنظمة عن خطها النضالي 
والكفاحـــي وقيم الحـــوار والتعايـــش، ونهج 
سياســـة اإلقصـــاء وتحويلها من إطـــار للعمل 
الجمعـــوي القائـــم علـــى العالقات اإلنســـانية 
الراقيـــة إلى ”فضاء إداري“ ال يعرف إال قرارات 

الطرد واإلقصاء وتجاهل المشاكل الحقيقية.
وأعلنـــت مجموعة من القيـــادات الغاضبة 
ميـــالد حركة تصحيحيـــة أطلقوا عليها اســـم  
خط الوفاء. واســـتنكرت الحركة بشدة ”اإلهانة 
التي تعرضت لها ثالث طالبات بالمقر المركزي 
من طـــرف الرئيس الذي فضـــل وصفهن بأقبح 

النعوت بدل عقد لقاء أخوي“.
وشـــجبت الحركة في بيـــان أصدرته ”منع 
كفـــاءات طالبيـــة ومدنيـــة معروفـــة بالنزاهة 
والنضال من التأطير الفكـــري والثقافي داخل 
أروقة منظمة يعد الحوار إحدى أبرز ركائزها “ 
معتبرة هذا األمر ”تصفية ممنهجة على حساب 

التمكين للتيار االنتهازي الســـاعي إلى اعتالء 
المنصات وخدمة مصالحه“. وأعلن عبدالصمد 
أيشـــن المســـؤول في قســـم النضـــال الوطني 
بمنظمـــة التجديـــد الطالبي، اســـتقالته متهما 
قيادتهـــا الحالية بالفشـــل. وأوضـــح ”وجدت 
نفســـي في منظمة طالبيـــة خارجة عن التاريخ 
بقياداتها ونقاشـــاتها وأوراقهـــا، وال تتنافس 

فيه القيادة على األطروحـــات بقدر ما تتنافس 
على من ســـيهين كرامة أعضائها بطريقة أبشع 
وأســـوأ“. ويربـــط متابعـــون بين ما يعيشـــه 
الفصيل الطالبي واألزمة التي يشـــهدها حزب 
العدالة والتنمية منذ أكثر من سنة، خاصة وأن 
هذه المنظمة تدين بالوالء لألمين العام السابق 

للحزب عبداإلله بن كيران.

وبدأت األزمة منـــذ تعيين العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس لســـعدالدين العثماني 

خلفا لعبداإلله بن كيران على رأس الحكومة.
وأثـــار تنـــازل العثمانـــي أثنـــاء تشـــكيل 
الحكومة انتقادات الذعة وقوية من طرف صقور 
الحزب، الذين اتهموه بالتنكر لمخرجات نتائج 

انتخابات السابع من أكتوبر.
وانقســـم حزب العدالة والتنميـــة منذ ذلك 
الحين إلى تياريـــن، أحدهما داعم لعبداإلله بن 
كيـــران، وآخر يدعـــم العثمانـــي ويعرف أيضا 

بتيار ”االستوزار“.
وكان العثماني الذي يشـــغل أيضا منصب 
األمين العام للحزب أطلق حوارا داخليا يشمل 
كل الحساســـيات داخل الحـــزب لتطويق أزمة 
عدم الثقة التي تكاد تعصف بوحدته واستقرار 
أجهزتـــه. ويرى مراقبون أن االســـتقطاب الذي 
يحصل داخـــل منظمة الطـــالب التابعة للذراع 
الدعويـــة للعدالـــة والتنميـــة يؤكـــد أن هنـــاك 
مساعي جادة الستعادة دور سياسي لعبداالله 

بن كيران داخل المشهد السياسي الحالي.
ويعتقـــد عبدااللـــه الســـطي، الباحـــث في 
العلـــوم السياســـية، أن الذيـــن يراهنون على 
إحيـــاء صـــورة الحزب الذي تشـــهد شـــعبيته 
تراجعا، يرون أن ذلك لن يتحقق إال بشـــخصية 
تمتلك مجموعة من المعايير والشـــروط التي ال 

تتوفر إال في بن كيران.

   

} القاهرة – يقوض إعالن المجموعة الرباعية 
بشـــأن ليبيا، عن تمســـكها بإجـــراء انتخابات 
برلمانيـــة ورئاســـية ليبيـــة قبل نهايـــة العام 
الجاري، مساعي اإلســـالميين لتأجيلها بحجة 

ضرورة صدور الدستور أوال.
وأعربت المجموعة عن دعمها الكامل لخطة 
عمـــل األمم المتحـــدة في ليبيـــا، التي تتضمن 
تعديل االتفاق السياســـي لعـــام 2015، وإجراء 
مصالحة وطنية شاملة، واستفتاء على دستور 

جديد، وانتخابات عامة.
جـــاء ذلك في بيان مشـــترك عقـــب اجتماع 
للمجموعـــة، االثنيـــن  في القاهـــرة، وضم كال 
من األمين العـــام لجامعة الدول العربية، أحمد 
أبوالغيط، والممثلة العليـــا لالتحاد األوروبي 
واألمنيـــة،  والسياســـة  الخارجيـــة  للشـــؤون 
فيدريـــكا موغرينـــي، ومبعوث األمـــم المتحدة 
الخـــاص إلـــى ليبيـــا، غســـان ســـالمة، وبيير 

بويويا، الممثل األعلى لالتحاد اإلفريقي.
عقـــد  ”أهميـــة  علـــى  الرباعيـــة  وشـــددت 
انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس اإلطار 
القانوني الالزم، الذي يجب أن يصدر وُيصادق 
عليـــه لهذه الغاية، بما في ذلك إطار دســـتوري 
وقانون انتخابـــي“. وأردفـــت أن ”االنتخابات 
مخطط لها أن ُتعقد قبل نهاية العام، وفق خطة 

عمل األمم المتحدة“.
وتركـــت الرباعيـــة الخيـــار مفتوحـــا أمام 
الليبيين بشـــأن اإلطار القانوني الذي ستستند 
عليه هـــذه االنتخابات وهو مـــا يقطع الطريق 
على تيار اإلســـالم السياســـي وفـــي مقدمتهم 
حزب العدالة والبناء الذراع السياســـي لحركة 
اإلخـــوان المســـلمين فـــي ليبيا، الـــذي يراهن 
علـــى تأجيل هـــذه االســـتحقاقات بالدعوة إلى 
إصدار الدســـتور أوال. ويدرك اإلســـالميون أن 
صدور الدســـتور سيســـتغرق  وقتا طويال، إذ 
من المتوقع أن يســـقط في إقليـــم برقة خاصة 

لو تمت عملية االســـتفتاء وفقـــا لألقاليم، نظرا 
لتجاهل المســـودة لشروط اإلقليم الذي يطالب 
أغلبـــه بالفيدرالية، كما تلقى المســـودة رفضا 
مـــن قبل قبائل التبـــو واألمازيغ، وهو ما يعني 

العودة لصياغة مسودة جديدة.
ويســـعى تيار اإلســـالم السياســـي لعرقلة 
االنتخابـــات ليقينه بتراجع شـــعبيته بســـبب 
االتهامـــات الموجهـــة إليـــه بدعـــم الجماعات 
اإلرهابية والميليشـــيات التي تعيق قيام دولة 

في ليبيا.
وفي تصريح على هامش حضوره اجتماع 
المجموعـــة الرباعية أوضح عقيلـــة صالح أن 
هناك توجها دوليا جديدا وهو االتجاه إلجراء 

انتخابات رئاسية قبل نهاية هذا العام.
وأضاف أنه نتيجة لالنقسام داخل مجلس 
النواب وأيضا داخل المجلس األعلى تبين لدى 
المجتمـــع الدولـــي  أنه من الصعـــب الوصول 
التفاق سياســـي حقيقـــي في الوقـــت القريب، 
وأضاف ”هناك قناعة بتكوين السلطة التنفيذية 
فـــي ليبيا من رئيـــس الدولة ورئيـــس الوزراء 
حتى تتحقق متطلبات الشعب“. وأضاف عقيلة 

صالـــح أنـــه نظرا لعـــدم وفاء مجلـــس النواب 
والمجلـــس األعلـــى بالتزاماتهمـــا في مســـألة 
تعديل االتفاق السياسي، فإنه ال حاجة لتشكيل 
مجلس رئاسي جديد، قبل االنتخابات المزمعة 
في ســـبتمبر المقبل. وشكلت تصريحات عقيلة 
صالح تراجعا عن مخرجات مفاوضات المغرب 
التـــي جرت األســـبوع الماضي فـــي العاصمة 

المغربية الرباط.
وقال عقيلة عقب تلك المفاوضات التي تمت 
مع رئيس المجلس األعلى للدولة والقيادي في 
حزب العدالة والبناء خالد مشـــري، إنه ســـيتم 
تشـــكيل حكومـــة وفـــاق نهاية العـــام، وهو ما 
اعتبر إعالنـــا ضمنيا لتأجيل االنتخابات ألجل 

غير مسمى.
واتهم كثيرون عقيلة صالح واإلســـالميين 
باســـتغالل غياب القائد العام للجيش المشير 
خليفـــة حفتر الـــذي كان يمر بوعكـــة صحية، 
للقفز على شـــروط الجيش وفي مقدمتها إجراء 
االنتخابات. ودفعت تصريحـــات عقيلة صالح 
األخيرة مجلس الدولة لإلعالن مســـاء االثنين، 
عن موافقته على شـــرط مجلس النواب تقليص 

عـــدد أعضـــاء المجلس الرئاســـي من تســـعة 
أعضاء إلى ثالثة (رئيس ونائبين).

وجاء فـــي بيان أصـــدره المجلـــس ”نؤكد 
موافقتنا على إعادة هيكلة الســـلطة التنفيذية 
إلى مجلس رئاســـي مكون مـــن رئيس ونائبين 
وحكومة منفصلـــة عنه، ونتطلـــع إلى تجاوب 
مجلـــس النـــواب إلنهـــاء االنقســـام وتوحيـــد 
المؤسســـات“. كما أعلن المجلس اســـتعداده 
”للبـــت في تعييـــن أو إعفاء شـــاغلي المناصب 
القيادية للوظائف الســـيادية وفق المادة (15) 

من االتفاق السياسي“.
واعتبـــر متابعون هـــذه الموافقة الفجائية 
لمجلس الدولة، مراوغة إسالمية تهدف إلحراج 
مجلـــس النواب الذي تلمـــح تصريحات عقيلة 
صالح إلى أنه فقد األمل في التوصل إلى توافق 

بشأن تعديل اتفاق الصخيرات.
وتعديـــل اتفاق الصخيرات جزء من خارطة 
الطريق األممية التي أعلنها غســـان سالمة في 
ســـبتمبر الماضـــي وتنص أيضا علـــى إجراء 
مصالحـــة وطنية وإصـــدار الدســـتور وإجراء 

االنتخابات. 

تمسك الرباعية باالنتخابات الليبية يقوض مساعي تأجيلها
[ عدم التنصيص على اإلطار القانوني لالستحقاقات ينهي رهان اإلسالميين على إصدار الدستور أوال

تسير التطورات السياسية في ليبيا بعكس 
ما يسعى إليه اإلسالميون الذين يراهنون 
ــــــات، وهو ما  ــــــى تعطيل إجراء االنتخاب عل
يعكسه متســــــكهم بإصدار الدستور قبل 

االستحقاقات.

أخبار
«الجزائـــر بإمكانها تحقيق االســـتقالل االقتصادي على المدى المتوســـط من خالل دعم جميع 

المبادرات القتصادية مما سيسمح بال شك بتغطية اإلنتاج الوطني».

علي حداد
رئيس منتدى رؤساء املؤسسات باجلزائر

«بريطانيـــا مســـتمرة فـــي دعم حكومـــة الوفاق الوطنـــي، وتثمن الجهـــود التـــي تبذلها إلعادة 

االستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها}.

فرانك بيكر
سفير بريطانيا لدى ليبيا

نزيف بشري الفت في صفوف الجماعات اإلرهابية بالجزائر

خالفات العدالة والتنمية املغربي تنتقل إلى تنظيمه الطالبي

أمر ليبيا يحير الرباعية

◄ دعا أكبر اتحاد عمالي في الجزائر 
رئيس البالد عبد العزيز بوتفليقة  
الثالثاء إلى الترشح لفترة رئاسة 

خامسة وذلك في مؤشر جديد على 
أن الرئيس المخضرم سيخوض 

االنتخابات العام المقبل.

◄ خرجت في موريتانيا الثالثاء، 
مسيرات عمالية جابت شوارع رئيسية 

بالعاصمة نواكشوط، بمناسبة عيد 
العمال العالمي، الموافق األول من مايو 

من كل عام.

◄ أعلن مدير إدارة المشروعات 
بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية 

المؤقتة (غير معترف بها دوليا) حمزة 
الخفيفي، أنه سيتم تركيب 700 كاميرا 

مراقبة متطورة في منطقة بنغازي 
الكبرى.

◄ شّدد وزير الشؤون اإلجتماعية 
التونسي  محمد الطرابلسي الثالثاء 
على أن ”الدولة لن تتخلى عن دورها 

التعديلي وعن جهودها في عملية إعادة 
توزيع الثروة“ على غرار ”العناية  

بالفئات االجتماعية الهشة والعائالت  
المعوزة وإقرار الحق في الجراية 

الدنيا للمتقاعدين وتوسيع التغطية 
الصحية لتشمل العاطلين عن العمل.

◄ استحدثت الجزائر والكونغو آلية 
للتشاور السياسي وتنسيق المواقف 
في المحافل األممية واألفريقية، حول 

قضايا مكافحة اإلرهاب والهجرة 
السرية والملفين الليبي والمالي.

◄ كشفت الحكومة المغربية، االثنين، 
عن عودة نحو 17 ألف مغربي إلى 

بالدهم من المناطق التي تشهد نزاعات 
مسلحة، خصوصا ليبيا وسوريا 

والعراق واليمن.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إســـالميو ليبيـــا يســـعون لعرقلة 

بتراجـــع  ليقينهـــم  االنتخابـــات 

شـــعبيتهم بسبب اتهامات بدعم 

اإلرهاب وامليليشيات

◄
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الوالء لم يعد للحزب بل لألشخاص

اتحاد العمال التونسي 

يصر على تعديل حكومي
} تونــس - جدد نورالديـــن الطبوبي، األمين 
العام لالتحاد العام التونسي للشغل (المركزية 
النقابيـــة)، دعوتـــه إلى ضخ دمـــاء جديدة في 
مفاصل الدولة، معتبرا أن ”الدولة أصبحت في 

حالة شلل“.
وجـــاء هـــذا التأكيد فـــي كلمـــة الطبوبي 
بمناســـبة االحتفـــال بعيـــد العمـــال العالمي، 
ليكشـــف عن استمرار البرود في عالقة االتحاد 
بالحكومة، وخاصة رئيســـها يوســـف الشاهد 
علـــى خلفية دعوات ســـابقة للمركزية النقابية 
إلـــى تعديل حكومي يفضي إلى تغيير وزراء ال 

يتواصلون بشكل مريح مع النقابات.
ويؤاخذ الطبوبي حكومة الشـــاهد لكونها 
ال تتشاور مع االتحاد في مسائل حساسة مثل 
اإلعداد للتفويت للقطاع الخاص في مؤسسات 
اقتصاديـــة وبنكيـــة تابعـــة للدولـــة مثل بنك 
اإلسكان، والشركة التونسية للمالحة، وشركة 

توزيع النفط.
وقـــال أمين عام اتحاد الشـــغل الثالثاء إن 
”جميع المؤشرات تشي بأن معظم التونسيين 
يعتبرون أن تونس تسير في الطريق الخاطئ“، 

وأنها ”تعاني من أزمة اقتصادية خانقة“.
وأشـــار إلى ”تفشـــي الفســـاد، وتمّكنه من 
مفاصـــل الدولـــة، وارتفـــاع الديـــن الخارجي 
ألكثـــر مـــن 70 في المئـــة (من الناتـــج المحلي 

اإلجمالي)“.
واعتبر حفيظ حفيظ األمين العام المساعد 
لالتحاد أن مطالبة الطبوبي بضخ دماء جديدة 
كانت بناء على تقييم من المنظمة النقابية ألداء 
الحكومة ولكل األطراف االجتماعية بعد مرور 
فترة من اتفاق قرطاج (الحزام الداعم لحكومة 

الشاهد) ورأى أنها لم تنجح في مهمتها.
وأضـــاف حفيظ فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”االتحـــاد يريد تذكير الحكومة بأنه لن يســـمح 
بالتفويت في المؤسســـات العمومية“، معتبرا 
أنهـــا خرقـــت وثيقة قرطـــاج التي دعـــت إلى 

إصالح هذه المؤسسات.
وعلـــى صعيد آخر قال الطبوبي إن ”بعض 
الجهات (لم يذكرها) ترى في مقترحات االتحاد 
الخطيـــرة  (التجـــاوزات)  االنزالقـــات  بشـــأن 
المســـجلة علـــى أكثـــر مـــن صعيـــد، تهديـــدا 

لمصالحها“.
وتابـــع أن ”هذه الجهات ســـعت، وال تزال 
تســـعى عبثا بكل الطـــرق، لشـــيطنة االتحاد، 
ومحاولـــة إرباكـــه وافتعال األزمـــات، وتأليب 

الرأي العام ضّده“.
ويـــرى محمـــد صافـــي الجاللـــي القيادي 
أن  بحزب المبـــادرة فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
مطلـــب االتحاد بشـــأن إجـــراء تعديل حكومي 
غامـــض، الفتا إلى أنه ليس واضحا ما إذا كان 

االتحاد يريد تعديال جزئيا أم شامال.



} برلني - أفاد تقرير داخلي لوزارة الداخلية 
األلمانيـــة بـــأن الحكومة تعتزم إعـــادة أطفال 
األلمانيات المنضمـــات إلى تنظيم داعش إلى 
البالد، وتخليصهم من األفكار المتطرف، حيث 
تقيـــم على األقل 270 امرأة تحمل جواز ســـفر 
ألماني وأطفالهن في مناطق قتال بســـوريا أو 

العراق.
ونقلـــت صحيفة بيلـــد األلمانية واســـعة 
االنتشـــار الثالثاء، عن التقريـــر أن ”الحكومة 
األلمانية تريد إعادة أطفال النساء المنضمات 
إلـــى تنظيم الدولة اإلســـالمية إلـــى ألمانيا“، 
حيث ســـيخضع األطفال بعد إعادتهم لرعاية 
أفراد مـــن أقاربهم والمؤسســـات االجتماعية 

لتخليصهم من األفكار المتطرفة.
وتابعـــت الصحيفـــة ”ولد نصـــف أطفال 
هؤالء النســـوة، وفق تقديرات االستخبارات، 
فـــي مناطـــق القتـــال“، دون أن يذكـــر التقرير 
إجمالـــي عدد األطفـــال الذي تنـــوي الحكومة 

إعادتهم من سوريا والعراق.
ولـــم يذكـــر التقريـــر موقـــف الحكومة من 
النســـاء األلمانيات فـــي داعش، لكـــن تقارير 
سابقة ذكرت أن هؤالء النسوة بدأن في العودة 

إلى األراضي األلمانية.
وفي ديســـمبر الماضي، قـــال رئيس هيئة 
الداخلية)،  (االســـتخبارات  الدســـتور  حماية 
هانز ماســـن، إن الســـلطات األلمانية رصدت 

عودة نســـاء وأطفال ألمان مـــن مناطق القتال 
في ســـوريا والعراق، لكنه أكد أن األمر ما زال 
يجـــري على نطـــاق ضيق ولم يشـــمل أعدادا 

كبيرة.
وحذر ماســـن من خطر هـــؤالء، حيث قال 
”هنـــاك أطفـــال خضعـــوا لغســـيل دمـــاغ في 
مناطق التنظيـــم وباتوا متطرفين لحد كبير“. 
وقلل ماســـن من خطر النساء العائدات، قائال 
إنهن ”قد يمّثلن تهديدا جزئيا“، دون تفاصيل 

أخرى.

وبصفـــة عامة، تقـــدر الحكومـــة األلمانية 
إجمالـــي عدد الرجال والنســـاء من مواطنيها 
المنضميـــن إلـــى تنظيـــم داعش فـــي مناطق 

القتال منذ 2014، بنحو 900 شخص.
وشـــّددت الحكومة األلمانية من إجراءاتها 
األمنيـــة فـــي تعّقـــب تحـــّركات اإلســـالميين 
المقيمين على أراضيها، عقب بروز مؤاخذات 
على خططتها االستباقية في محاربة اإلرهاب، 
فيمـــا أعلنـــت وزارة الداخليـــة أن مســـتوى 
التهديـــد األمنـــي ال يـــزال مرتفعا، ســـيما مع 

تواجـــد المئات مـــن المتطّرفين اإلســـالميين 
الذين تصنفهم السلطات كخطر محتمل.

نحـــو 50  أن  إعالميـــة  تقاريـــر  وكشـــفت 
بالمئـــة من نحـــو 720 إســـالميا مصّنفين في 
ألمانيـــا على أنهم خطيرون أمنيا ال يشـــكلون 
خطورة إرهابية بالغـــة، لكن متخّصصين في 
الحركات المتشددة قالوا إن مثل هذه التقارير 
ترسل إشارات ســـلبية، وتساعد المجموعات 
المتشـــددة على التحرك بحرية أكبر في ضوء 

المعايير المرنة المتبعة لتعقبهم.
ويقول مراقبون إن تركيز الجهد على تتبع 
تحـــركات العائدين مـــن ســـوريا والعراق قد 
يصرف األنظار عن حقيقة أكبر، وهي الشبكات 
اإلسالمية القائمة في أوروبا منذ عقود، حيث 
تقوم هذه الشبكات بعمليات استقطاب واسعة 
للشباب، وتحصل على تمويل كبير يتم ضخه 

دون رقابة.
والقـــت مذّكرة لحزب البديـــل ألجل ألمانيا 
اليميني المتطرف الشـــهر الماضي، رفضا في 
اقترح فيها  البرلمـــان األلماني ”بوندســـتاغ“ 
توسيع نطاق االعتقال التحفظي لمن يصنفون 

على أنهم ”خطرون أمنيا“.
ويســـعى الحـــزب المتطـــرف، إلـــى الزج 
باألجانب في الســـجن، دون حد زمني إذا لزم 
األمر، على أن يكون صدور أمر قضائي شرطا 

لالحتجاز.

بفتـــور  األوروبيـــون  تلّقـــى   - بروكســل   {
الثالثـــاء، قـــرار الرئيـــس األميركـــي دونالـــد 
ترامب تمديـــد اإلعفاءات الجمركيـــة المؤقتة 
علـــى الصلـــب واأللمنيوم لالتحـــاد األوروبي 
والمكســـيك وكندا لمدة شهر، معتبرين أن ذلك 
يؤدي إلى ”إطالة أمد الغموض“ في األســـواق 

من دون أن يضع حّدا للمواجهة التجارية.
وأعلـــن البيـــت األبيـــض في بيان مســـاء 
االثنيـــن، أنه قـــّرر أن يمـــدد حتـــى األول من 
يونيو إعفـــاء كان يفترض أن تنتهي مدته في 
األول من مايو الجاري، مشـــيرا إلى أنه يبقي 
تركيزه على حماية األمن القومي األميركي في 

المفاوضات المتواصلة.
ولـــم يلـــَق القـــرار ارتياحا لـــدى االتحاد 
األوروبي، حيث أعلنـــت المفوضية األوروبية 

فـــي بيـــان أن ”القـــرار األميركـــي يطيـــل أمد 
الغموض الذي يســـود األسواق وبات ينعكس 

على القرارات التجارية“.
وتابعـــت المفوضيـــة أنـــه ينبغـــي إعفاء 
االتحـــاد األوروبي ”بصـــورة تامـــة ونهائية 
مـــن هـــذه اإلجراءات، ألنـــه ال يمكـــن تبريرها 
بدواعي األمن القومي“، مؤكدة أن المفاوضات 
مـــع الواليات المتحـــدة ســـتتواصل لكن ”لن 

نتفاوض تحت التهديد“.
وقالـــت متحدثـــة حكوميـــة فـــي برلين إن 
بقرار ترامـــب إرجاء  ألمانيـــا ”أخذت علمـــا“ 
فـــرض الرســـوم لكنهـــا قالـــت إنهـــا ال تزال 

”بانتظار إعفاء دائم“ للرسوم.
ورحبت بريطانيـــا، ثاني أكبر اقتصاد في 
االتحـــاد األوروبي بقرار ترامـــب ”اإليجابي“ 

لكنها حذرت من المزيد من التدابير الحمائية 
من جانب البيت األبيض.

وقال بيان حكومي ”ال نزال نشـــعر بالقلق 
إزاء تأثير تلك الرســـوم على التجارة العالمية 
وســـنواصل العمـــل مـــع االتحـــاد األوروبي 
للتوصـــل إلى حّل متعـــّدد األطراف لمشـــكلة 
الفائض فـــي القدرات اإلنتاجيـــة، إضافة إلى 

إدارة أثر ذلك على األسواق المحلية“.
وأجرت القوى االقتصادية الثالث الكبرى 
فـــي االتحـــاد األوروبـــي، بريطانيا وفرنســـا 
وألمانيـــا محادثـــات أزمة األحـــد، حيث قالت 
الرئاســـة الفرنســـية في ما بعد إنهـــا اتفقت 
”علـــى أن االتحـــاد األوروبـــي يجـــب أن يكون 
جاهـــزا للتحرك“ إذا ما مضت واشـــنطن ُقدما 

بفرض الرسوم.

وكانـــت أوروبـــا قد حـــددت مـــن جانبها 
رسوما عقابية على الواردات األميركية ومنها 
الدراجات النارية الشهيرة هارلي-ديفيدسون 
البوربـــون  وويســـكي  الجينـــز  وســـراويل 
ومنتجـــات أخـــرى، لكن في الوقـــت الحاضر، 

ستتواصل المفاوضات.
وأعلن ترامب االثنين أن السبل الضرورية 
والمناســـبة لمواجهة مشـــكلة األمـــن القومي 
التي تســـببها واردات المعادن هي ”بمواصلة 
تلك المباحثات وتمديـــد اإلعفاءات الممنوحة 

لتلك الدول“.
وكانت اإلدارة األميركية قد قالت لشركائها 
التجارييـــن إن عليهـــم تقديـــم تنـــازالت، لكن 
االتحاد األوروبي أصـــّر على أنه لن يتفاوض 

قبل الحصول أوال على إعفاء دائم.

{مخيمات اللجوء المنتشـــرة في مناطق متعددة داخل العاصمة باريس تستقبل يوميا نحو 80 أخبار

الجئا ومهاجرا جديدا، وسنسعى إلخالئها خالل األسابيع القادمة}.

ميشيل كادوت
عمدة مقاطعة إيل دو فرونس

{علـــى الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذرية النظر في اتهام إســـرائيل إليران باالســـتمرار ســـرا في 

خططها النووية، ألننا لن نسمح بلجوء إيران لألسلحة النووية}.

هايكو ماس
وزير اخلارجية األملاني

} نيس (فرنســا) - اســـتقبلت رئيسة الجبهة 
الوطنيـــة (اليمين الفرنســـي المتطرف) مارين 
لوبـــان، الثالثـــاء في مدينـــة نيـــس، حلفاءها 
األوروبيين، للدفاع عـــن ”أوروبا أخرى“، آملة 
في انتصار لهذه األحزاب القومية الشـــعبوية 
فـــي االنتخابـــات األوروبيـــة العـــام المقبـــل، 
بعـــد نجاح بعضهـــا في االنتخابـــات المحلية 

وصعودها الى سدة الحكم.
وقالت رئيسة الجبهة الوطنية إن ”االتحاد 
األوروبي اليوم يتسبب في عواقب كارثية على 
بلداننا لذلك، فإن قيام أوروبا أخرى أمر ممكن، 

هو اتحاد األمم األوروبية“.
وأضافـــت لوبان التي وصلـــت إلى الدورة 
الثانية من االنتخابات الرئاســـية في 2017، أن 
”أوروبا فكـــرة جيدة واالتحـــاد األوروبي يقوم 
بقتلهـــا“، حيث لم تعد فكرة خروج فرنســـا من 
االتحاد األوروبي (فريكست)، التي كانت محور 

حملتها، تشكل أولوية.
وكان يفتـــرض وجـــود اثنيـــن مهميـــن من 
المدعوين، لكن غيابهما قد أثر على استراتيجية 
التحالف لمارين لوبان، فيما حضر مســـؤولون 
حزبيون آخرون من النمســـا وبلجيكا وبولندا 

وتشيكيا وبلغاريا واليونان.
وتغّيب رئيـــس الرابطة اإليطاليـــة، ماتيو 
سالفيني، الموجود في بالده بسبب مشاورات 
حكومية بعد فـــوزه في االنتخابـــات النيابية، 

حيث أرسل كلمة مسجلة على شريط فيديو.
واعتـــذر رئيس حـــزب الحريـــة الهولندي، 
المعادي لإلســـالم، غيرت فيلـــدرر، عن القدوم 
في اللحظة األخيرة، بســـبب محاكمة وشـــيكة 
في بـــالده، فيما تقول مجموعـــة أوروبا لألمم 

والحريـــات فـــي البرلمان األوروبـــي، أن غياب 
فيلـــدرر يأتي ألن ”القانون الفرنســـي ال يحترم 

كثيرا حرية التعبير“.
وقال النائـــب األوروبي نيكـــوالس باي إن 
الغاية من هذا االجتماع جمع األحزاب اليمينية 
القومية القادرة على الفوز بنواب العام المقبل.

وأعربـــت هـــذه األحـــزاب عـــن ارتياحهـــا 
لالنتصـــارات التـــي حققها حـــزب الحرية في 
النمســـا، وحزب الرابطة فـــي إيطاليا، وحزب 
البديل من أجل ألمانيـــا، وحزب فيديز القومي 
المحافظ فـــي المجر بزعامة فيكتـــور أوربان، 
فيما اعتبر الخبير السياســـي جان-إيف كامو 
أن ”هامـــش نجاح الجبهة الوطنية على صعيد 
التحالفـــات ضعيف“. وقال كامـــو أن ”الحلفاء 
التقليديين، البعض منهم في الحكم مثل حزب 
الحرية النمســـاوي، أو على وشك دخول الحكم 
مثـــل الرابطة في إيطاليا وهـــذا ما يمنعهم من 

اتخـــاذ خطـــوات متهـــورة“. وخلـــص الخبير 
السياســـي إلى القول ”لن يكون انتحارا لحزب 
فيكتـــور أوربان أن يغادر هذا التجمع الحزبي، 
حتى لو كانت األمور المشتركة كثيرة مع مارين 

لوبان أكثر مما هي مع أنجيال ميركل“.
وال يريـــد حـــزب البديـــل من أجـــل ألمانيا 
األســـكندنافية التحالف مع الجبهة  واألحزاب 
الوطنيـــة ”التـــي يعتبرونها دائمـــا على صلة 

وثيقة بتاريخ اليمين المتطرف“.
وقال الباحث باتريك مورو إن األولوية لدى 
هذه األحزاب لم تعد ”اإلشكالية األوروبية التي 
ال تتيح الفـــوز بناخبين“، إنمـــا تلك المتصلة 
بالهجرة والهوية، فيما أشـــادت لوبان بحركة 
”جيـــل الهويـــة“ الراديكالية التـــي قامت تحت 
شـــعار ”الدفاع عن أوروبا“ بتحـــركات معادية 
للهجرة فـــي جبال األلب المجـــاورة. وانتقدت 
النـــواب األوروبييـــن الذيـــن يصوتـــون علـــى 

توجيهـــات ”هي في أســـاس تدفـــق الهجرة“، 
معتبـــرة أن ”وجـــه نيـــس تغيـــر جزئيـــا فـــي 
على غرار كثير من  السنوات العشـــر األخيرة“ 

المدن األخرى في فرنسا وأوروبا“.
وانتقد عمدة نيس، كريســـتيان استروسي 
ما ســـماه ”تجمعا للضغينة واالستبعاد“، فيما 
نظمت أحزاب يســـارية مـــن جانبها تجّمعا في 

المكان احتجاجا على هذه التظاهرة.
وعزز اليمين الشـــعبوي في المجر قبضته 
على الحياة السياسية بعد فوزه في االنتخابات 
التشريعية، مستفيدا من خطاب شعبوي مبنّي 
على معاداة األجانب واالنغـــالق على القومية 
األوروبية، ما يزيد من اتساع هوة الخالف بين 
بودابســـت وبروكسل حول سياســـات اللجوء 
والهجرة، التي كانت أهم برنامج انتخابي قاد 
اليميني فيكتور أوربان إلى رئاسة الوزراء في 

المجر للمرة الثالثة على التوالي.

مارين لوبان تدعو إلى {أوروبا أخرى} دون مسلمين وأجانب

انطلقت زعيمة اليمني الفرنســــــي املتطرف 
مارين لوبان الثالثاء، في حشــــــد حلفائها 
ــــــات األوروبية  اســــــتعدادا خلوض االنتخاب
ــــــي تأمل مــــــن خاللها  ــــــل والت العــــــام املقب
ــــــألمم األوروبية ديدنه  ــــــز احتاد ل إلى تركي
التعصــــــب القومي وطــــــرد األجانب خاصة 
املسلمني منهم كبديل عن االحتاد األوروبي.

دعوات مرفوضة لكنها تتكرر

[ انتخابات المجر تنعش أحالم اليمين المتطرف األوروبي

نيكوالس باي:

نسعى إلى جمع األحزاب 

اليمينية القادرة على الفوز 

بنواب العام المقبل

} دبلــن - اتهـــم جـــون تايلـــور، العضو في 
مجلـــس اللـــوردات البريطانـــي بالعنصريـــة 
الثالثاء بعدما وصف رئيس الوزراء األيرلندي 

ليو فارادكار بـ“الهندي النمطي“.
وجاء تعليـــق تايلور (80 عاما) والمعروف 
باللـــورد كيلكلونـــي رّدا على تقريـــر إخباري 
تضّمن انتقادات لزيـــارة فارادكار إلى أيرلندا 

الشمالية االثنين.
ووفـــق التقرير، اتهم عضو فـــي البرلمان 
فـــارادكار بـ“ســـوء الخلق“ واعتبـــر أنه أظهر 
قلـــة احترام من خالل عدم إبالغه ممثال محليا 

برحلته.
وقـــال كيلكلونـــي، العضـــو فـــي مجلـــس 
اللـــوردات المعّين منذ العـــام 2001، إن رئيس 
الـــوزراء األيرلنـــدي المنحدر مـــن والد هندي 

ووالدة أيرلندية ”هندي نمطي“.
وكتب اللورد في تغريدة الحقا ”بكل تأكيد 
لســـت عنصريـــا وأنـــا معجب بشـــكل خاص 

بالهنود“.
ودافع عن تصريحاتـــه بالقول ”المقصود 
بالهنـــدي النمطـــي هـــو المقارنة مـــع الرجل 
األيرلنـــدي الذي كان ســـيكون لديه فهم أفضل 

للمواقف الوحدوية في أيرلندا الشمالية“.
وأضاف ”ال يزال هناك عدم فهم للفرق بين 
أن يكون الشـــخص أيرلندي الجنسية كما هو 
فارادكار وأن يكون نصف هندي عرقيا وهو ما 
أكده فارادكار عن نفســـه، ال شيء عنصري في 

ذلك، إنها حقائق“.
وقبل انضمامه إلى مجلس اللوردات قضى 
كيلكلوني عشـــرة أعوام كعضـــو في البرلمان 
األوروبي منذ العام 1979 و18 عاما كعضو في 

مجلس العموم المنتخب منذ 1983.
ألســـتر  حـــزب  يمثـــل  كيلكلونـــي  وكان 
الوحـــدوي األيرلندي الشـــمالي الـــذي اعتبر 
زعيمه مايك نيســـبت أن تعليق عضو مجلس 

اللوردات ”عنصري“.
ليــــو  األيرلنــــدي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
فــــارادكار قــــد زار أيرلندا الشــــمالية االثنين، 
تزامنــــا مــــع تواجــــد ميشــــيل بارنييــــه كبير 
مفاوضي االتحاد األوروبي في مسألة خروج 
بريطانيا من التكتل، الذي أعلن أن بروكســــل 
لــــن تقبل المقتــــرح البريطاني حــــول الحدود 

األيرلندية.
وقال بارنييه إن علـــى مفاوضي بريطانيا 
واالتحـــاد األوروبـــي تحقيق تقّدم ســـريع في 
مســـألة الحـــدود األيرلنديـــة بحلـــول موعـــد 
اجتماع لزعماء االتحـــاد األوروبي في يونيو 
القـــادم، داعيا لندن إلى حســـم تناقضاتها في 

مسألة الحدود األيرلندية.

لورد يصف ليو فارادكار 

{الهندي النمطي} بـ
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خطة أملانية لتخليص أطفال نساء داعش من التطرف

واشنطن ترجئ إنهاء املواجهة التجارية مع األوروبيني

اإلحاطة االجتماعية عامل هام في مكافحة اإلرهاب

ببباختصار
◄ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 
المستشار الخاص روبرت مولر لديه 
ما ال يقل عن 40 سؤاال يريد توجيهها 

للرئيس دونالد ترامب في التحقيق الذي 
يجريه بشأن تواطؤ محتمل بين حملة 

ترامب االنتخابية وروسيا.

◄ قالت وزارة دفاع كوريا الجنوبية 
الثالثاء، إن الكوريتين بدأتا تفكيك 

مكبرات الصوت التي كانت تنشر 
دعاية مضادة من على الحدود شديدة 

التحصين بينهما بموجب تعهد في القمة 
التاريخية بينهما في األسبوع الماضي.

◄ ناشد رئيس حكومة والية سكسونيا 
األلمانية ميشائل كرتشمر خالل مسيرة 
اتحاد النقابات بالوالية الثالثاء، جميع 

المواطنين االلتزام بالتصدي للتطرف 
اليميني، مشيرا إلى أن مكافحة التطرف 

اليميني ال تتم من خالل التطرف 
اليساري.

◄ عّبرت مقررة األمم المتحدة لحقوق 
اإلنسان في ميانمار يانغي لي الثالثاء، 

عن قلقها البالغ للتصعيد الحاد في 
أعمال العنف في والية كاتشين، مشيرة 

إلى تقارير تحدثت عن لجوء الجيش 
للقصف الجوي واستخدامه األسلحة 
الثقيلة في مناطق مدنية بالقرب من 

الصين.

◄ قالت الشرطة السويسرية الثالثاء، 
إن اثنين آخرين من المتزلجين في جبال 

األلب السويسرية لقيا حتفهما بعد 
عاصفة مفاجئة ليرتفع عدد الوفيات 

إلى ستة بينما ما زالت ثالث نساء في 
المستشفى في حالة سيئة.

◄ أقامت جمهورية الدومينيكان الثالثاء 
عالقات دبلوماسية مع الصين، فانتزعت 
بكين بذلك حليفا من تايوان التي لم تعد 
قادرة على االعتماد إال على اعتراف أقل 

من عشرين دولة في العالم.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} بيــروت - بعـــد اغتيـــال رئيـــس الحكومة 
األســـبق، رفيق الحريري، في 14 فبراير 2005، 
انقسم المشهد السياسي بين قوى 8 آذار و14 
آذار. وتألفـــت قوى 14 آذار، المناهضة للنظام 
الســـوري، من تيار المستقبل (ُسّني) وأحزاب 
والكتائـــب  والقـــوات  (درزي)،  االشـــتراكي 
(مسيحيين)، وشخصيات مســـتقلة، أما قوى 
8 آذار، المواليـــة لســـوريا وإيـــران، من حزب 
اللـــه وحركة أمل الشـــيعيتين، وبعض أحزاب 
تدور في فلك النظام السوري، فيما كان التيار 

الوطني الحّر المسيحي حليفا لها.
وظل هذا التقسيم قائما وواضحا لسنوات، 
إلـــى أن بدأ يتبـــّدل في البدايـــة، عند انتخاب 
الرئيس ميشال عون، ثم تشكيل الحكومة التي 
يترأسها ســـعد الحريري، ثم توضح أكثر مع 
انطالق االستعداد لالنتخابات النيابية، التي 
تجري في 6 مايـــو 2018، وفق قانون انتخابي 
جديد قائم على أســـاس النســـبية بـ15 دائرة 

والذي خلط أوراقا هذه التحالفات.

رغـــم ذلـــك يؤكـــد خبـــراء فـــي الشـــؤون 
اللبنانية يتابعون سير الحمالت والتحالفات 
االنتخابية أن أحزاب المشـــاركة في حركة 14 
آذار، التـــي فقـــدت الكثير مـــن زخمها وقوتها 
وفـــق عدد كبيـــر مـــن المواليـــن والمتابعين، 
مازلت محافظة علـــى ثوابتها، من ذلك موقف 

حزب القوات اللبنانية.

ألغام معقدة

 يؤكد الخبراء أن سمير جعجع يقود حزب 
القـــوات ببراغماتية لم تخرجه مـــن الثوابت 
التي تأسســـت وفقها حركـــة 14 آذار منذ عام 

 .2005
وال يـــزال الرجل وحزبه يطالبـــان بالدولة 
عمادا وحيدا للبنان ضـــد الدويلة التي يعمل 
حـــزب اللـــه علـــى جعلهـــا مرجع البـــالد في 

السياسة واألمن والعسكر.
يقـــول جعجع في آخر مهرجـــان انتخابي 
للدفـــاع عن الئحة حزب القـــوات اللبنانية في 
دائرة كسروان جبيل إن ”الناس تعبوا بالرغم 
مـــن محبتهـــم للبنان ويئســـوا مـــن أن يبقوا 
فـــي مكانهم فيما البـــالد تتراجع إلى الوراء“، 
مضيفـــا ”الناس تعبوا مـــن العمل بكد وجهد 
ودفع الضرائب من الحصول في المقابل على 

الحد األدنى من الخدمات المطلوبة كما تعبوا 
مـــن أن تكون صالحيات الدولة غير كاملة، وال 
تبسط ســـيادتها على كامل األراضي اللبنانية 

بقواها المسلحة الشرعية“.
ويســـعى جعجع إلى قيـــادة لوائح حزبه 
وســـط ألغام معقـــدة بعد أن باتت الشـــراكات 
ملتبســـة بين حلفاء جمعهم ”التيار السيادي“ 
منـــذ عام 2005، كما بين حزبه والتيار الوطني 
الذي  الحـــر المرتبطين بعقد ”ورقـــة النوايا“ 
عّبـــد الطرق األولى لوصول ميشـــال عون إلى 

سدة الرئاسة.
ويكشف مقّربون من القوات أن حزبهم دفع 
كثيرا داخـــل الجمهور المســـيحي ثمن أدائه 
أثناء الحرب األهلية، وأن رواج وصعود التيار 
العوني فـــي صفوف هـــذا الجمهـــور لطالما 
جـــاء كردة فعل ضد تنظيم جعجع المســـؤول 
عن ممارســـات كانت جزءا مـــن عقلية وقواعد 

الحرب األهلية في البلد.
ويقـــول جعجـــع ”لقـــد تعـــب النـــاس من 
السياســـيين الذين ال يثبتون على رأي وليس 
لديهم طروحات واضحة كما أنهم ال يناضلون 
مـــن أجل أي قضية. كما تعب الناس من أخبار 
الصفقات والسمســـرات والفســـاد التي تفوح 
رائحتهـــا مـــن الدولـــة ولهذا تحديـــدا الناس 
يطالبـــون بالتغيير“، مشـــيرا إلـــى أنه ”صار 
بدا“ (شـــعار القوات االنتخابي) تغيير بالفعل 

وليس فقط بالكالم“.
يعيـــد جعجع رســـم التحالـــف داخل هذا 
المعقل الماروني وفق خارطة تجمع التيارات 
السياســـية المســـيحية العريقـــة فـــي تاريخ 
لبنان. الئحة دائرة كسروان جبيل التي يدافع 
عنها تضم القـــوات اللبنانية والكتلة الوطنية 
والوطنييـــن األحـــرار والمســـتقلين وهذا هو 
اللون السياســـي، حســـب قوله، ”الذي يشبه 
كســـروان وجبيل والـــذي يعّبر عـــن تاريخها 

وهويتها، اللون السيادي الواضح“.
وقـــّدم جعجع قبـــل أعوام اعتـــذار القوات 
اللبنانية عن مرحلة ملتبسة تنتمي إلى مرحلة 

ملتبسة غائمة في تاريخ لبنان. 
غيـــر أن ما بّدل مـــزاج المســـيحيين إزاء 
القـــوات ليـــس اعتـــذار قائـــده بـــل الحنكـــة 
السياسية التي قارب بها جعجع االستحقاقات 
السياســـية للبلد، كمـــا األداء المميـــز لنواب 
الحزب ووزرائه مقارنة باألداء العام للبرلمان 

وللحكومة اللبنانيين.
يقـــول جعجـــع ”ال يمكـــن ألحـــد أن يغش 
النـــاس الذيـــن أصبحوا يدركون من الفاســـد 
ومـــن المســـتقيم، مـــن يريـــد التغييـــر فعليا 
ومن يتاجر بشـــعار التغيير“، مشـــيرا إلى أن 
”الناس يتنـــدرون بمفهوم (الغريب) وأعتقد أن 
الكســـروانيين يقصدون ’بالغريب‘ أي شخص 
غريب عـــن مبادئهـــم وأفكارهم ومســـلماتهم 

وهويتهم“.
وتابـــع ”الغريب عن كســـروان هـــو الذي 
يكون غريبـــا عن طريقة فؤاد شـــهاب (رئيس 
الجمهورية الراحـــل) في إدارة الدولة ونظرته 

المؤسساتية ونظافته وشفافيته واستقامته.

واعتبر البعض أن جعجـــع يغمز من قناة 
التيـــار العونـــي فـــي حمالته داخل الوســـط 
المســـيحي كما داخل كســـروان وجبيل، وأن 
”الحكيم“ يحاول ضبـــط الخيبة التي ألمت به 
التيار الوطني الحر  وبحزبه جراء ”انقـــالب“ 
لـ“ورقة  على الروحية التي أرادهـــا ”الحكيم“ 
التي عمل على إنتاجها الوزير ملحم  النوايا“ 
رياشـــي عن القوات والنائـــب إبراهيم كنعان 
عن التيار الوطني. أنهـــت المصالحة صراعا 
تاريخيـــا بين جعجـــع وعون، وأســـقطت من 
أمام األخير فيتو القوات لسلوك الطريق نحو 

بعبدا.
لم يعد احتمال عون رئيسا أمرا مستحيال 
بعد ”ورقة النوايا“، وربما أن هذه المصالحة 
وهذه الورقة وترشـــيح جعجع لعون لرئاســـة 
الجمهوريـــة، عوامـــل قـــادت إلـــى االنقـــالب 
الكبير الذي قام به ســـعد الحريري زعيم تيار 
المســـتقبل لصالح ترشـــيحه أيضـــا لعون ثم 

انتخابه رئيسا للجمهورية.
وتقول مصادر التيـــار الوطني إن جعجع 
فضل ابتالع ”بحصة“ عون حتى ال يضطر إلى 

ابتالع ”صخرة“ سليمان فرنجية.
وكان لترشـــيح سعد الحريري لألخير وقع 
الصدمـــة على جعجـــع والقوات فبيـــن زعيم 
بشـــري وزعيم زغرتا ثأر دمـــوي منذ أن قامت 
ميليشـــيات القـــوات أثنـــاء الحـــرب األهلية، 
وكانت وقتها بزعامة بشـــير الجميل، بارتكاب 
مجزرة بحق عائلة فرنجية في إهدن في شمال 

لبنان.

وال تنفي مصادر القوات ذلك، لكنها تقول 
إن جعجع الذي لم يشـــارك فـــي عملية إهدن 
بســـبب اإلصابة تجاوز الحرب األهلية وهو 
يسعى إلى عقد مصالحات عامة قادته ليكون 
حليفا ألعداء األمس ولم يتردد في أن ينسحب 
مسعاه باتجاه ”تيار المردة“ بقيادة فرنجية.

مفاجأة للقوات

 يبلـــغ عـــدد أعضـــاء مجلـــس النـــواب 
بيـــن  مناصفـــة  نائبـــا،   128 (البرلمـــان) 
المسيحيين والمسلمين، ويجب على الفريق 
الراغب في األغلبية أن يفوز بـ65 مقعدا، ولكي 
يحقق هذا الهدف عليه الدخول في تحالفات. 
وبالنســـبة لحـــزب القـــوات، قـــد تحمـــل 
االنتخابات المقبلة مفاجأة ترفع من حصصه 
داخل المجلس النيابي، وهو أمر ليس سهال 
لكنه ممكـــن داخل أدغال قانـــون االنتخابات 
الجديـــد الذي تعملق ليصبـــح ماردا يصعب 
توقعـــه حتى بالنســـبة لألحـــزاب والتيارات 

التي توافقت على نحته وإنجازه.
ونشـــر حزب القوات مرشـــحيه في أغلب 
الدوائـــر متحديا حزب اللـــه في الجنوب كما 
في البقاع، متحالفا مع تيار المســـتقبل حينا 
ومع االشـــتراكي بقيادة وليـــد جنبالط حينا 
آخـــر، لكن تحالفه مـــع العونيين بقي خجوال 

ال يتناسب مع المصالحة و“ورقة النوايا“.
ال تكمـــن المشـــكلة في حصـــص القوات 
والتيار بل فـــي طموحات جعجع وطموحات 

جبران باســـيل رئيس التيـــار الوطني الحر 
فـــإن  واضحـــة  المنافســـة  وألن  الرئاســـية. 
التعـــاون بين القوتين المســـيحيتين يصبح 

غير منطقي وفق هذه الحقيقة.
يعـــّول جعجع كثيرا على هذه االنتخابات 
لتدعيـــم طموحات حـــزب القـــوات اللبنانية 
طموحاتـــه  كمـــا  والحكوميـــة  البرلمانيـــة 

الرئاسية. 
ويقول ”إمـــا أن تصوتوا لكـــي نبقى في 
الواقع الصعب الذي نعيشـــه وإما أن تأخذوا 
القـــرار الجـــريء من أجـــل الخـــروج من كل 
التزاماتكـــم العائلية والعشـــائرية والمحلية 
والمصلحية والخدماتية وتقترعوا لضميركم 

ومستقبل أوالدكم“. 
ويضيـــف "كما لـــم تخذلوا يومـــا الحلف 
الثالثـــي والمقاومـــة اللبنانيـــة، كذلك اليوم 
لـــدي كل الثقـــة وأمل فـــي أنكم لـــن تخذلوا 
كميل شـــمعون وبيـــار الجميـــل وريمون إده 
وبشـــير الجميـــل وســـتقترعون لصالح قيام 
الدولـــة الفعلية القوية عبر التصويت لالئحة 

”التغيير األكيد“.
يستدرج جعجع ذاكرة عتيقة داخل وجدان 
المســـيحيين تعيـــد للكثيرين منهـــم أمجاد 
”المارونية السياســـية“ التي حكمت البلد من 
االستقالل حتى اندالع الحرب األهلية. بيد أن 
هنـــاك من يرى أن هـــذا التمرين هو انتخابي 
محض ذلك أن كثيرا من المسيحيين حتى في 
قلب كسروان قد تجاوزوا تلك الذكرى وباتوا 

يتصرفون بواقعية لبنان اليوم.

} تسدل االنتخابات البلدية ستارها األحد 
6 مايو 2018 لكن ال شيء يدفع إلى األمل 

بتغيير محتمل على األرض، بل إن التغيير قد 
يلوح عكسيا ووفق ما يشتهيه الباحثون عن 

السلطة والتمكين.
يؤّشر اإلقبال الضعيف للقوات الحاملة 

للسالح على صناديق االقتراع بنسبة ال 
تتجاوز 12 بالمئة، عن مزاج عام غير متحمس 

ألول انتخابات بلدية تجري في الجمهورية 
الثانية منذ عام 2010، مع أن هذه الشريحة من 

الناخبين كانت على موعد تاريخي لممارسة 
أحد أرقى حقوق المواطنة للمرة األولى منذ 

استقالل البالد عام 1956.
من ناحية أولى، ال يتماشي هذا العزوف 

مع أهمية اللحظة االنتخابية الفارقة، ومن 
ناحية أخرى فإن اإلحجام المتوقع لباقي 
المدنيين، عن االختيار في انتخابات تعّد 

األقرب واألهم للمواطن على درب الالمركزية 
الفعلية والحكم المحلي، أمر ال يمكن اعتباره 

صوابا.

لكن في الحالتين فإن إحجام األمنيين 
قد يفهم على أنه مكسب للنظام الجمهوري 
وللمؤسسة األمنية للبقاء على الحياد، في 

بلد ال يزال يتحسس طريق الديمقراطية 
واستقاللية المؤسسات بعضها عن بعض، 
ذلك أن ديمقراطيات عريقة لم تحسم أمرها 
إلى اليوم بشأن مشاركة هذه المؤسسة في 

االستحقاقات االنتخابية.

وفي تونس فإن أهمية اللحظة تكمن 
في اإلطار القانوني والتشريعي الجديد 

الذي سينقل الدوائر البلدية تدريجيا إلى 
مناطق ذات حكم أشبه بالفيدرالية على غرار 

نظم الحكم في عدد من الدول الغربية لكن 
يبقى األمر معلقا بمدى االلتزام بمعايير 

الديمقراطية المحلية، إذ ال تكفي القوانين 
وحدها لضمان الحوكمة في الحكم 

المحلي.
يمنح قانون الجماعات المحلية الذي 

صادق عليه البرلمان التونسي عشية 
االنتخابات، صالحيات مهمة للمجالس 
البلدية، كما أفرد لها استقاللية أوسع 

من الناحية اإلدارية والمالية عن السلطة 
المركزية، وفضال عن ذلك سيصبح رئيس 
المجلس البلدي وبحكم القانون، متفرغا 

لعمله البلدي مقابل منح مالية. من شأن هذا 
أن ينقل النشاط البلدي من حالة التمييع 
إلى الجدية والبناء ويجعله تحت طائلة 

المراقبة.
وللبلديات الحق في أن تمارس 

صالحياتها في حدود رقعتها الترابية 
ويمكنها أن تمارس صالحياتها الذاتية مع 
جماعة محلية أخرى بصفة مشتركة كما لها 

الحق في أن تقيم عالقات تعاون وصداقة مع 
مثيالتها في الخارج، بل ويمكنها أيضا أن 

تدخل في نزاع حول االختصاص مع السلطة 
المركزية لدى القضاء.

مزايا كثيرة يتضمنها قانون الجماعات 
المحلية لدعم الحكم التشاركي مع المواطن 

وترسيخ الالمركزية ومن أجل أداء أفضل 
للتنمية المحلية، لكن ليس هناك من 

ضمانات حقيقية سياسيا حول كيفية 
استثمار تلك المزايا في االتجاه الصحيح.

في وضع اقتصادي متعثر مشابه لتونس 
فإن أكثر ما كان ينقص الحكومة هو كلفة 

إضافية تضاف إلى أعباء االنتقال السياسي، 
إذ تصطدم الالمركزية بعدة تحديات من 

بينها ضرورة توفر موارد بشرية ومالية هامة 
وتنظيم إداري متطور ومرافق أخرى قضائية 
ومالية لالستجابة لمتطلبات الحكم المحلي.

وستقوم العالقة الجديدة بين المركز 
والجهة على أساس توزيع االختصاص، 

وفي ديمقراطية وليدة فإنه لن يكون متاحا 
في المراحل األولى تفادي قضايا تنازع 

االختصاص لدى المحاكم اإلدارية.
كما أنه بعيدا عن الشروط الموضوعية 

فإن ثمة مخاوف أخرى من اتساع الحكم 
المحلي، ففي غياب الحكومة وأجهزة رقابية 
فعالة ومساءلة شعبية فإن الخطر يكمن في 
إنتاج مجتمعات محلية مسيطرة وذات لون 

سياسي محّدد.

وفي السياق التونسي فإن الدوائر 
البلدية بصالحياتها الجديدة ربما تكون 
منفذا لترسيخ قيم مجتمعية ونمط عيش 
يتفق مع األجندة األيديولوجية لألحزاب 

الفائزة في تلك الدوائر. وبالنتيجة فإن حالة 
العزوف الجماعية عن االقتراع ربما تكون 

لها ارتدادات خطيرة على المدى المتوسط 
في وقت تستعد فيه أحزاب بعينها لساعة 

التمكين.
البعض لم يتأخر في استحضار المثال 
الجزائري حينما عّبدت االنتخابات البلدية 

لجبهة اإلنقاذ اإلسالمية الفوز بأكثر من 
نصف الدوائر البلدية و60 بالمئة من 
الواليات ومن ثم اكتساح االنتخابات 
التشريعية في المرحلة األولى قبل أن 
يتدخل الجيش وتبدأ بعدها العشرية 

السوداء.
تبدو تونس حاليا بعيدة عن تلك 

السيناريوهات بحكم التوافق السياسي 
الذي تبناه الفرقاء كاستراتيجية ضرورية 
للتعايش والبناء وتفادي الفوضى، غير أن 
السؤال يرتبط بمدى االلتزام بهذا التوافق 

في دوائر تمثل الشريحة األكبر على مستوى 
القاعدة وبعيدة عن سلطة المركز ورقابته.

طارق القيزاني
كاتب تونسي

في 
العمق

{انتخابات المغتربين سابقة ستؤدي في ما بعد إلى عودة المغترب اللبناني إلى وطنه ووطنيته، 
وقادرون على إنجاز مثل هذه االنتخابات بوجود اإلرادة السياسية}.

جبران باسيل
وزير اخلارجية اللبناني

{توفيـــر الموارد البشـــرية والمالية، مـــن خالل التمويـــالت الذاتية للبلديات  إلـــى جانب الدعم 
المقدم من جانب الدولة، ضروري إلنجاح تجربة الالمركزية في تونس}.

رياض املؤخر 
وزير الشؤون احمللية والبيئة

األربعاء 2018/05/02 - السنة 40 العدد 610977

حزب القوات اللبنانية يخوض االنتخابات بثوابت حركة 14 آذار

عزوف التونسيين في االنتخابات البلدية يستحضر شبح التجربة الجزائرية

[ سمير جعجع يعيد رسم التحالفات داخل المعقل الماروني  [ المسيحيون سيصوتون بواقع لبنان اليوم
بشــــــعار ”صار بدا“ يخوض رئيس حزب القوات ســــــميع جعجع االنتخابات البرملانية في 
لبنان املقررة في شــــــهر مايو احلالي، ورغم أن جعجع يعتمد ذات البراغامتية السياســــــية 
التي أسســــــت حلركة 14 آذار عام 2005 رغم تراجعها السياســــــي وزخمها الشعبي في 
الواقع السياســــــي احلالي بالبلد، يعتقد مراقبون أن جعجع يقود لوائح حزبه أمام ألغام 
معقدة مرّدها الشراكات والتحالفات امللتبسة للحزب من جهة، وبسبب ما يفرضه القانون 
االنتخابي اجلديد ”النسبية“ على غرار تراجع ثقة املسيحيني في وعوده وتقييمهم املشهد 
السياســــــي والتصويت انطالقا من واقع لبنان اليوم، حيــــــث لم ينس جمهور القوات رغم 

اعتذار جعجع أداءه السياسي أثناء احلرب األهلية اللبنانية.

 {صار بدا} تغيير بالفعل وليس فقط بالكالم

في غياب الحكومة وأجهزة رقابية 
فعالة ومساءلة شعبية فإن الخطر 

يكمن في إنتاج مجتمعات محلية 
مسيطرة وذات لون سياسي محدد

حزب القوات اللبنانية مستمر في 
املطالبة بالدولة عمادا وحيدا للبنان 

ضد الدويلة التي يعمل حزب الله 
على جعلها مرجع البالد في السياسة 

واألمن والعسكر



حممد عباس ناجي

} ينطلـــق فـــي الثامن من شـــهر مايو الجاري 
مؤتمر هرتســـيليا لألمن القومي اإلســـرائيلي. 
الجماعـــي  بالعقـــل  المؤتمـــر  هـــذا  يوصـــف 
اإلســـرائيلي. ويتم خالله قياس ميزان المناعة 
التغييـــرات  وتأثيـــر  اإلســـرائيلية  القوميـــة 
اإلقليميـــة والعالمية على أمن إســـرائيل. ومنذ 
سنوات يتصدر تهديد إيران مناقشات المؤتمر 
وتأتي الدعوة إلى ضرورة مواجهته في صدارة 

مخرجاته.

وال يختلف الوضع مـــع مؤتمر 2018، الذي 
يحمـــل عنوان ”إســـرائيل في مرحلـــة حرجة“. 
تتصـــدر إيـــران االهتمـــام بأكثر مـــن موضوع 
يحلل فرضية: هل إســـرائيل وإيران على شـــفا 
المواجهـــة؟ وهـــو ســـؤال بـــدأت اإلجابة عنه 
تظهر فـــي خضم التطورات األخيرة حيث دخل 
الصراع بين إســـرائيل وإيـــران مرحلة جديدة، 
جمعت بين األبعاد العســـكرية االستخباراتية 

والدبلوماسية.

الموساد في إسرائيل

في شـــهر يناير الماضي، تســـلل عمالء من 
الموســـاد إلى أحد المخازن فـــي طهران حيث 
كانت إيران تخفي ملفات ســـرية للغاية تتعلق 
ببرنامجها الخاص باألســـلحة النووية. وتمت 
ســـرقة عشـــرات اآلالف من الملفات، وتهريبها 

إلى إسرائيل في نفس الليلة. 
لكـــن لم يتم اإلعالن عن تفاصيل العملية إال 
يـــوم االثنيـــن الماضي (30 أبريـــل 2018)، فيما 
كانت الطائرات اإلســـرائيلية تحلق في ســـماء 
ســـوريا، والمداوالت على أشـــدها بين اإلدارة 
األميركية والقوى األوروبية بشـــأن مســـتقبل 

االتفاق النووي الذي سيتحدد يوم 12 مايو.
كشـــف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، عن العملية في خطاب بث على الهواء، 
قال فيه إنه يقدم دليال على خطة أسلحة نووية 
إيرانية يمكن تفعيلها في أي وقت، في مشـــهد 
ذّكر المتابعين بصورته وهو يلقي خطابا أمام 
الجمعيـــة العامـــة لألمم المتحدة فـــي دورتها 
الـ67، في 2012، وبيده رسمة يوضح من خاللها 
ضرورة وضع خط أحمـــر واضح على برنامج 

إيران النووي.
منـــذ ذلـــك التاريـــخ تغيـــرت الكثيـــر مـــن 
المعطيـــات، والخـــط األحمر الـــذي وضع على 
برنامـــج إيران النووي، من خـــالل خطة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة فتـــح لها مجـــال التمدد 

في منطقة الشـــرق األوســـط وأصبـــح تدخلها 
العســـكري في دول المنطقة أشـــد خطورة من 
برنامجهـــا النـــووي وصواريخهـــا التي يمكن 
أن يتم ردعها من خـــالل العقوبات، على عكس 

ميليشياتها المسلحة في الخارج.
وصـــف نتنياهـــو عمليـــة الحصـــول على 
الملفـــات بأنهـــا أحد ”أعظم اإلنجـــازات“ التي 
قامت بها المخابرات اإلســـرائيلية. وقال تامير 
هايمان، رئيس شعبة االستخبارات في الجيش 
اإلسرائيلي، إن إسرائيل تمر بإحدى اللحظات 
الحرجـــة فـــي تاريخهـــا وهـــي تقـــوم بحملة 
دبلوماســـية مكثفة في إطار ما وصفه مخططو 
السياسة العسكريون في إســـرائيل بـ“الحرب 

بين الحروب لتقويض قوة أعدائها“.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، التي كشفت 
عن تفاصيل العملية، عن مســـؤول إســـرائيلي 
كبيـــر، قالت إنه طلب عدم الكشـــف عن هويته، 
أن الموساد اكتشـــف المخزن الذي كان يحوي 
الملفات في فبرايـــر 2016 ووضع المبنى تحت 
المراقبة. وقال المسؤول إن دونالد ترامب كان 
علـــى علم بهذه العملية التـــي أبلغه بها رئيس 
الموساد، يوسي كوهين، خالل زيارة لواشنطن 
في ينايـــر الماضي. وأضاف أن وجود الملفات 
النووية السرية تم اإلعالن عنه اآلن فقط بسبب 
الوقت الـــذي اســـتغرقه تحليل محتـــوى هذه 

الوثائق، التي كانت مكتوبة باللغة الفارسية.
ويتضـــح إطـــالع اإلدارة األميركيـــة علـــى 
الوثائق مـــن خالل التأييد الـــذي أبداه كل من 
الرئيـــس األميركـــي ووزير الخارجيـــة الجديد 
مايـــك بومبيـــو لألدلة التي أعلـــن عنها رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي. وبينما كان نتنياهو يحث 
ترامـــب والقوى األوروبية على االنســـحاب من 
االتفـــاق النووي، كانت إســـرائيل تطير بحرية 
في ســـماء ســـوريا لضـــرب مواقع تقـــول إنها 

تابعة إليران.
وندد ترامب مجـــددا االثنين باالتفاق الذي 
وصفـــه بـ“الفظيع“. وقـــال ترامب خالل مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع نظيـــره النيجيري محمد 
بخـــاري فـــي حديقـــة البيت األبيـــض إن ”هذا 
االتفـــاق تنتهـــي صالحيته في غضون ســـبعة 
أعوام وعندها ســـيكون بإمكان إيران أن تطّور 
أســـلحة نووية“. وأضـــاف ”هذا غيـــر مقبول؛ 
ســـبعة أعوام بمثابـــة الغد“. وشـــدد الرئيس 
األميركـــي على أن ”هذا اتفاق لـــم يوافق عليه 
كثيرون وهـــو اتفاق فظيع بالنســـبة للواليات 
المتحدة“. وقال إن ”ما فعلته إسرائيل هو عين 

الصواب“.

مواجهة غير مباشرة

لم يأت رئيس الوزراء اإلسرائيلي بالجديد 
عنـــد عرضه ما أســـماه باألدلـــة القاطعة التي 
تشـــير إلى أن إيران لديها خطة ســـرية المتالك 
القنبلـــة النوويـــة، فمعظـــم القـــوى اإلقليمية 
والدوليـــة المعنيـــة بهـــذا الملف تعلـــم أنه لم 

يكـــن في نية إيـــران يوما االلتزام بـــأي قواعد 
يفرضها االنخراط في المنظومة الدولية، كدولة 

”حليفة“.
كمـــا تعلم أن إيـــران لم تكن بعيـــدة في أي 
فترة ما عن التفكير في تفعيل جانب عســـكري 
لبرنامجها النـــووي، وبرنامج الصواريخ، كما 
الميليشـــيات المســـلحة في المنطقة، جزء من 
العقل االستراتيجي اإليراني وال يمكن التخلي 

عنه.
لكـــن تكتســـب تصريحات نتنياهـــو زخما 
خاصا العتبـــارات عديدة، أهمها أنها تســـبق 
انتهـــاء المهلة التي حددتهـــا إدارة ترامب من 
أجل اتخاذ قرار حاســـم بشأن االتفاق النووي 

بنحو 12 يوما. 
ويعنـــي ذلـــك أن إســـرائيل تحـــاول دفـــع 
واشـــنطن إلى وقف تعليق العقوبات األميركية 
المفروضة على إيران ثم االنسحاب من االتفاق، 
أو تبريـــر القرار األخير في حالـــة ما إذا اتخذ 
فعال في 12 مايو القادم، عبر ترويج أن االتفاق 
النووي لم يمنع إيران من التفكير في االحتفاظ 
بمكونـــات برنامـــج نووي عســـكري بعيدا عن 

أعين المفتشين الدوليين والقوى المعنية.

تحـــاول إســـرائيل عبـــر ”األدلـــة النووية 
الجديـــدة“ دعوة القوى الدولية إلى العمل على 
تحجيـــم نفوذ إيـــران، ألنها تعي جيـــدا أنها ال 
تستطيع بسهولة الدخول في مواجهة مباشرة 

مع إيران.
وتتوازى الخطوة اإلســـرائيلية األخيرة مع 
استمرار الجهود التي تبذلها الدول األوروبية 
من أجل الحفاظ على اســـتمرار العمل باالتفاق 
النووي، ومحاولة إقناع اإلدارة األميركية بعدم 
اتخاذ قـــرار يؤثر على ذلك. وهنا، فإن رســـالة 
إســـرائيل األهـــم كانـــت موجهة إلـــى أوروبا 
تحديـــدا، باعتبار أن األخيرة مـــا زالت مترددة 
في الســـير على نهـــج اإلدارة األميركية في ما 

يتعلق باالتفاق النووي.

نتائج محدودة

كتب المحلل في صحيفة جيروزاليم بوست 
عموس هاريل مشـــيرا إلى أن إســـرائيل توجه 
ضربة مزدوجة ضد إيران:  ضربة عسكرية في 
الصبـــاح، وعقد مؤتمر صحافي ليال للكشـــف 
عـــن تفاصيل تـــكاد تكون معروفة عـــن االتفاق 

النـــووي. وتســـاءل هاريل: علـــى افتراض أن 
إيـــران ستخشـــى إصدار أي رد فعـــل، ماذا إذا 

أخطأت إسرائيل حساباتها؟
ال يتوقـــع أن تحقق المســـاعي التي تبذلها 
إســـرائيل نتائج إيجابية فـــي النهاية. وتكمن 
المفارقة في أن األدلة التي ســـاقها نتنياهو قد 
تفرض مفاعيل عكســـية؛ إذ أنهـــا ربما تضفي 
وجاهـــة أكبر على االتفاق النـــووي بدال من أن 

تقّلل من أهميته.
ويعـــود ذلك إلى أن تلك األدلـــة لم تثبت أن 
إيران ارتكبت انتهـــاكات لهذا االتفاق، باعتبار 
أنها لـــم تؤكد أنها واصلت األنشـــطة الخاصة 
بتلك الخطـــط التي تحدث عنهـــا نتنياهو بعد 
التوّصـــل إلى االتفـــاق النووي فـــي 14 يوليو 

.2015
ورغم أن وزير الخارجيــــة األميركي مايك 
بومبيــــو، الذي زار إســــرائيل واّطلع على تلك 
الوثائــــق، قال إنهــــا جديدة فــــإن تصريحاته 
أشارت في الوقت نفسه إلى أن بعض األسانيد 
التي اعتمدت عليها إسرائيل لتأكيد مزاعمها، 
انتهى مفعولها أو على األقل تم تجميده، على 
غرار مشــــروع ”آمــــاد“ الذي أكــــد بومبيو أنه 

انتهى في فترة ما بين 2003 و2004.
كما أن تلـــك األدلة لن تؤثـــر، في الغالب، 
على مواقف القوى المعنية باالتفاق. فاإلدارة 
األميركية ربما حســـمت أمرها إزاء ما ستقدم 
عليـــه في 12 مايو ولن تنتظر التداعيات التي 
ســـوف تفرضها تلك األدلة، في حين أن الدول 
األوروبية ما زالـــت مصرة، رغم كل الضغوط 
األميركيـــة واإلســـرائيلية، علـــى اعتبار أنه 
ال يوجـــد خيار أفضـــل من االتفـــاق النووي 
الحالي، خاصة أن إيـــران أثبتت، في رؤيتها 
واســـتنادا أيضـــا لتقاريـــر الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذرية، أنها ملتزمـــة ببنوده إلى حد 

كبير.
وقد ترى تلك الدول أن األدلة التي تتحدث 
عنها تل أبيب تصب في اإلطار نفسه، باعتبار 
أنها تركز على أنشـــطة ســـبقت التوّصل إلى 
االتفاق النووي. بل إن البعض قد يرى أن تلك 

األدلة تثبت مدى أهمية هذا االتفاق.
ووفقا لذلك، إذا كانت إيران أجرت بالفعل 
أنشـــطة خاصـــة ببرنامـــج نووي عســـكري، 
فإن هـــذا معناه أن ”برجام“، وهو المســـمى 
اإليرانـــي لالتفاق، قد نجـــح في وقفها، وعزز 
إمكانية كشفها في حالة ما إذا واصلتها بعد 
ذلك، في ظل عمليات التفتيش التي تقوم بها 

الوكالة طبقا لالتفاق.
لذا، فـــإن أقصى ما ســـتفرضه تلك األدلة 
مـــن نتائج يتمثل في تعزيـــز اإلجراءات التي 
ستتخذها اإلدارة األميركية في غضون عشرة 
أيام من اآلن، وتأجيج الصراع غير المباشـــر 
بين طهران وإســـرائيل حول الملفين النووي 
والسوري، خاصة أن األخير قد يدخل مرحلة 
جديدة خالل الفترة القادمة، في ظل الضربات 
التي تواصل إســـرائيل توجيهها إلى أهداف 

تابعة لطهران وحزب الله داخل سوريا.

من خطاب 2012 إلى 2018.. نتنياهو يضع شروطا تصب في صالح إيران

 إسرائيل تشهر أسلحتها العسكرية االستخباراتية والدبلوماسية في وجه إيران

كشــــــف رئيس الوزراء اإلســــــرائيلي بنيامني نتنياهو عن وثائق ســــــرية متكن املوساد من 
ــــــت أن إيران لم تتخل عــــــن برنامجها النووي  أخذهــــــا من األرشــــــيف النووي اإليراني تثب
بعد توقيع االتفاق مع مجموعة خمســــــة زائد واحد، وقبل هذا اإلعالن بســــــاعات قتل 26 
مســــــلحا مواليا للنظام السوري غالبيتهم من املقاتلني اإليرانيني، جراء ضربات صاروخية 
اســــــتهدفت قواعد عسكرية تابعة لقوات النظام في وسط وشــــــمال البالد، رجح أن تكون 

إسرائيل مسؤولة عن إطالقها، في هجوم ليس األول من نوعه.

دونالد ترامب: 
ما فعلته إسرائيل مع 

المؤتمر الصحافي هو عين 
الصواب
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  [ مدى احترام االتفاق النووي لم يعد مقياسا رئيسيا في تقييم سلوك طهران، ميليشياتها تبقى الخطر الحقيقي 

في 
العمق

{المواقف األخيرة لرئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو حيال إيران تؤكد أهمية الحفاظ 
على االتفاق حول برنامجها النووي}.

بوريس جونسون
وزير اخلارجية البريطاني

{االتهامات التي وجهها رئيس الوزراء االســـرائيلي بنيامين نتنياهو مساء االثنين بشأن البرنامج 
النووي اإليراني، هي من فعل شخص مدمن على الكذب ويفتقر إلى األفكار}.

جواد ظريف
وزير اخلارجية اإليراني

} قال ثالثة مســـؤولين أميركيين، الثالثاء، إن 
إسرائيل تســـتعد لتنفيذ عمل عسكري محتمل 
ضد إيران، بحســـب ما نقلته عنهم شـــبكة ”أن.

التلفزيونية األميركية.  بي.سي نيوز“ 
وأضاف المســـؤولون (لم تكشـــف الشبكة عن 
هوياتهم) أن إســـرائيل تطلب دعم ومســـاعدة 

الواليات المتحدة في هذا العمل المحتمل.

وتابعوا أن ”قصف إســـرائيل لمدينة حماة 
غربي ســـوريا، األحد، يعّد أحد المؤشرات على 

تحركها نحو القيام بعمل عسكري محتمل“.
وقال وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس 
إن ”القـــوات اإليرانيـــة،أو القـــوات التي تعمل 
بالوكالـــة لصالحهـــا، حاولـــت االقتـــراب مـــن 

الحدود اإلسرائيلية كثيرا“.

وتتواتر أنباء عن تحرك إسرائيلي محتمل 
ضد إيـــران منذ أن أقـــّر الكنيســـت (البرلمان) 
اإلسرائيلي، قانونا يمنح نتنياهو سلطة إعالن 
الحرب، بعد الحصول على موافقة وزير الدفاع، 
غير أن نتنياهو قال، في مقابلة مع شبكة ”سي.
أن.أن“ ، في وقت ســـابق، إن إسرائيل ال تسعى 

إلى خوض حرب ضّد إيران.

مسؤولون أميركيون: إسرائيل تستعد لعمل عسكري محتمل ضد إيران

} أعلنت جماعة شـــيعية مدعومـــة من إيران، 
أطلقت على نفســـها اســـم لواء الباقر، الجهاد 

ضد القوات األميركية في سوريا. 
صـــدر هـــذا اإلعالن فـــي 6 أبريـــل، أي قبل 
ثمانية أيام من أمـــر الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب بإطـــالق 105 صواريـــخ الســـتهداف 
ترسانة أســـلحة الرئيس السوري بشار األسد 

الكيميائية.
وُينظـــر إلـــى إعالن لـــواء الباقـــر على أنه 
ينذر بتجنيد طهران لوكالئها في جميع أنحاء 
البالد، خاصة ضد الواليات المتحدة، في وقت 
يتزايد فيه حـــذر إيران من تنامـــي التحديات 
التـــي تواجهها مـــن الواليـــات المتحدة ودول 
الغـــرب واختالفاتهـــا المتزايـــدة مـــع القوى 

اإلقليمية األخرى، مثل تركيا.
وقـــد يؤدي إعـــالن لواء الباقـــر وجماعات 
مماثلة إلى إشـــعال حرب داخل حرب يمكن أن 
تحـــدث موجة جديدة من الفوضى في ســـوريا 
وتثير عواقب أخرى لتشـــمل المنطقة ككل، بما 

في ذلك تأجيج الصراع بين إيران وإسرائيل.
ظهور لواء الباقر، الذي يحمل شعار قبضة 
اليد التي تحمل عاليا سالح آيه كي 47 المماثل 
تقريبا لشـــعار لـــواء الحرس الثـــوري وحزب 

الله، محاولة متعمدة لرفع الوجود العســـكري 
اإليراني في سوريا وتوفير قوة نيران إضافية 
بينما تسعى طهران إلى تحقيق أهدافها بعيدة 

المدى في سوريا.
وتوقيت إعالن لواء باقـــر مرتبطا بمصير 
االتفـــاق النـــووي المثيـــر للجـــدل. وحاولت 
المستشـــارة األلمانية أنجيال ميركل والرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون إقنـــاع الرئيس 
األميركـــي خـــالل اجتماعاتهمـــا فـــي البيـــت 
األبيـــض بالحفاظ علـــى االتفاقية فـــي مقابل 

فرض عقوبات أشد على إيران.
مع ذلـــك ”يبدو أن طهران تؤمن حقيقة بأن 
ترامب ســـُينهي الصفقة فـــي مايو، لذلك بدأت 
في إعداد منشـــآتها النووية وزرع االنقسامات 
بيـــن حلفـــاء الواليـــات المتحـــدة أو مغازلـــة 
القـــوى العالمية األخرى“، كمـــا الحظ المحلل 
اإلســـرائيلي عمر كرمي، مدير االســـتخبارات 
اإلســـرائيلي  اإللكترونـــي  األمـــن  لشـــركة 

”سيكسجيل“.
بـــل وازداد حذر إيران بعـــد أن عّين ترامب 
جون بولتون مستشـــارا لألمن القومي، ومايك 
بومبيـــو وزيـــرا للخارجية؛ حيـــث يدعم هذان 
الرجالن بشدة إلغاء االتفاق النووي مع إيران.
وأدت األحـــداث األخيـــرة في ســـوريا، بما 
في ذلك القصـــف الصاروخي الذي وقع في 14 
أبريل، إلى حث طهران على االعتماد أكثر على 

جيشها من الجماعات الشيعية المختلفة. 

وقـــد يكـــون هـــذا قد بـــدأ بالفعـــل ويمكن 
للوضع أيضـــا أن يتفاقم مع احتشـــاد القوى 
األجنبية،الواليـــات المتحدة وروســـيا وتركيا 
والـــدول اإلقليميـــة، في ســـوريا، كل حســـب 
شـــروطه، لمواءمة هجوم ترامـــب الذي انطلق 
قبل الفجر على ترســـانة األســـلحة الكيمياوية 
في ســـوريا عن طريـــق إطـــالق 105 صواريخ 
أطلقتها الطائرات والقوات البحرية في البحر 

المتوسط والخليج العربي.

من المفارقات أيضا أن موقف روســـيا بعد 
الضربات أظهـــر أنها أقـــل اهتماما بمواجهة 
الواليـــات المتحـــدة مقارنـــة بطهـــران. ومـــن 
المرجح أن تبرز مثل هـــذه التطورات األخيرة 
مخـــاوف طهـــران بشـــأن تركهـــا بمفردها في 

الدفاع عن استراتيجيتها اإلقليمية للتوسع.

وفي 5 أبريل، تبنت ميليشيا مؤيدة لألسد، 
تطلق على نفسها اسم ”المقاومة الشعبية في 
المنطقـــة الشـــرقية“، هجومـــا صاروخيا على 
القوات األميركية. وفي اليوم التالي أعلن لواء 

الباقر ”الجهاد“ ضد األميركيين في سوريا.
والحظ فيليب ســـميث، من معهد واشنطن 
لسياســـة الشـــرق األدنـــى، أن ”هـــذه الحاالت 
وغيرها تشـــير إلى أن الميليشـــيات الشيعية 
الموالية لألســـد تســـير بشـــكل متزايـــد وفقا 
ألهداف إيران، مما يمثل تهديدا أكبر للواليات 

المتحدة والمصالح الحليفة“.
تخضـــع هـــذه الجماعات لســـيطرة قوات 
الحرس الثوري اإليراني وتعتنق أيديولوجيا 
الخمينـــي للحكـــم. وكان هنـــاك دائمـــا خالف 
أيديولوجي وعسكري بين قوات األسد وحزب 
الله وحلفائه منذ أن شرعت الجماعة اللبنانية 
في دعم األسد في أوائل عام 2012. وتزايد هذا 
الخالف تزامنا مع انهيار جيش األســـد وكان 

على الشيعة القيام بمعظم المعارك القتالية.
إال أن ســـميث أشـــار إلى أن ”القوى التي 
تكتســـب صعودا فـــي المناطق التي يســـيطر 
عليها النظام ســـتكون أكثر ميـــال لدعم أجندة 
السياســـة الخارجية لطهران بـــدال من أجندة 
األسد“. وهذا نذير سوء بالنسبة لألسد، الذي 
يقـــع اآلن في خطر التراجع في مواجهة ”عدو“ 
آخذ في التوســـع وينتظر اللحظة المناســـبة 

لذلك منذ زمن طويل.

إيران تحشد وكالءها في سوريا مع تزايد التحديات 
إد بالنش
كاتب في العرب ويكلي

طهران تؤمن بأن ترامب سُينهي 
الصفقة في مايو لذلك بدأت 

في إعداد منشآتها النووية وزرع 
االنقسامات بني حلفاء واشنطن
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للمشاركة والتعقيب:
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} ملفتة تلك السخونة التي يشهدها الشرق 
األوسط مع بدء شهر أّيار – مايو ٢٠١٨. ال 
يشبه هذا الشهر سوى أّيار – مايو ١٩٦٧ 
الذي كانت األحداث التي شهدها مدخال 
لهزمية حزيران – يونيو التي لم تشف 

املنطقة من نتائجها إلى يومنا هذا، بعد 
احتالل إسرائيل للضفة الغربية والقدس 

الشرقية واجلوالن وسيناء في غضون 
أّيام قليلة. وحدها مصر استعادت أرضها 
احملتلة بفضل رجل وطني وشجاع اسمه 
أنور السادات. حصل ذلك في وقت اعتمد 

حافظ األسد على سياسة الالحرب والالسلم، 
والهرب إلى خارج احلدود بهدف وحيد هو 

ضمان استمرار نظامه األقّلوي في مقابل 
بقاء إسرائيل في اجلوالن.

أّما الفلسطينيون الذين ارتكبوا خطأ 
السير في لعبة القرار العربي القاضي 

باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية املمثل 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، فقد 

سقطوا في فّخ الشعارات التي ال تطعم 
خبزا وال تعيد أرضا. لم يرتكبوا جرمية 

الدخول في مواجهة مع األردنيني قبل ١٩٧٠، 
ثم مع اللبنانيني بني ١٩٦٩ و١٩٨٢ فحسب، 

بل انتزعوا أيضا من األردن القدرة على 
استخدام القانون الدولي وقرارات الشرعية 
الدولية، مبا في ذلك القرار ٢٤٢، السترجاع 

األرض احملتلة في ١٩٦٧. 
في النهاية، كانت الضفة والقدس حتت 
السيادة األردنية عندما احتلتهما إسرائيل. 
باتت إسرائيل تعتبر الضّفة ”أرضا متنازعا 
عليها“ منذ استبعاد األردن من املفاوضات 
الدولية من أجل استرجاعها. حجتها، من 

أجل تبرير جرميـة االحتـالل واغتصاب 
حقوق الشعب الفلسطيني، أن األرض لم تكن 

حتت السيادة الفلسطينية في الرابع من 
حزيران – يونيو عام ١٩٦٧. انتهى األمر بأن 

سار األردن في اخلط الذي يحفظ له مصاحله 
ويحافظ له على أرضه ومياهه. سار على 

خطى مصر فوّقع في ١٩٩٤ اتفاق سالم مع 
إسرائيل من أجل احلفاظ على نفسه ووقف 

املتاجرة واملزايدة اللتني أتقنهما النظام 
السوري.

استطاعت إسرائيل خوض حرب ١٩٦٧ 
في ظل تواطؤ أميركي. كان أفضل مثال 
على ذلك قصفها لسفينة التجسس ”يو.

وإغراقها مع الذين كانوا فيها  أس.ليبرتي“ 
من دون حصول رد من واشنطن. كانت 

تلك السفينة تراقب من البحر ما يدور من 
اتصاالت وحتركات في مرحلة ما قبل احلرب. 

أرادت إسرائيل، بكل بساطة، طمس أي أثر 
لعدوانها الذي باشرت به يوم اخلامس من 

حزيران – يونيو من تلك السنة.
ليس سّرا أن إسرائيل تعرف ما الذي 
تريده، لكّن ما ال ميكن جتاهله أن املنطقة 

كّلها كانت تغلي في الشهر الذي سبق 
احلرب. ال يزال موقف االحتاد السوفياتي 
إلى اليوم غامضا. ملاذا لم يلجم الكرملني 
جمال عبدالناصر ويفهمه أن ال مصلحة 

لديه في التصعيد الذي كان أفضل تعبير 
عنه جلوء مصر إلى إغالق مضائق تيران 

وإلى سحب املراقبني الدوليني الذين كانوا 

مرابطني في سيناء. هل ميكن أن ينطلي على 
أحد أن االحتاد السوفياتي، الذي كان ميتلك 
مئات اجلواسيس في الداخل اإلسرائيلي، لم 

يكن على علم مبوازين القوى العسكرية في 
املنطقة وبأّن اجليش املصري كان عاجزا عن 
التصدي ألّي عدوان إسرائيلي، وأن اجليش 

السوري لم يكن يصلح سوى لالنقالبات 
العسكرية التي أوصلت ضباطا بعثيني إلى 

السلطة بينهم حافظ األسد وزير الدفاع 
منذ العام ١٩٦٦. كان ”اجليش العربي“، أي 

اجليش األردني الوحيد الذي قاتل دفاعا 
عن القدس في معركة غير متكافئة لم يكن 

مستعدا لها أجبرته املزايدات املصرية 
والسورية على خوضها.

في ظّل التغييرات الكبيرة التي تشهدها 
واشنطن، حيث خلف مايك بومبيو ركس 
تيلرسون في اخلارجية، وجون بولتون 

هربرت مكماستر في موقع مستشار األمن 
القومي، لم يعد مستغربا أن جتد إسرائيل 
نفسها مطمئنة إلى أن ال اعتراض أميركيا 

على أي عمل ميكن أن تقدم عليه.
أما إيران التي تلعب الدور املطلوب 

منها إسرائيليا، فهي تبرر سلفا أي عدوان 
إسرائيلي، خصوصا أّنها ال تدرك أن 

مشكلتها احلقيقية ليست في امللّف النووي، 
وال في االتفاق في شأن هذا امللف الذي قد 

ميّزقه دونالد ترامب في الثاني عشر من 
الشهر اجلاري.

تكمن مشكلة إيران، بنظامها احلالي، 
في أّنها لم تعد قادرة على أن تكون دولة 

طبيعية في املنطقة. تتخّيل أّنها ورثت 
حجم جمال عبدالناصر عربيا، وأّنها مألت 

الفراغ الذي خلفه غياب حافظ األسد وسقوط 
صّدام حسني، وأّنها قادرة على أن تكون 

دولة متوسطية أيضا. هل هذا مسموح لها 
باملنطق الدولي وحّتى اإلقليمي؟

ما ميكن التخّوف منه أن تكون إيران 
تتجاهل موازين القوى في املنطقة والعالم 

عن سابق تصّور وتصميم. تعتقد أن في 
استطاعتها أن تذهب أبعد بكثير من إيران، 

أي التحّكم بالعراق وسوريا ولبنان واليمن، 
والبحث في الوقت نفسه عن صفقة تعقدها 

مع أميركا التي كانت إلى األمس القريب 
”الشيطان األكبر“… ومع ”الشيطان األصغر“ 

اإلسرائيلي. 
ما ميكن أن يدفع إيران إلى الذهاب بعيدا 
في رهاناتها كونها متارس لعبتها مستخدمة 

عراقيني وسوريني ولبنانيني ومينيني. دماء 
هؤالء رخيصة جدا بالنسبة إليها، بل ال 

تعني شيئا ما دامت خسائرها في صفوف 
مواطنيها محدودة إلى حّد كبير.

ال تعي إيران أن ال أفق للعبتها باستثناء 
إيصال املنطقة إلى ما يشبه حرب ١٩٦٧. ما 

ميكن أن يشجعها على ذلك عدم إدراكها أن ال 
مكان لها في سوريا وال حتى في لبنان، في 
املدى الطويل. املؤسف أنها أوصلت نفسها 

إلى مرحلة لم تعد أمامها خيارات كثيرة، 
خصوصا أن انسحابها من سوريا ستكون له 
انعكاساته في الداخل اإليراني، حيث يعاني 
النظام من أزمة عميقة سياسية واقتصادية 

واجتماعية زاد من حّدتها تقدم ”املرشد“ علي 
خامنئي في العمر.

أن تطالب إيران أميركا والبلدان األخرى 
في مجموعة اخلمسة زائدا واحدا بالتزام 

االتفاق في شأن ملّفها النووي دليل ضعف 
وليس دليل قّوة. ليس أمامها سوى االعتراف 

بأن ليس أمامها سوى االنسحاب املنّظم 
من سوريا، وفي مرحلة الحقة من لبنان، 

ولكن بعد إحلاق خسائر ضخمة بهذا البلد 
الصغير. إيران ليست دولة متوسطية وال 

تستطيع أن تكون كذلك. 
كل ما تستطيعه هو مللمة أوضاعها كي 

ال تأخذ الشرق األوسط إلى حرب جديدة 
معروف كيف تبدأ وليس معروفا كيف 

ستنتهي، باستثناء أنها ستكون كارثة على 
اجلميع من جهة، ولن تخرج منها رابحة من 
جهة أخرى. ما أشبه أيار – مايو ٢٠١٨ مبايو 
– أيار ١٩٦٧ حني ال يعود مكان لسياسة يسود 

فيها العقل والتعّقل واملنطق والواقعية.

ما أشبه مايو 2018 بمايو 1967

إيران ليست دولة متوسطية وال 

تستطيع أن تكون كذلك. كل ما 

تستطيعه هو لملمة أوضاعها كي ال 

تأخذ الشرق األوسط إلى حرب جديدة 

معروف كيف تبدأ وليس معروفا 

كيف ستنتهي
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{سنتشـــاور مع حلفائنا حول أفضل الطرق للتعامل على ضوء ما نعرفه اآلن عن ســـعي إيران في 

الماضي المتالك األسلحة النووية وخداعها المنتظم الدولي}.

مايك بومبيو
وزير اخلارجية األميركي املعّني

{المقاومة الســـلمية الشـــعبية فعالة، لكن نقول بصراحة ابعدوا األوالد عن المواجهة، فنحن ال 

نريد أن نصبح شعبا مصابا بعاهات}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

أن تطالب إيران أميركا والبلدان 

األخرى في مجموعة الخمسة زائدا 

واحدا بالتزام االتفاق في شأن ملفها 

النووي دليل ضعف وليس دليل قوة

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

} حتدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس في اجللسة االفتتاحية التي انعقدت 

حتت الفتة املجلس الوطني الفلسطيني، 
وأفاض طويال في حديثه االرجتالي بعامّيته 

التي يرمي في بطون كلماتها، كل األخاديع 
املغايرة للوقائع وحقائق مسارات أدائه 

اليومي.
وألن الرجل، ذهب إلى هذا االنعقاد، ومن 

ورائه ثالثة مآزق، ال ُيعّد االحتالل أحدها، 
بحكم ما يتبدى عليه من مشاعر االقتدار 

املغّمس بالنقد اللفظي لالحتالل؛ فقد ركز 
على األطراف الفلسطينية التي اعترضت 
على عقد املجلس الوطني بالكيفية التي 

أفقدته ليس عنصر التمثيل احلقيقي لإلرادة 
الشعبية وحسب، وإمنا أفقدته أيضا، عنصر 
التمثيل احلقيقي للفضاء الوطني الفصائلي 
والشعبي، املنضوي ُحكما حتت راية منظمة 

التحرير الفلسطينية نفسها!
بخالف ذلك لم يستشعر الرجل أي حرج 

في هجاء القوى الناشئة والوازنة، احلاضرة 
في قلب الساحة، التي طلبت انعقادا للمجلس 

مكتمل التمثيل ويساعد على الوفاق.
املأزق األول، الذي حاول إيهام الناس 
بهامشية أمره ووجاهة التجاوز عنه، هو 

االنقسام. فإما أن يأتيه اآلخرون على الرغم 
من كل عيوب االنعقاد، وإما أن يصبحوا في 

خارج الفردوس العباسي. فال معنى عنده، 
ملطالبة أي طيف، بأن يكون انعقاد املجلس 

سببًا للتوافق على إستراتيجية عمل وطني 
فلسطيني مؤثرة، تستند إلى التأييد الشعبي. 

فمن يرفضون املشاركة في االنعقاد امللفق، 
يحكمون على أنفسهم بالبقاء في اخلارج. 

وأي خارج؟ إنه خارج أجوائه التي ال تتيُح 
ملعترض أن يتفوه بكلمة، أو هو اخلارج الذي 

أحيل إليه من قرر إقصاءهم وسلبهم عضوية 
املجلس!

املأزق الثاني، متثله احلال املزرية التي 
باتت عليها السلطة الفلسطينية نفسها، 

وأصبحت فيها كابوسًا بالنسبة للفلسطينيني. 
فال مؤسسات وال فصل بني السلطات، وال 

عدالة وال حقوق سياسية للمواطن، وال رفع 
شيء من الظلم الذي يطال الناس. والرجل، 

في حديثه الطويل لم يأت على ذكر كارثة 
واحدة من الكوارث التي أوقعها في قطاعات 

واسعة من الشعب الفلسطيني، بنكرانه الُبعد 
االجتماعي للسياسة واستهتاره بالرأي العام. 
بل إنه تشاَطَر وحاول إقناع الناس بجماليات 

لم يرها الفلسطينيون ولم يسمعوا عنها 
شيئا، وذهب في ذلك إلى احلديث عن الطاقة 

النظيفة وقرب الوصول إلى جعل الضفة 
منطقة خالية من التلوث البيئي. وبلغ التجرؤ 

على اخلداع، إلى درجة احلديث عن محكمة 
دستورية، يتفوق فيها على كل دول املنطقة. 
وكأن هذا الرجل، ليس هو صاحب اختراع 

بدعة املراسيم بقرارات، وليس هو الرجل الذي 
ُيصدر في كل يوم، قرارات من شأن أية محكمة 

نظامية رفضها واحلكم ببطالنها من الدقيقة 
األولى للنظر فيها، ومن بني هذه القرارات 

جتويع أسر املوالني كما املعارضني في غزة. 
أو كأنه الرجل الذي وصل إلى مستوى من 

الشفافية والرشاد في احلكم، يتيح للمواطن 
الفلسطيني املتأذي من قراراته الظاملة، أن 

يلجأ إلى قضاء يرّد له حقه، فيطيع هو احلكم.
املجتمع الفلسطيني محدود والناس 
شاهدة على عذابات شخصيات وطنية، 
ممنوعة من السفر، ومسحوبة جوازات 
سفرها، وقد َحكمت لهم احملاكم في كل 

درجات التقاضي، باستعادة جوازات سفرهم 

والسماح لهم باحلركة، بينما هو الذي 
يستهتر بأحكام القضاء، وميتنع عن تنفيذها.
ثالث هذه املآزق، يتعلق بفصائل منظمة 

التحرير التي جعلها رئيس السلطة، أمام 
أحد خيارين: إما أن تطيع أو أن تختنق، 

حتى باتت هذه الفصائل تتوسل حقها في 
احلركة وحقها في مخصصات عملها، وحقها 

في االعتراض والتأثير في القرارات، وحق 
أعضائها في تصاريح املرور والتنقل.

بهذه املآزق الثالثة التي يتجاهلها 
املتسبب فيها؛ ُيراُد لالنقسام أن يستمر، 

وللسلطة الفلسطينية واملنظمة أن تظال بال 
مؤسسات تؤدي أدوارها مبا يليق بكفاح 

الفلسطينيني، وأن تظل الساحة الفلسطينية 
بال وفاق وطني يلبي شرط العمل الشعبي 

املقاوم، وشرط حل املُعضالت الكبرى، وُيراد 
ملنظمة التحرير بفصائلها، أن تظل تفتقر إلى 

احلد األدنى من التماسك، كما يراد حلركتي 
حماس واجلهاد اإلسالمي، أن تنكشفا 

سياسيا، لكي يصبح اإلجهاز عليهما هو احلل 
الوحيد املطروح.

كالم كثير يقوله الفلسطينيون اآلن، عن 
مفارقات حديث رئيس السلطة، وبعضه أثار 
السخرية، أما معظمه فقد أثار االستهجان. 

لقد تضاحك الفلسطينيون على إشارته 
ملسألة الفساد، ومحاولة تبرئة نفسه وإيهامه 

الناس بالتطير من هذه الظاهرة التي يراها 
الفلسطينيون بأمهات عيونهم. ففي حديثه 

طرح نفسه الضامن الوحيد إلحالة أي فاسد، 
إلى القضاء الذي تنحني له كل الهامات.

غير أن أكثر احلقائق املوضوعية إيالما 
ملن لديه احلد األدنى من اإلحساس بحرمانه 

السياسي، تكثفت وهو يروي احلكاية تلو 
األخرى، ويسمعها الناس للمرة األولى. 

فاحلاضرون وغير احلاضرين، استمعوا إليه 
يشرح فحوى بعض االتصاالت السياسية، 
والوقائع التي يجهلونها متاما والقرارات 

التي لم يناقشها أي إطار ميثلهم. فهو وحده 
الذي من حقه أن يعرف وأن يقرر، ومن حقه 
أن يروي بالقدر الذي يريد وبالكيفية التي 

يريد، وأن يوضح أو يحجب. فال شيء ُيطرح 
وُيناقش في أي إطار فلسطيني، وال سياق 

للنظر في السياسات وحتديد اخليارات. فما 
على الشعب إال أن يستمع إليه وهو يروي 

وُيلـمح، في الوقت الذي يريد وبالصيغة 
التي يختارها، وما دون ذلك فهو من أسراره 

حصرا.
في كل حديث، يفترض عباس أن 

احلاضرين وغير احلاضرين، ال يعرفون شيئا 
عن تاريخ بالدهم وقضيتهم. لذا يتفضل 

عليهم في كل مرة، بدرس مدرسي، مبنطق 
املعلم، فيغرف من جعبة ال ثقافة تاريخية 

رصينة فيها، وكان ما تفضل به، ركيكًا وبال 
عمق، وأقل من مستوى ما يتلقاه التالمذة 

الصغار في مادة التاريخ.

عندما يتحدث عباس

في كل حديث، يفترض عباس أن 

الحاضرين وغير الحاضرين، ال يعرفون 

شيئا عن تاريخ بالدهم وقضيتهم. لذا 

يتفضل عليهم في كل مرة، بدرس 

مدرسي، فيغرف من جعبة ال ثقافة 

تاريخية رصينة فيها

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

عباس ذهب إلى المجلس الوطني 

الفلسطيني، ومن ورائه ثالثة مآزق، ال 

يعد االحتالل أحدها، بحكم ما يتبدى 

عليه من مشاعر االقتدار المغمس 

بالنقد اللفظي لالحتالل



آراء

} مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية 
في العراق تصاعدت وتائر التنديد بالفساد 

والفاسدين إلى الدرجة التي تدعونا إلى 
االعتراف بأن العراق هو البلد الوحيد 

في العالم الذي يتطابق فيه رأي الشعب 
والسياسيني في الدعوة إلى محاربة الفساد 

بشكل استثنائي.
اجلميع هناك يقف ضد الفساد. الفقراء 
واألثرياء. املنبوذون وأصحاب االمتيازات 

اخلاصة. اخلدم والسادة. العلمانيون 
واملعممون. العامة واخلاصة. املثقفون وباعة 
املالبس املستعملة. املعارضون واملستفيدون 
من غنائم نظام احملاصصة الطائفية. القتلة 

السابقون والقتلة اجلدد. أئمة املساجد 
وزعماء امليليشيات التي ارتكبت أبشع 

اجلرائم.
في كل حلظة يبدو العراقيون هذه 

األيام كما لو أنهم يخرجون في تظاهرة 
ضد الفساد. لم يعد لديهم ما يجمعهم 

سوى الهجوم على الفساد. وهو ما يشير 
في ظاهره إلى صحوة منوذجية بعد ليل 

األحزاب الدينية الطويل.
لقد دمر الفساد حياة العراقيني. هذا 
صحيح. الفساد أذلهم وقهرهم وانحرف 

بأخالقهم فصاروا إما مسروقني أو لصوصا. 
حطم الفساد قيمهم وأعرافهم وحقائق 
حياتهم، وسرق أجمل ما ميلكون وهو 

التكافل االجتماعي والتسامح في النظر إلى 
اآلخر املختلف. الفساد حرمهم من أنظمة 

التعليم والصحة وخدمات البنية التحتية، 
وهو الذي دمر قدرتهم على أن يروا احلقائق 

كما هي. فال دينهم سوّي وال دنياهم نضرة.
كل هذا صحيح ولكن الفساد ليس ظاهرة 
جتريدية أو ذهنية. وهنا يبرز سؤال قانوني 

هو ”َمن هم الفاسدون؟“ ال فساد من غير 
فاسدين.

فإذا كانت الطبقة السياسية التي حكمت 
العراق عبر اثنتي عشرة سنة تدعو اليوم إلى 
محاربة الفساد، فَمن الذي أوصل العراق إلى 

املرتبة األولى في سلم الدول الفاسدة وَمن 
هم الفاسدون؟

كان أحد أعضاء مجلس النواب العراقي 
صريحا بطريقة فاجعة حني قال ذات مرة 

على شاشة التلفزيون ”كلنا فاسدون“، ولكن 
ذلك االعتراف لن يكون حجة دامغة إال إذا 

تدخلت السلطة القضائية في تأكيد الوقائع 
من خالل وثائق ال يتخللها الشك. وهو ما 
ال ميكن توقع حدوثه في العراق. ذلك ألن 

السلطة القضائية هي األخرى حتوم حولها 
شبهات الفساد. ألم تبرئ تلك السلطة سليم 

اجلبوري، وهو رئيس مجلس النواب، من 
تهم الفساد التي وجهت إليه خالل ربع 

ساعة؟
لقد تسممت حياة العراقيني بالفساد. 
رائحة الفساد العفنة تنبعث من كالمهم 

وثيابهم وطريقة عيشهم وأسلوب نظرهم 
إلى العالم وطريقة تعاملهم مع احلقيقة. هم 

كائنات مفسدة، وهم في الوقت نفسه ضحايا 
ماكنة فساد عظيمة ال قدرة لشعب تعرض 

للتجهيل والتضليل عبر سنوات مضنية على 
مقاومتها. في سياق املنطق السليم ميكن 

القول إن الفاسدين هم من أوصل العراق إلى 

املرتبة العليا في سلم الدول الفاسدة. وهو 
منطق نظري ال ميكن أن يهتدي إلى صالبته 
الواقعية وميسك بعصا العقاب إال من خالل 

وثائق قانونية.

ما صرح به نوري املالكي، وهو عميد 
أكادميية الفساد في العراق، من أنه ميلك 
ملفـات كثيرة تـدين الفاسدين هو أمـر ال 

ميكن االستهانة به، ذلك ألن ذلك الرجل الذي 
عاش حياة، يكمـن سر جنـاتها في التآمر 

على اآلخرين عرف جيدا كيف يجر اجلميع 
إلى مستنقع الفساد. وهـو يدرك أنه عن 

طريق ذلك لن يكون الفاسد الوحيد. وهنا 
علينا أن نعترف أن الرجل جنح في تنفيذ 

مخططه.
غير أن املالكي حني يهدد خصومه 

السياسيني بتلك امللفات، فإنه من حيث ال 
يدري يفصح عن فساده الشخصي. كان 
يومها رئيسا للسلطة التنفيذية وهو ما 

يؤهله للتصدي للفاسدين بحكم منصبه، ال 

أن يتستر عليهم من خالل االحتفاظ مبلفات 
ميكن أن يستعملها في عمليات النيل من 

خصومه.
املالكي الذي يعترف اليوم من خالل 

شعاراته االنتخابية بأنه أهدر ثروة العراق 
يضفي طابعا إنسانيا على ما فعله. ذلك ألنه 

كما يقول كان قد وزع تلك الثروة املنهوبة 
بطريقة ارجتالية على أرامل وأيتام وفقراء 
عراقيني، وهو يقصد أعضاء حزب الدعوة 

الذين صاروا بحكم ما حصلوا عليه من 
امتيازات أباطرة العراق اجلديد.

كان املالكي وال يزال مطمئنا إلى أن أحدا 
لن يطارده ولن يقبض عليه بتهمة الفساد 

ما دامت السلطة القضائية تدين بالوالء 
له. لذلك فإن الصراخ املندد بالفساد الذي 
يعلو اليوم في الفضاء العراقي ما هو إال 

فقاعات جتريبية ميسك من خاللها الفاسدون 
بأماكنهم في السلطة.

ن هم الفاسدون في العراق؟
َ
م
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} روان الرشيد، طفلة سعودية في السابعة 
من عمرها، قدرها أن تخرج من بيتها في 

بريدة صباح األحد املاضي، وأن تعود 
جثمانا هامدا إثر دهسها حتت عجالت 

حافلتها املدرسية. تقول شقيقتها رزان بألم 
إن أختها روان كانت تقرع باب احلافلة 

لينتظرها، وبدال من أن ينتظر دخولها قام 
بدهس جسمها النحيل حتت العجالت 

الثقيلة القاتلة.
ملـاذا تختار املدارس شركة نقل تتعاقد 

مع سائقني غير مدربني على رعاية الطالبات؟ 
اقتنعت بعض املدارس بسائقني رواتبهم 
زهيدة وأماكن سكنهم غير مؤهلة لعيشة 

كـرمية، ووعيهم رمبـا أغلب األحيان 
منخفض، ورمبا ألسباب أخرى، فكانت هذه 

النتيجة.
رحم الله روان دعوة كرمية، ولكنها ال 

تكفي. تغمد الله روحها الطاهرة جنان اخللد 
أيضا دعاء نبيل، ولكنه لن يعيد ألهل روان 

ابتسامتها. كل ما نرجوه أن ينزل الصبر 
والسكينة على قلوب والديها وذويها.

لزيادة صخور األحزان على صدورنا، 
عّلق املشرف العام على إعالم تعليم القصيم 

على حادث وفاة روان، في مداخلة مع برنامج 
”معالي املواطن“، أن وزارة التعليم غير 

مسؤولة عن شركات النقل اخلاصة بنقل 

الطالب والطالبات. نحن نعلم أن شركة 
تطوير النقل املدرسي هي املسؤولة عن النقل 
املدرسي ملدارس البنات في اململكة، ولكن هذا 

ال يعفي وزارة التعليم من مسؤولية متابعة 
هذه الواقعة األليمة.

ليس ذنب روان أن سائقي الباصات 
فون وُتخّصص رواتبهم ومزاياهم من  يوظَّ

شركة خاصة، بينما ينصبُّ دور إدارات 
التعليم على الدعم اللوجستي واإلداري فقط. 
املفترض أن تشارك وزارة التعليم بالتحقيق 
املباشر مع الشركة املتعهدة، واحلرص على 
أال تتكرر هذه احلوادث مرة أخرى، ال سمح 

الله. بل إن وزارة التعليم مطالبة مبراقبة 
لة ألهلية سائقي  ومتابعة الشركات املشغِّ
احلافالت وصالحياتهم، وأن تضع حدا 

الستهتارهم بأرواح أطفال البلد.
مطالبة والد روان اجلهات املعنية بإيجاد 

حلول صارمة للتصرفات غير املسؤولة من 
سائقي احلافالت املدرسية جيد، ولكنه ال 
يكفي. االستهتار بأرواح البشر، وخاصة 

صغيرات السن والالتي ال حول لهن وال قوة، 
جرمية ال ميكن التغاضي عنها. نريد أن يعود 

أطفالنا لبيوتهم ساملني غامنني، ال أن يتم 
دهسهم بعجالت احلافالت.

نحن من اغتال روان. أتفق متاما مع أهل 
الطفلة املتوفاة روان، فهذه احلوادث حتتاج 

إلى وقفة جادة حملاسبة املتسبب. هذا ليس 
كل شيء، بل يجب أيضا اختيار سائقني 

مؤهلني مهرة، وفرض عقوبات صارمة على 
املدارس املخالفة والسائقني املتهورين.

نعي إدارة تعليم القصيم وفاة روان 
الرشيد جاء في مكانه، ولكنه بالكاد يؤّدي 

الغرض أو يستجيب التخاذ التدابير 
الرسمية في مثل هذه احلالة. نطالب، 

بإحلاح، شركة ”حافل“ املتعهد الرسمي 
املعتمد من قبل شركة ”تطوير“ للنقل 

املدرسي، واملسؤولة عن قطاع خدمات 
النقل برفع تقرير مفصل التخاذ اإلجراءات 
النظامية. كذلك ال ألوم أسرة الطفلة روان، 

أنها لن تتنازل عن حق ابنتها، فشركة النقل 
املدرسي- ورمبا جهات أخرى- تتحمل 

املسؤولية في اختيارها سائقني غير مدربني 
وغير قادرين على رعاية الطالبات.

روان قالت لوالدتها قبل أن تخرج مع 
شقيقتها صباح األحد املاضي إلى املدرسة 
”أريد أن أرتدي الثوب األبيض، فأنا اليوم 

أميرة، وسأذهب إلى االمتحان وأعود ومعي 
شهادة النجاح“. أسال الله تعالى بأسمائه 

احلسنى وصفـاته العليـا أن يجعل روان 
طيرا من طيور اجلنة، وأن تشفع لوالديها 
وأن يجمعهما بها في جنات اخللد اللهم 

آمني.

نحن من اغتال روان

نحن من اغتال روان. فهذه الحوادث 

تحتاج إلى وقفة جادة لمحاسبة 

المتسبب. هذا ليس كل شيء، بل 

يجب أيضا اختيار سائقين مؤهلين، 

وفرض عقوبات صارمة على المدارس 

المخالفة والسائقين المتهورين

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

{العراق أوال}.. لكن في خيام النازحين
} هل احتاج العراقيون ١٥ سنة ليتعرفوا 

على مشاريع االحتالل، ويعيدوا قراءة 
مساوئ احملاصصة الطائفية والسياسية 

وشرذمة األحزاب وتكيفها مع الظروف في 
كل دورة انتخابية؟ وهي مشاريع جتديد 
طروحاتها من دون أي اعتبار لهواجس 

املواطن ومعاناته واحتجاجاته، أو إهاناته 
املكشوفة للسلطة وشخوصها.

وفي املقابل، هل كانت نتائج هذه املدة 
الطويلة في جتربة احلكم ولذات األحزاب، 
غائبة عن حزب الدعوة أو املجلس األعلى 
أو احلزب اإلسالمي أو سعاة الوطنية في 

حكومات االحتالل والدورات االنتخابية 
السابقة؟

هل كانت توقعاتهم تصب في صالح 
وحدة العراق وتقدمه وإعماره عندما مت 

ترسيخ الطائفية كبرنامج للحياة السياسية 
في العراق أو استمرار إلغاء اآلخرين 

وتهميشهم، وصناعة أسباب اإلرهاب أو 
اإلثراء بتوحش وشراهة من املال العام 

السائب، أو إصدار القرارات بتهدمي 
مؤسسات الدولة وربط بعضها بصالحيات 

متهورة؟
ملاذا هذه الصحوة العامة الظاهرة في 

الدعاية االنتخابية جلميع املرشحني في 
نبذ التجارب السابقة التي أدت بالعراق 

إلى الهاوية؟ ومنهم زعماء تلك املختبرات 
السياسية، مبا يدفعنا للتساؤل هل كان هناك 
فعال برملان في العراق بعد االحتالل وممثلون 
عن الشعب، أم أن الشعب يجيد فعال صناعة 

جالديه مرة بعد أخرى؟
٣ دورات انتخابية عجزت عن تعديل 

ولو فقرة من الدستور أو كلمة في الديباجة 

لتأسيس دولة املواطنة، رغم اكتشاف 
الثغرات وما نتج عنها من خراب مجتمعي 

أطاح بالسلم األهلي، وفتح الباب واسعا 
لإلرهاب واملذابح واالقتتال والتهجير، حتت 

حماية نص دستوري يوجز العالقة بني 
إخوة الوطن باالحتماء في خنادق املكونات، 

ويؤسس لفراغ بني العراقيني وأمتهم 
العربية، عدا عن تورط فقرات من الدستور 

في تبديد املوارد الطبيعية من ثروات العراق 
وخلق قواعد قانونية وثغرات تسمح بتفتيت 

البالد، حتت ذرائع جغرافية أو إدارية، إلى 
مجموعة كتل بشرية تتنازع على االستئثار 

بالثروات والبقاء.
كل حزب أو كتلة أو قائمة تتأبط مجموعة 
ملفات فساد وقضايا لها مساس بالدم، تلوح 

بها للخصوم في تواطؤ مسيء ومخجل، 
لكن تلك امللفات تعمل وفق آلية الصبر من 

أجل تقاسم مغامن السلطة، وإال كيف نفسر 
عدم فتح اآلالف من ملفات الفساد وتقدميها 

لقضاء، نفترض فيه العدالة والقرار املستقل، 
رغم اكتمالها وتكدسها في مكاتب اللجنة 

املعنية في برملان العراق.
تتحكم بالعراق، أو بالعملية السياسية، 

قوى تابعة للنظام اإليراني متاما ومعها 
قوى قلقة تتأرجح بني الوالء لعقيدة تضمها 
مع املرشد علي خامنئي وبني والئها للوطن 
أو بعض تاريخ أو حمولة ميراث شخصي، 
وقوى تابعة لتيارات إسالم سياسي مترغت 

بوحل االحتالل وشاركت بقسط كبير من 
مسؤولية اإلبادة والتهجير الدميوغرافي 

وما جرى من تدجني لليأس في نفوس 
حتى أهلهم، وهناك قوى عابرة من أحزاب 

املنتفعني وهي عادة تنشط في طلب الزيارات 

الرسمية للدول واملؤمترات، وكذلك في فترة 
االنتخابات لالرتزاق بنفاق صدفة تبذير 

األموال استعدادا ليوم االنتخابات. من غير 
هؤالء سيقود التغيير؟

في العراق لم تعد لدينا أحزاب وطنية 
أو حضارية أو تقدمية، هناك شعب موزع 

بني اصطفافات قومية ودينية وطائفية 
يعتقد الكثيرون أنها أصبحت من املاضي 

بعد التجارب املريرة، لكن حديث االستغناء 
عن صالحية شحنها الطائفي بسبب 

نشاط مجموعة من الشباب واملثقفني في 
مراكز املدن، الذين مهما بالغنا في تأثيرهم 

اإلعـالمي واإلنساني على الناخبني لن 
يكونوا سوى مجموعة ضغط قليلة التأثير، 

قياسا ملا يجري من حتشيد في املجالس 
الدينية والـدواوين العشـائرية لنصرة 
الطائفة أو املرشح ”املجرب“ حتت بند 

التعاضد مع األقربني أو األعراف في إسناد 
من ينتخبهم، ولذلك شجون وطقوس ال 

عالقة لها من قريب أو بعيد ببناء وطن بنظم 
سياسية حديثة.

في تلك األماكن أو املجالس إعالم مختلف 
غير مرئي أكبر أثرا من الالفتات الدعائية 

أو اإلعالنات التلفزيونية مدفوعة الثمن 
أو ملالكيها من املرشحني وأحزابهم، هنالك 

استحقـاقات ووالءات دينية ومناطقية 
بعضها يبتعد عن الطائفية، لكنه بذات 

السياق يؤسس لنظام مماثل لإلقطاعيات 
بأقنعة انتخابات سياسية تهيئ العراق 

حتما إلى خطوة مضافة على طريق 
التدهور والتـوغل في املشروع اإليـراني، 

أو استرضائه للتقليل من مخاطره، مع أن 
احلقائق توثق انكفاء النظام اإليراني على 

معاجلة حماقاته الداخلية واخلارجية. 
قصر نظر معتاد في أنظمة من نوع النظام 

السياسي في العراق مبا يشبه عمل املافيات 
واالحتراب في ما بينها، لكن الفارق بكونها 

مافيات سيطرت على دولة بحجم اقتصاد 
العراق وموقعه وتاريخه. نظام سيجد نفسه، 

عاجال أو آجال، من دون مظلة حماية من 
نظام والية الفقيه أو ميليشياته وعندها 

لن يجد شعب العراق إال العودة إلى رشده 
باالحتماء حتت مظلة وطنه وطلب الغفران 

من بعضهم.
”العراق أوال“؛ هذا العنوان أو الشعار 

وبفعل التناحر مت حصره بهويات وحلقات 
أصغر في املدن والقرى وصوال إلى ”القبيلة 

أوال“؛ وذلك من سمات اخلوف والتراجع 
للقتال دفاعا عن جدران األسرة الصغيرة أو 

مجموعة األسر املتوحدة.
أحزاب السلطة وميليشياتها تشكك 

مسبقا بنزاهة االنتخابات، وتضع مقدمات 
فوزها ونسب الفوز لتكون مرجعا لها في 

حالة تراجع أصوات ناخبيها في لعبة 
مزدوجة تتناسب مع أسوأ االحتماالت، رغم 

أن التشكيك يفضح طبيعة مهزلة النظام 
البرملاني في العراق حيث جتميع شتات 

األصوات في كتلة متجانسة محسومة 
األهواء واملرجعيات بعد االنتخابات.
االنتخابات، كما يروج، يراد منها 

تصحيح العملية السياسية، مبعنى تصحيح 
أخطاء اجتهادات الساسة في حكم العراق 

طيلة ١٥ سنة؛ لكن هل بإمكانهم طمس ملف 
جرمية مثل جرمية املوصل في تسليمها 

لإلرهاب أو حتريرها حتت غطاء االجتهاد أو 
اخلطأ السياسي؟

إذا كانت الطبقة السياسية التي 

حكمت العراق عبر اثنتي عشرة سنة 

تدعو اليوم إلى محاربة الفساد، فمن 

الذي أوصل العراق إلى المرتبة األولى 

في سلم الدول الفاسدة؟ 

في العراق لم تعد لدينا أحزاب وطنية 

أو حضارية أو تقدمية، هناك شعب 

موزع بين اصطفافات قومية ودينية 

وطائفية يعتقد الكثيرون أنها أصبحت 

من الماضي بعد التجارب المريرة

الصراخ المندد بالفساد الذي يعلو 

اليوم في الفضاء العراقي ما هو إال 

فقاعات تجريبية يمسك من خاللها 

الفاسدون بأماكنهم في السلطة
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حامد الكيالني
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



اقتصاد

} يشـــكل إشـــهار إفالس إحدى أكبر شركات 
اإلنشـــاء في تركيـــا قمة جبل املشـــكالت التي 
يعاني منها قطاع البناء، وسط تأكيد البعض 
بـــأن تلك األحداث مبثابة إشـــارات إنذار فقط، 
ومن املرجح أن تكون احلالة اليوم أسوأ بكثير 

مما هو معلن.

لإلنشاءات، التي  وتختزل شركة ”إينانلر“ 
أعلنت إفالســـها في مـــارس املاضـــي، تاركة 
خلفهـــا املئات من الضحايـــا املتعاملني معها، 
األزمـــة التي مير بها القطـــاع برمته. ولم يأت 
إشـــهار اإلفالس نتيجة للفساد فقط، بل هناك 
ســـبب آخر يتلخص فـــي إتباع هذه الشـــركة 
طرقا غير قانونية، ما وضع عالمات استفهام 

كبيرة أمام بقية الشركات األخرى.
وكانـــت إينانلـــر تقوم برهن مشـــروعاتها 
الســـكنية للبنوك مقابل احلصول على قروض 

الســـتكمال البنـــاء، وكانـــت تطـــرح الوحدات 
الســـكنية للبيع أثناء تنفيذ املشـــروع بأموال 

البنوك، بواسطة سندات خاصة.
وعندما تعرضت الشـــركة ملشكالت مادية، 
هـــرب صاحبهـــا، مما وضـــع نحـــو ألف من 
أصحاب الوحدات السكنية في موقف صعب، 
بعدما قامـــت البنوك باحلجز علـــى منازلهم، 
حتت زعـــم أنها موضوعة حتـــت الرهن، وأن 
القروض املسحوبة من البنوك لم يتم سدادها.
واضطـــر املشـــترون للدخول في ســـجال 
قانوني مع البنوك، في رحلة قد تســـتمر ألربع 
ســـنوات على األقل لعدم حصولهم على ســـند 

ملكية رسمي من إينانلر.
ويتهدد ما يقرب من 750 ألف وحدة سكنية، 
بيعت في الســـنوات اخلمـــس األخيرة، نفس 

تلك املخاطر، ما فتح املجال لترويج اإلشاعات 
بشأن تعرض 4 شركات لإلفالس هي األخرى.

وتشـــير آخر اإلحصـــاءات الرســـمية، أن 
القطـــاع يضم 360 ألف شـــركة، 70 باملئة منها 

تأسس في فترة حكم حزب العدالة والتنمية.
ومع هذا لم تسر األمور على ما يرام خالل 
الفترة األخيرة. فأينمـــا تلتِق أي مقاول، ممن 
يشـــكلون الركيزة األساسية للقوة التصويتية 
واملاليـــة للحزب احلاكم، جتده دائم الشـــكوى 
من تردي األوضاع في هذا القطاع، بشـــكل لم 

يحدث من قبل.
ويرجع هؤالء الســـبب النخفـــاض الطلب، 
الذي أدى إلى انخفاض أسعار هذه الوحدات، 
بينما حافظت قيمة التكلفة وقيمة الفائدة على 
القروض التي حصلوا عليها، على ارتفاعهما.
ومـــع تزايـــد مخاطـــر إعـــالن الشـــركات، 
إفالســـها، مـــع حاجتها الشـــديدة للســـيولة 
النقديـــة، صدر تصريح عن الرئيس الشـــرفي 
جلمعية العاملني في قطاع اإلنشـــاءات، يشار 
أشـــجي أوغلو، مفاده أن نســـبة 75 باملئة من 
أصـــل 350 ألف شـــركة، باتـــت معرضة خلطر 

إشهار إفالسها.
وال يعنـــي إفالس هـــذه الشـــركات مجرد 
مغـــادرة 260 ألف شـــركة القطاع فقـــط، بل إن 
حدثـــا كهذا قد يتســـبب في حدوث مشـــكالت 
ضخمـــة في القطـــاع املصرفـــي التركي، الذي 
يخصـــص نحـــو 128.4 مليـــون دوالر لقروض 
البنـــاء واإلســـكان، ما يعـــادل ربـــع إجمالي 
القـــروض البالغـــة 540 مليـــون دوالر، التـــي 

يقدمها لعمالئه.
وفي الوقت الـــذي ارتفعت فيه قيمة تكلفة 
البناء بنســـبة 20 باملئة في 2017، الذي شـــهد 
زيادة في مبيعات الوحدات السكنية اجلديدة 
بلغـــت 660 ألف وحدة، مت تســـجيل زيادة في 

بيع هذه الوحدات قدرها 11 باملئة هذا العام.
وفـــي حني بلـــغ عـــدد الوحدات الســـكنية 
اجلديـــدة، التـــي مت االنتهـــاء منهـــا خـــالل 

الســـنوات اخلمس املاضية 5.1 مليون وحدة، 
إال أن رقـــم املبيعات البالغ 2.96 مليون ال يزال 
يشـــير إلى وجـــود مليوني منـــزل تقريبا في 

انتظار من يشتريه.
وتظهر األرقام أن عدد الوحدات الســـكنية 
اجلديـــدة، التـــي مت بيعها خـــالل الربع األول 
من العام اجلـــاري بلغ 138 ألفا، ومبقارنة هذا 
الرقم مع الفترة نفســـها العام املاضي، يتضح 
أن عـــدد مبيعات الوحدات الســـكنية اجلديدة 

في القطاع قد انخفض بنسبة 4.2 باملئة.
وهذا يدلـــل على أن مبيعـــات الربع األول 
من األعوام الســـابقة، باستثناء العام املاضي، 

كانت تسجل مستوى جيدا من املبيعات.
ويعنـــي هذا أيضـــا أن إجمالـــي مبيعات 
الوحـــدات الســـكنية اجلديـــدة والقدميـــة قد 
انخفض، خـــالل العام املاضي، إلى مســـتوى 
أقل من 7 باملئة، مقارنة باملعدل السنوي الذي 

يتخطى 304 ألف وحدة سكنية سنويا.
وبتعبيـــر آخـــر، إن البيانات الـــواردة من 
العاملني فـــي قطاع اإلنشـــاءات والبناء، ومن 
أخبار الشـــركات املتعثرة تشـــير، بكل وضوح 
إلـــى الوضـــع الســـيء، الـــذي آل إليـــه قطاع 

التشييد والبناء في تركيا.
ببيانات  املصرفيـــة  الســـجالت  ومبقارنة 
معهد اإلحصاء التركـــي، يتضح أن األزمة في 
القطاع رمبا تكون أعمق بكثير من تصريح أو 

من بيان.
وتشـــير البيانات إلى بيـــع 90 ألف وحدة 
ســـكنية بقروض الرهن العقـــاري، في الفترة 
الواقعـــة بني شـــهري يناير ومـــارس من هذا 
العـــام، بانخفاض قـــدره 28.5 باملئـــة مقارنة 
بنحـــو 125 ألف وحـــدة، مت بيعها فـــي العام 

املاضي.
وتزيـــد أســـعار الفائدة على املســـاكن في 
السوق عن 1.25 باملئة، وسط تكهنات بأن يقوم 
البنك املركزي بزيادة هذه النســـبة، بالتزامن 

مع الزيادة األخيرة في أسعار الفائدة.

ــــــا، توقعات املراقبني بأن  تؤكد التناقضات حول نشــــــاط قطاع البناء والتشــــــييد في تركي
األرقام املعلنة ال تعكس واقع القطاع بشكل دقيق، والذي يعاني من أزمة حقيقية، اختزلها 

إفالس بعض الشركات، ما تسبب في مشكالت كبيرة في القطاع املصرفي.

واقع قطاع البناء في تركيا أسوأ مما هو معلن

[ إفالس إحدى أكبر شركات اإلنشاء يختزل حجم األزمة العقارية  [ مبيعات الوحدات السكنية الجديدة انخفضت بواقع 4.2 بالمئة

آفاق ضبابية لقطاع مرتبك

يشار أشجي أوغلو:

75 بالمئة من أصل 350 

ألف شركة، معرضة لخطر 

إشهار إفالسها
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} طرابلــس – تزايـــدت التحذيرات من دخول 
االقتصاد الليبي إلى مستوى أعمق من األزمة، 
في ظل تنامي انتعاش التجارة غير الشرعية، 
بسبب ضعف أجهزة الدولة واستمرار تشتتها 

بني حكومتني في الشرق والغرب.
وأعطـــى معهـــد املعهـــد امللكي للشـــؤون 
الدولية ”تشاتام هاوس“ البريطاني، في تقرير 
حديـــث، أرقامـــا مفزعة حول ازدهار الســـوق 
الســـوداء طيلـــة الســـنوات الســـبع األخيرة، 
ومنها تهريب الســـلع والبشر وجتارة السالح 

واملخدرات.
ويقول خبـــراء املعهد إن إحدى الســـمات 
املميـــزة لالقتصاد السياســـي الليبـــي تتمثل 
في إمكانيـــة قيام مجموعـــات محلية صغيرة 

بإحلاق ضرر كبير مبوارد الدولة.
وتســـبب االقتتال في مناطـــق متفرقة من 
ليبيا والصراع بني حكومتني على مؤسســـات 
الدولـــة، فـــي توقـــف اإلمـــدادات مـــن املوانئ 
واملعابـــر التـــي متد أنحـــاء البـــالد واملناطق 

الداخلية األخرى، بالسلع.
وســـيطر الزعيـــم الليبـــي الراحـــل، معمر 
القذافي، طيلة فترة حكمه التي دامت 42 عاما، 
على التهريب، لكن سقوط نظامه أطلق تنافسا 
بـــني جماعـــات محلية للســـيطرة علـــى طرق 

التهريب من أجل جني املال.
وأشـــعل ذلك التنافـــس صراعات في كامل 
أنحـــاء ليبيا، حيـــث يتناحر أفراد وشـــبكات 
ومجتمعات محلية عرقية وقبلية، على أسبقية 

في سوق غير شرعية تنمو بشكل مطرد.
وتطورت طرق التهريب عبر الصحراء منذ 
2011، فلم تعد قاصرة علـــى املمرات التجارية 
غير الرســـمية للسلع املهربة، بل شملت أيضا 
قنوات لتهريب األســـلحة واملخدرات والوقود 

والسجائر املزيفة، وكذلك تهريب البشر.

تهريـــب  كان  احلدوديـــة  املناطـــق  وفـــي 
واملـــواد  واألرز  كالوقـــود  املدعمـــة،  الســـلع 
الغذائية األخرى، عنصرا حاســـما في احلياة 

االقتصادية للبالد.
واجلماعـــات  األســـلحة  انتشـــار  وأدى 
املســـلحة إلى تغيير تركيبة قطـــاع التهريب، 
ما أجبر مهربني قدامى على االبتعاد مع قدوم 

عناصر جديدة.
وتفيد أرقام مســـربة عن مكتب التحقيقات 
اخلـــاص باملدعي العـــام الليبي بـــأن تهريب 
الوقود كلف البالد العـــام املاضي، 5 مليارات 
دينـــار (3.6 مليـــار دوالر)، دون حتديـــد فترة 

زمنية.
وأشـــار التقرير إلى أن الدولة تســـلمت 15 
باملئة فقط مـــن الدخل املتوقع مـــن الضرائب 
علـــى منتجات الوقـــود املكرر املـــوزع محليا، 

خالل عشرة أشهر.
وتعتمـــد ليبيـــا بشـــكل كلـــي تقريبا على 
العوائـــد النفطيـــة، التي تشـــكل معظم عوائد 
الدولة من النقد األجنبي، وهي متثل شـــريان 

احلياة الوحيد في البالد.
وتلقى االقتصاد الليبي ضربات شديدة من 
تراجع صادرات النفـــط بحوالي 80 باملئة عن 
مستويات ما قبل الثورة حني كانت تصل إلى 

1.6 مليون برميل يوميا في عام 2010.
وتفاقمـــت األزمة حـــني تقلصـــت العوائد 
أكثر نتيجة تراجع أســـعار النفط العاملية منذ 
منتصف العام 2014، رغم تعافيها بسبب اتفاق 
خفـــض اإلنتاج بـــني منظمة الـــدول املصدرة 

للبترول (أوبك) ومنتجني خارجها.
ويعتقد مكتب التدقيـــق الليبي أن حوالي 
30 باملئـــة مـــن الوقـــود املدعوم يتـــم تهريبه 
علـــى كامل حـــدود البالد، ويرجـــح أن الدولة 

خسرت نحو 1.8 مليار دوالر سنويا على مدى 
السنوات اخلمس املاضية.

ويتم تهريب الوقود بثالث طرق رئيســـية، 
التهريب البـــري عبر احلدود لكميات صغيرة، 
وحتويل إمدادات الوقود داخل البالد بشـــكل 
غيـــر قانونـــي، ليتم بيعها بأســـعار الســـوق 
املوازية، بدال من األسعار املدعومة، والتهريب 

البحري لكميات كبيرة.
واألكثر شيوعا هو عبور مجموعة صغيرة 
نســـبيا مـــن املهّربـــني احلـــدود التونســـية، 
باســـتخدام ســـيارات معدلة وعربات صغيرة 
مزودة بخزانات وقود كبيرة احلجم أو سلسلة 

من الِدالء البالستيكية الصغيرة.
وتواجه ليبيا أزمة مالية في ظل اســـتمرار 
الفوضـــى األمنية، التي تســـببت في خســـائر 

نفطيـــة فادحة، ما زاد من الشـــكوك حول قدرة 
الدولة على توفير الســـيولة املطلوبة لتغطية 

اإلنفاق خالل العام اجلاري.
ووصف البنـــك الدولي االقتصاد في ليبيا 
باملتغير غير املســـتقر نتيجة إصابته بتضخم 
قياســـي غيـــر مســـبوق وعجز مالـــي مزدوج 

يحركه ارتفاع املصروفات في املوازنة.
ووفـــق تقرير البنـــك الدولي للعـــام 2018، 
فإن معدالت التضخم سجلت مستوى قياسيا 
نســـبته 28.4 باملئة في العـــام املاضي، بعد أن 

كان عند نحو 25.9 باملئة قبل عام.
وأدى ارتفاع معدل التضخم إلى مجموعة 
مـــن املتاعـــب التي أثرت ســـلبا علـــى القدرة 
الشـــرائية للمواطنـــني والتـــي منهـــا ضعف 
اخلدمـــات األساســـية وزيادة معـــدالت الفقر 

وارتفاع أسعار الســـلع األساسية وانخفاض 
قيمة الدينار أمام الدوالر في السوق املوازي.

وارتفع ســـعر صرف الدوالر مقابل الدينار 
في السوق املوازي بشكل ملحوظ أمس، حيث 
بلـــغ 6.57 دينار لـــكل دوالر مقارنة بنحو 6.52 

دينار للدوالر مطلع هذا األسبوع.
وتظهـــر بيانات مصرف ليبيـــا املركزي أن 
الدين العام بلغ بنهايـــة الربع األول من العام 
احلالي نحو 74.7 مليـــار دوالر، مقابل حوالي 

53.8 مليار دوالر، مبقارنة سنوية.
ويقـــول محللون إن الوضـــع الراهن يهدد 
بتفاقـــم الدين العـــام وبتقلص فـــرص تعافي 
االقتصاد في املستقبل ال سيما في ظل ارتفاع 
اإلنفـــاق احلكومي وتضـــرر البنيـــة التحتية 

للبالد بشكل كبير وتردي القطاع املصرفي.

تفاقمــــــت مخاوف الليبيني من انحدار البالد في أزمــــــة غذائية ومالية أكبر مما عليه اآلن، 
بســــــبب التوترات األمنية والسياســــــية والصراعات املســــــلحة، التي كانت بيئة مالئمة في 
الســــــنوات السبع املاضية، الزدهار السوق الســــــوداء والتهريب، ولتأتي على ما تبقى من 

اقتصاد البالد املنهك.

ازدهار السوق السوداء يستنزف ما تبقى من االقتصاد الليبي

[ تشتت األجهزة اإلدارية واألمنية وسع ظاهرة التهريب  [ عجز مالي مزدوج يحركه ارتفاع المصروفات في الموازنة

أموال خارجة عن سيطرة الدولة

جان تيومان
كاتب في {أحوال تركية}

{قد تظل أســـعار الخام في األســـواق العالمية مرتفعة على المدى القصيـــر إلى أن تؤدي زيادة 

أنشطة الحفر في الواليات المتحدة إلى تسارع نمو اإلنتاج}.

دانيال هاينز
محلل اقتصادي لدى املجموعة املصرفية األميركية أي.أن.زد

{مصر تســـعى إلى توقيع اتفاق مع قبرص لربط حقل أفروديت للغاز بمنشـــآت حقل ظهر للغاز 

الطبيعي المسال في البحر المتوسط}.

طارق املال
وزير البترول املصري

ألف وحدة سكنية، بيعت 

منذ 2012، مهددة من 

البنوك المقرضة لشركات 

تخلفت عن السداد
750

تشاتام هاوس:

تهريب الوقود كلف ليبيا 

العام الماضي حوالي 3.6 

مليار دوالر

مصرف ليبيا المركزي:

الدين العام لليبيا ارتفع في 

2017 ليبلغ حاجز 74.7 

مليار دوالر



اقتصاد

مؤسسة البترول الكويتية توسع

خططها في صناعة التكرير
} الكويــت - تخطط شـــركة بتـــرول الكويت 
العامليـــة لالســـتحواذ علـــى حصـــة مبصفاة 
هنديـــة، فـــي خطوة نحـــو الدخـــول بقوة في 
قطاع التكرير اآلخذ في النمو، مع استعدادات 
الكويـــت إلى زيادة حصتها في ســـوق جنوب 

آسيا.
وكشف مصدران هنديان وآخران أجنبيان 
أمس، أن الشـــركة الكويتية التابعة ملؤسســـة 
البتـــرول الكويتيـــة اململوكـــة للدولة، جتري 
محادثات لشـــراء نحو 24 باملئة من املشـــروع 

املشترك ملصفاة بينا بوسط الهند.
ويتنافـــس منتجـــو النفـــط العامليون على 
دخول قطاع التكرير الهندي املتنامي. وتخطط 
الهند، ثالث أكبر مســـتورد للنفـــط في العالم، 
لزيادة قدرتها التكريرية بنســـبة 77 باملئة إلى 
حوالي 8.8 مليون برميـــل يوميا بحلول 2030 

لتلبية الطلب املتزايد على الوقود.
ونســـبت وكالـــة رويترز ألحـــد املصدرين 
الهنديـــني تأكيـــده أن احملادثات مع الشـــركة 
الكويتيـــة، التي تعـــد وحدة أنشـــطة املصب 
الدولية ملؤسسة البترول الكويتية، في مرحلة 

أولية.
وتتولى بهارات عمان للمصافي (بي.أو.آر.

أل)، إدارة مشـــروع مشترك مناصفة بني شركة 
النفط العمانية وبهارات بتروليوم كورب (بي.
بي.ســـي.أل) الهندية اململوكة للدولة، تشغيل 
مصفـــاة بينا البالغة طاقتهـــا 120 ألف برميل 

يوميا.
وكان الرئيـــس التنفيذي لشـــركة البترول 
الكويتية العاملية نبيل بورســـلي قال الشـــهر 
املاضي، إن ”الشركة تعتزم قريبا توقيع اتفاق 
لشـــراء حصـــة في مصفـــاة هندية ومشـــروع 
للبتروكيماويات وتوريد ما يصل إلى 200 ألف 

برميل يوميا من النفط“.
وقامت بهارات بتروليوم بتمويل توســـعة 
مصفـــاة بينا لتبلـــغ قدرتها 156 ألـــف برميل 

يوميا، ومن املتوقع االنتهاء من التوســـعة في 
وقـــت الحق من العـــام اجلاري. ولم تســـتثمر 

شركة النفط العمانية في عملية التحديث.

وقـــال املصـــدران الهنديـــان إن بهـــارات 
بتروليوم سترغب في االحتفاظ مبا ال يقل عن 
50 باملئة من بهارات عمان للمصافي، ما مياثل 
هيكل ملكية مشروع تكرير مزمع على الساحل 
الغربي يجري متويله باالشـــتراك مع أرامكو 
الســـعودية، حيث امللكية الهنديـــة واألجنبية 

للمشروع موزعة بالتساوي.
ووقعت أرامكو الشهر املاضي اتفاقا لشراء 
حصة قدرها 50 باملئة في املشـــروع  والبالغة 

قيمته 44 مليار دوالر في ماهاراشترا.
وكانـــت مصـــادر قالت الشـــهر املاضي إن 
شـــركة بتـــرول أبوظبي الوطنيـــة (أدنوك) قد 

تنضم إلى أرامكو في املشروع.
ولن تكتفي الكويت بتلك اخلطوة للتوسع، 
فقـــد نقلت وكالـــة األنباء الكويتيـــة عن وزير 
النفط بخيت الرشيدي قوله أمس، إن ”تشغيل 
مشـــروع الوقود البيئي ســـيكون فـــي يونيو 
املقبل وقد بلغ إجناز املشـــروع 94 باملئة نهاية 

مارس املاضي“.
وأكـــد الوزيـــر أنـــه مشـــروع ”مـــن أكبـــر 
مشـــاريع التكرير في العالم وسينتج منتجات 
مبواصفات عاملية وســـينقل املنشآت النفطية 

الكويتية ملقدمة شركات التكرير في العالم“.
ويهدف املشـــروع إلـــى تطويـــر مصفاتي 
األحمـــدي ومينـــاء عبدالله التابعتني لشـــركة 
البتـــرول الوطنية ويتضمن إنشـــاء 39 وحدة 
جديدة وحتديث ســـبع وحدات وإغالق ســـبع 
أخرى مع التركيز علـــى إنتاج منتجات عالية 

القيمة مثل الديزل والكيروسني للتصدير.
وتبلغ التكلفـــة اإلجمالية للمشـــروع 15.5 
مليون دوالر وتقوم الشـــركة بتمويل 30 باملئة 
منهـــا مـــع توفيـــر الباقي مـــن بنـــوك محلية 

وأجنبية.

بخيت الرشيدي:

مشروع الوقود البيئي يعد 

من أكبر مشاريع التكرير 

في العالم

االقتصاد األردني وفرص خفض عجز املوازنة

} يعتبر عجز املوازنة العامة املزمن في 
األردن املصدر األساسي لنمو الدين العام 

نسبـة وحجما؛ إذ تلجأ احلكـومة لسد فجوة 
العجز في اإليرادات سنـويا عـن طريق 

االقتـراض بشقيه الـداخلي واخلـارجي وهذا 
بدوره يراكم املديونية عاما بعد آخر.

وقد جتاوزت نسبة الدين العام من 
الدخل احمللي اإلجمالي حوالي 91 باملئة، 

حيث بلغت ما يقارب 26 مليار دينار (36.7 
مليار دوالر) وهذا شيء سلبي وله تأثير 
بالغ على تصنيف الدولة ائتمانيا ومـن 

حيث املخاطرة.
وبات تصنيف األردن حسب مؤشر 

ستاندرد آند بورز في فئة ”بي.بي سلبي“ 
مع نظرة مستقبلية سلبية، األمر الذي يعني 

تراجع جاذبية اإلقراض ورفع نسبة سعر 
الفائدة على القروض لتعويض املخاطرة 

املتنامية.
ولعل ذلك األمر هو ما دفع الدولة 

لالقتراض داخليا بالعملة احمللية، بدال عن 
االستدانة اخلارجية، وهذا من شأنه حتويل 

احلكومة إلى العميل األول لالقتراض من 
السوق احمللية، لتزاحم وحترم القطاع 
اخلاص واألفراد من تلك الفرصة نظرا 

جلدارة احلكومة ائتمانيا ومخاطرة مقارنة 
مع الشركات اخلاصة، التي تبحث أحيانا 

عن فرصة للتمويل عبر االقتراض من البنوك 
احمللية.

وُميكن لنا االستنتاج بأن تقليل فجوة 
العجز السنوي في املوازنة العامة هو مدخل 

جاد لوقف منو الدين العام.
وهنالك الكثير من السيناريوهات 

القابلة للتطبيق في الوقت احلالي، وأبرزها 
سيناريو وقف االزدواجية التي من شأنها 

مضاعفة التكاليف.
وتتجلى تلك االزدواجية على وجه 

اخلصوص في تقدمي اخلدمات الصحية 
احلكومية، وفي إزدواجية اإلدارات احمللية 

والالمركزية، وفي ازدواجيةالهيئات 
اخلاصة املستقلة.

وفي ما يتعلق بازدواجية اخلدمات 
الصحية بالبالد، تقوم احلكومة األردنية 

بتقدمي مضلة خدمات عالجية واسعة 
النطاق جلميع العاملني واملتقاعدين 

وعائالتهم.
ولكن ثمة تداخل و تكرار كبير في ذلك، 
بدءا باجلهة األولى ممثلة بوزارة الصحة 
للمدنيني وعائالتهم، ثم اخلدمات الطبية 
امللكية للعسكريني وعائالتهم، باإلضافة 
إلى جهات أخرى تتكفل بتغطية نفقات 

العالج مثل الديوان امللكي ووزارة التنمية 
االجتماعية واملؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي.
وإلى جانب كل ذلك، هنالك مظلة التأمني 

الصحي اخلاص تقدمه شركات التأمني 
الصحي. في كثيٍر من احلاالت جند بأن 

األسـرة الواحدة تتمتع بأربع مظـالت 
للتأمني الصحي في ذات الوقت مما يشكل 
ازدواجية و هدرا كبيرا في نظام اخلدمات 

الصحية.
هناك مؤشرات تدل على أن 

احلكومة قادرة على وقف جميع 
أشكال الهدر واالزدواجية 
مبجرد إعادة هيكلة نظام 
اخلدمات الصحية العـام 

حتت هيكل مـؤسسة 
عامـة موحدة تقـوم 

بتنظيـم و إدارة كافة 
املظالت العـالجية 
حتت باب واحد و 

إدارة واحدة و دائرة 
شراء موحد، األمر الذي 

يحقق وفرا مباليني الدنانير 
سنويا.

أما ازدواجية اإلدارات احملليـة، 
ففي كل محافظة من محافظات األردن 
هنالك مجلس بلدي ُمنَتخب أو أكثر، 

ومجلس تنفيذي للمحافظة برئاسة احملافظ 
املُعَني، ومجلس المركزي ُمنَتخب وُمعَني، 

وبعض مجالس اإلعمار. جميع هؤالء 
يتواجدون في ذات املكان كما يتنازعون 

املوارد املالية ويعيق كل منهم عمل اآلخر 
بسبب الغموض القانوني والصراع على 

النفوذ والصالحيات.

في احملصلة كل ذلك ميثل كلفة باهظة 
على املوازنة العامة و موازنة احملافظات 

دون تقدمي خدمات ملموسة أفضل للمواطن، 
وبالتالي فإن احلكومة قادرة على توفير 
ماليني الدنانير سنويا مبجرد دمج كل 

هياكل اإلدارات احمللية حتت مظلة إطار 
حكم محلي واحد واسع الصالحيات، يؤدي 
بدوره جميع تلك األدوار املتداخلة املكررة و 

املزدوجة.
وبخصوص الهيئات العامة املستقلة، 
فإنه منذ نشوء فكرة املؤسسات املستقلة 

ثبت عمالنًيا بأنها ال تقدم شيئا أفضل مما 
كانت تقدمه سابقا عندما كانت جزءا من 

هيكل الوزارات التقليدي.
وعلى العكـس مـن ذلـك، فقـد تضخم 
حجم وعدد الهيئات واملؤسسات العامة 
املستقلة لتشكل عبئا إضافيا على كاهل 

املوازنة العـامة و بدون قيمة مضافة 
ملموسة على الواقع، جتاوز عددها 

اخلمسني مبـوازنة تفوق امللياري دينار 
(2.82 مليار دوالر) لتشكل هيكال 
بيروقراطيا مكررا موازيا 
ومزدوجا من احلكومة 

املركزية.
وهنا، ميكن للحكومة 
توفير ما يقارب نصف 

املليار دينار سنويا 
(705 مليون دوالر) في 
حال جنحت في دمج 

وهيكلة املؤسسات 
املستقلة حتت مظلة 

الوزارات التقليدية، مع 
منحها بعض املرونة القانونية 

الستقطاب الكفاءات وحتفيز 
العاملني وتقليل الروتني غير املرغوب.

قد تكون فكرة خفض اإلنفاق العام بحد 
ذاتها غير مستساغة، حيث َيعَتقد كثير من 
االقتصاديني بأن تعزيز النمو سوف يتأثر 
سلًبا من جراء خفض اإلنفاق العام؛ إذ أنه 

يشكل أحد العناصر اخلمسة الرئيسة لدالة 
الدخل احمللي، وبالتالي فهو رافع للنمو 
بطبيعته، والنمو مؤشر مرغوب في ظل 

التباطؤ والركود االقتصادي الذي تعيشه 
الدولة.

د. حسين البناء
أكاديمي وكاتب

باإلمكان تقليص فجوة 

العجز السنوي في 

الموازنة عبر سيناريو 

وقف االزدواجية في عدة 

قطاعات والتي من شأنها 

مضاعفة التكاليف
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} لندن - أظهر استطالع نشرته وكالة رويترز 
أمس، شـــمل اقتصاديني من القطاع اخلاص، 
أن ارتفـــاع أســـعار النفط ســـيعزز الفوائض 
التجاريـــة لـــدول اخلليـــج على مدى األشـــهر 
الثمانيـــة عشـــر القادمـــة، لكـــن اقتصاداتها 
ســـتنمو مبعـــدل متوســـط فحســـب، بســـبب 

سياسات التقشف احلكومية.
وقالـــت كابيتال إيكونوميكـــس في مذكرة 
بحثيـــة للعمالء إنـــه ”إذا ظلت األســـعار عند 
مســـتواها احلالي، فـــإن هذا ســـيتحول إلى 
دفعـــة بقيمة 100 مليـــار دوالر، أي ما يعادل 7 
باملئـــة من النـاجت احمللـــي اإلجمـالي، لعـوائد 
صادرات النفـط في اخلليج باملقـارنة مع العـام 

املاضي“.
وأوضح خبراء املؤسســـة، التي تتخذ من 
لندن مقرا لها، في تقريرهم أن ”وضع امليزانية 
وميـــزان املعامـــالت اجلارية سيتحســـن، مما 
يوفـــر للحكومـــات مجـــاال لتخفيف التقشـــف 

وتقدمي بعض الدعم للنمو االقتصادي“.
ويبلـــغ متوســـط ســـعر خام برنـــت، الذي 
يقتـــرب مـــن 75 دوالرا للبرميـــل فـــي الوقـــت 
احلالـــي، ما يزيد علـــى 68 دوالرا منـــذ بداية 
العـــام، ارتفاعا من متوســـط أقل من 55 دوالرا 

للبرميل العام املاضي.
ويقـــول محللـــون إن هـــذا املســـتوى من 
األســـعار يعتبر نبأ جيدا للدول الست الغنية 
املصـــدرة للنفـــط في منطقـــة اخلليـــج، التي 
تراهن كثيرا على اتفاق خلفض اإلنتاج املبرم 
بني منظمـــة الدولة املصدرة للبتـــرول (أوبك) 
ومنتجـــني خـارجهـــا ينتهـــي بحلــــول العـام 

املقبل.
وال يعتقـــد كثيـــر من خبـــراء االقتصاد أن 
أسعار النفط ســـتظل مرتفعة عند مستوياتها 
احلالية في العام القادم بسبب توسع الشركات 
األميركيـــة في إنتاج النفـــط الصخري. وعلى 
الرغـــم من ذلك، فقـــد رفعـــوا توقعاتهم مليزان 

املعامالت اخلارجية لدول منطقة اخلليج.
وســـيؤدي حتقيق فوائـــض أكبر، أو عجز 
أصغـــر القتصادي ســـلطنة ُعمـــان والبحرين 
األضعف، إلى تقلص الضغط على احتياطيات 
العملة األجنبية لدول اخلليج، والتي تضررت 

جـــراء انخفاض أســـعار النفـــط منذ منتصف 
العام 2014.

ويتوقـــع أن حتقـــق الســـعودية فائضـــا 
مبيزان املعامالت اخلارجية بنســـبة 3.3 باملئة 
مـــن الناجت احمللي اإلجمالي هـــذا العام، وفقا 
الســـتطالع رويترز الذي شـــمل 15 اقتصاديا، 
وذلـــك باملقارنـــة مـــع 1.9 باملئة فـــي توقعات 
االســـتطالع الســـابق الذي ُأجري فـــي يناير 

املاضي.
وجـــرى رفـــع متوســـط التوقعـــات مليزان 
املعامالت اخلارجيـــة للعام القادم إلى حوالي 

2.6 باملئة من 2.2 باملئة كتوقعات سابقة.
ويرجح احملللون أن تســـجل سلطنة عمان 
في الوقت احلاضر عجزا في ميزان املعامالت 
اجلاريـــة بنســـبة تقـــدر بحوالـــي 7.5 باملئـــة 
في العـــام احلالي باملقارنة مـــع 8.4 باملئة في 

التوقعات السابقة.
وأصبـــح من شـــبه املؤكـــد أن يبلـــغ عجز 
امليزانيـــة احلكومية لســـلطنة عمان 8.4 باملئة 
من الناجت احمللي اإلجمالي هذا العام بســـبب 
ارتفاع أســـعار النفط و6.5 باملئة العام القادم، 
ليظل العجز مرتفعا على نحو غير مستدام في 

األمد الطويل.
ويعتقـــد احملللون أن تلك املؤشـــرات تبدو 
أفضل من التوقعات السابقة التي كانت لعجز 
بنسبة 11.6 باملئة و8.2 باملئة على الترتيب في 

العامني احلالي والقادم.
ولكـــن في الوقت الذي ســـيعزز فيه ارتفاع 
االحتياطيات املالية حلكومات  أســـعار النفط 
اخلليـــج، فإنه لـــن يدعـــم بالضـــرورة النمو 

االقتصادي كثيرا.
ويرجـــع ذلـــك إلـــى أن بعـــض اقتصادات 
اخلليج ســـتواصل العمل في إطار سياســـات 
التقشـــف التي فرضت في اآلونة األخيرة، مثل 

تطبيق ضريبة القيمة املضافة بنسبة 5 باملئة 
في الســـعودية واإلمـــارات، والتي دخلت حيز 

التنفيذ مطلع العام اجلاري.
وتستغل معظم دول املنطقة ارتفاع أسعار 
النفـــط لزيـــادة اإلنفـــاق احلكومـــي وتقليص 
أجزاء من برامجها التقشـــفية، ولهذا الســـبب 
مـــن املتوقع أن تســـجل الســـعودية عجزا في 
امليزانية بنســـبة 7.8 باملئـــة من الناجت احمللي 
اإلجمالـــي بنهاية العام اجلـــاري، بدال من 7.2 

باملئة.
ومن املتوقـــع أن يصل العجز في امليزانية 
الســـعودية خالل العـــام املقبل إلـــى نحو 6.7 
باملئـــة بدال من ســـتة باملئة، لكن هـــذا رمبا ال 
يكـــون كافيا لتحفيز الكثيـــر من النمو اجلديد 

في القطاع اخلاص.

وقالـــت كابيتـــال إيكونوميكـــس ”تظهـــر 
بيانات النـــاجت احمللي اإلجمالـــي أن االجتاه 
النزولي في االقتصاد السعودي زاد في 2017“.

وأضافـــت ”فـــي الظاهـــر يبـــدو أن تبـــدد 
انخفاض أســـعار النفط، أعـــاد االقتصاد إلى 
النمو اإليجابي فـــي بداية العام اجلاري، لكن 

يبدو أن القطاع غير النفطي يعاني“.
وأطلقـــت احلكومـــة الســـعودية برنامجا 
إصالحيا شـــامال يقـــوده ولي العهد الشـــاب 
األميـــر محمد بن ســـلمان لتنويـــع االقتصاد 
النفطيـــة  غيـــر  للقطاعـــات  زخـــم  وإعطـــاء 
كالســـياحة والترفيه والصناعة لتأمني عوائد 

مالية إضافية.
ويظـــل متوســـط التوقعات لنمـــو الناجت 
احمللـــي اإلجمالي الســـعودي هـــذا العام دون 

تغييـــر عنـــد 1.5 باملئـــة، بيـــد أن التوقعـــات 
اخلاصة بالعام القـــادم جرى رفعها قليال إلى 

2.4 باملئة من 2 باملئة.
ويتوقـــع صنـــدوق النقد الدولـــي أن تظل 
أســـعار النفط منخفضة على املدى املتوســـط، 
وستكون محاطة بدرجة عالية من عدم اليقني، 
وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع املالية 

العامة ستظل مطلبا حيويا.

أكد محللون أن ارتفاع أســــــعار النفط في الوقت الراهــــــن لن يدفع حكومات دول اخلليج 
الســــــت إلى تغيير سياســــــاتها التقشــــــفية والهادفة إلى تقليص عجز موازناتها، لكنه في 
املقابل ســــــيعزز ميزان مبادالتها التجارية بشكل أكبر وسيجعل اقتصاداتها تنمو مبعدل 

بسيط.

حكومات الخليج تتمسك بالتقشف رغم ارتفاع عوائدها النفطية

[ تعافي األسعار يدعم ميزان المبادالت التجارية لدول المنطقة  [ توقعات بتقلص الضغوط على االحتياطيات النقدية بنهاية 2019

احتياطيات ترفع سقف الطموحات

{قمنا ببيع ســـندات حكومية بقيمة 300 مليون دينـــار (796.1 مليون دوالر)، تبدأ من 3 مايو 

2018 حتى الثالث من الشهر ذاته من 2020}.

بيان صادر عن
مصرف البحرين املركزي

{نتوقع أن يتخطى بوبيان اإلســـالمي الذي تبلغ أصوله 13.9 مليون دوالر أربعة بنوك تقليدية 

هي برقان والخليج والتجاري واألهلي ليحتل المركز الثالث هذا العام}.

عادل املاجد
الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي

نبيل بورسلي:

نريد إضافة نحو 200 ألف 

برميل يوميا من النفط إلى 

عوائدنا

مليار دوالر، عوائد متوقعة 

لدول الخليج هذا العام 

مقارنة بالعام الماضي، 

بفضل انتعاش أسعار النفط

100

كابيتال إيكونوميكس: 

تحسن مستوى أسعار 

النفط لن يدعم بالضرورة 

النمو االقتصادي كثيرا



تحديات

} واشنطن - مساء االثنني املاضي، مت تداول 
مقطع فيديو علــــى اإلنترنت لطائرة دون طيار 
تراقــــب قافلــــة مكونة من ســــيارتني تســــيران 
باجتاه الشــــمال، شــــرق احلديدة، فــــي اليمن. 
ينحرف هــــدف الطائرة، وهي ســــيارة تويوتا 
النــــد كروزر زرقاء، على جانــــب الطريق. وبعد 
ثوان، يتم ضرب الســــيارة بصاروخ ”بلو أرو 

الصيني الصنع.   “7
يكبح سائق السيارة الثانية فرامل سيارته 
بعنــــف، ثم يهــــرع هــــو ورفاقه إلى الســــيارة 
املنكوبة التي حتولت إلــــى لهيب من النيران. 
يأتــــي أمر الضابط من غرفة العمليات للطائرة 
بأن ”حتدد الهدف“. يسرع الناجون باالبتعاد 
عن حطام الســــيارة، ولكن يأتــــي أمر الضابط 
إلــــى الطائرة ”اقتلهــــم! اقتل هــــؤالء الناجني 

أيضا“.
في متام الســــاعة الثانية والدقيقة الثانية 
ظهرا، ُيســــمع صوت الضربة الثانية. ضجت 
غرفة القيــــادة تصفيقا لنجاح العملية ”ضربة 

جيدة! لقد أصبنا سيارته“.
كان مقتل صالــــح الصماد، رئيس املجلس 
السياســــي األعلى للحوثيني، في غارة بطائرة 
دون طيار نفذتها قوات التحالف العربي لدعم 
الشــــرعية فــــي اليمــــن، مبثابة انعــــكاس لدقة 

وتطور القدرات العسكرية للتحالف.
ال يــــزال تاريخ الضربة غيــــر واضح حتى 
اآلن. فقــــد أعلــــن احلوثيــــون وفــــاة الصمــــاد 
االثنني، بينما أفادت العديد من وكاالت األنباء 
الغربيــــة أنه ُقتل اخلميس الذي يســــبقه. لكن 
جنازة الصماد أقيمت السبت املاضي، ما يدل 
على أن الضربة التي قتلته وقعت على األرجح 

األحد 22 أبريل.

حزم إماراتي

تأتي وفــــاة الصماد في الوقت الذي يدخل 
فيه اليمن عامه الرابع من احلرب األهلية. ففي 
عام 2014، ســــيطر احلوثيون على شمال غرب 
البــــالد، مبا فــــي ذلك العاصمــــة صنعاء. وفي 
العــــام التالي، بدأ حتالف بقيادة الســــعودية، 
يضــــم اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة، عمليات 
عســــكرية إلسقاط احلوثيني في نزاع أسفر عن 

مقتل أكثر من 10 آالف شخص في اليمن. 

وتسلط هذه الضربة، التي تعد أول اغتيال 
ناجح ألحد الشــــخصيات البارزة في ميليشيا 
احلوثيــــني املتمــــردة، الضــــوء علــــى احلــــزم 
العسكري املتزايد لقوات التحالف، وفي القلب 

منها القوات اإلماراتية.
فمنــــذ عــــام 2016، حتاول اإلمــــارات إثبات 
نفســــها كشــــريك رئيســــي للغرب فــــي حملته 
ملكافحــــة اإلرهــــاب فــــي املنطقــــة، فــــي الوقت 
الذي تدعــــم فيه قدراتها العســــكرية من خالل 

عقد صفقات األســــلحة مع بكــــني. ويقول فارع 
املســــلمي، الزميل املشــــارك في مركز األبحاث 
في لندن ”اإلماراتيون  امللكي ”تشاتام هاوس“ 
يعملــــون بجد حتى يصبحــــوا الالعب اجلديد 
فــــي املنطقة، سياســــيا وعســــكريا. لم يعودوا 
يريدون البقــــاء للعب نفس الــــدور. في اليمن 
واحــــدة من املعارك التــــي يعتقدون أنها ميكن 

أن حتسن من أدائهم وقدراتهم“.
وقــــد اســــتثمرت اإلمــــارات بكثافــــة فــــي 
املســــاعدات العســــكرية للقوات التي تدعمها 
قوات التحالف في اليمن. فقد شــــيدت وحدات 
أمنيــــة مختلفــــة، ينظــــر إليها مــــن قبل األمم 
املتحــــدة على أنها قــــوات بالوكالــــة، حملاربة 
تنظيم القاعدة في شــــبه اجلزيرة العربية على 

الساحل اجلنوبي.
واآلن، توجه اإلمارات جهودها لدعم طارق 
صالــــح، جنــــل شــــقيق الرئيس الراحــــل علي 
عبدالله صالح، الذي يقود هجوما الســــتعادة 
مينــــاء احلديدة االســــتراتيجي من احلوثيني. 
ويقــــول قائد كبير لقوات التحالف البرية التي 
تتقدم مــــن ميناء املخا ”في األيام األخيرة، كنا 

نراقب عن كثب حتركات قيادة احلوثيني“.
أمــــا الضربة التــــي قتلت الصمــــاد فكانت 
جزءا مــــن هجوم التحالف بقيادة الســــعودية 
على احلديدة. حتى أن السفير السعودي لدى 
الواليات املتحدة، األمير خالد بن سلمان، غرد 
على تويتر قائال عن هــــذه الضربة إنها كانت 

ردا على هجمات صواريخ احلوثيني.
وكتب السفير السعودي أن الصماد تعهد 
قبل أسبوعني بجعل عام 2018 عام الصواريخ 
الباليستية على السعودية. وردا على مزاعمه، 
لقي مصرعه إثر ضربة مباشــــرة. وقال تقرير 
األميركية  نشــــر في مجلة ”فورين بوليســــي“ 
إن معلومــــات اســــتخباراتية عــــن الهجوم مت 
توجيههــــا مــــن خــــالل قــــوات طــــارق صالح. 
وخاض الرئيــــس الراحل على عبدالله صالح، 

الــــذي متت اإلطاحة به من احلكم في عام 2011 
خالل ما يعرف بالربيع العربي، حربا استمرت 
10 ســــنوات ضد حركة التمرد احلوثية التي ال 

طاملا حاولت اإلطاحة باحلكومة.
وفي عام 2014، دخل صالح في شــــراكة مع 
احلوثيني كوســــيلة فعالة لتقويــــض خليفته، 
الرئيــــس عبدربه منصــــور هــــادي. ومع ذلك، 
في أواخر العام املاضي، وبعد معركة شرســــة 
حدثت في العاصمة انهارت هذه الشــــراكة، ما 

أدى إلى وفاة صالح.
وكنتيجة لذلك، اضطر طارق صالح وقواته 
إلى اللجــــوء إلى دولة اإلمارات، حاملني معهم 
ملفــــا تعريفيــــا مفصــــال باألعمــــال الداخلية 

للحوثيني.

شراكة سرية

يشــــرح أحد كبــــار قادة التحالف املشــــرف 
علــــى العمليات الســــتعادة احلديــــدة ”ما زلنا 
نحافظ على عالقات مع بعض احلوثيني. ففي 

بعض األحيان، تتوافق أهداف أجنداتنا“.
لم يكن اغتيال الصمــــاد حادثا معزوال، إذ 
أن عــــددا من الشــــخصيات احلوثيــــة البارزة 
التــــي تربطهــــا عالقــــات قوية مــــع صالح قد 
ُقتلــــت مؤخــــرا، ومــــن بينهــــا قائــــد القــــوات 
البحرية احلوثية منصور الســــعيدي، ونائبه 
صالح الشــــرقي، والضابــــط الكبير في وحدة 
الصواريــــخ احلوثية ناصر الغبــــاري، ورجل 
األعمال وتاجر السالح الشهير محافظ صعدة 

السابق فارس مناع.
ومــــن املرجح أن يؤدي مــــوت الصماد إلى 
تفاقــــم االنقســــامات القائمة داخل ميليشــــيا 
احلوثيني، والتي كان يســــعى الصماد جاهدا 

للمحافظة على متاسكها.
وبدأ قادة احلوثيــــني باالقتناع بأن الوقت 
قــــد حــــان للتفــــاوض وتأمني صفقــــة مواتية. 
وكان ُينظــــر إلــــى الصماد على أنــــه مفاوض 
يحظى بالثقة بسبب عالقاته القوية مع عائلة 
صالح. لكن مــــع ذلك مازال معظم قادة احلركة 
فــــي املســــتويات األقــــل يعتقــــدون أن هزمية 
الرئيس السابق أثبتت جدوى اتباع نهج أكثر 

عدوانية.
لكن في نفس الوقت، كلما اســــتمر الصراع 
املســــلحة  القــــوات  صعــــدت  كلمــــا  املســــلح، 
اإلماراتيــــة كقوة محورية في منطقة تتخطفها 

النزاعات.
وفــــي اليمــــن، أدخلت اإلمــــارات قائمة من 
األســــلحة اجلديدة التي اشــــترتها مؤخرا من 
الصني. وفي العام املاضي، اشــــترت اإلمارات 
من الصني الطائرة اجلوية ذاتية القيادة ”ذي 
وينغ لونغ 2“، املعادلــــة للطائرة األميركية ”إم 

كيو 9 ريبر“.
يقول جاســــتني برونــــك، باحث متخصص 
فــــي القوة اجلويــــة باملعهد امللكــــي للخدمات 
املتحدة في لندن ”متيل اإلمارات إلى استخدام 
الطائــــرات ذاتية القيــــادة، والتــــي رأينا أنها 

استخدمتها في مناطق حساسة سياسيا، مثل 
ليبيا، حيث قاموا بشــــن العديد من الهجمات 

اجلوية“.
ويعتبر هــــذا النهج هو جزء من سياســــة 
أوســــع لدولة اإلمــــارات لتوســــيع النفوذ في 
جميع أنحــــاء املنطقة، من خــــالل بناء العديد 
مــــن القواعد العســــكرية على طول الســــاحل 
اجلنوبي لليمــــن، وأيضا من خالل بناء قاعدة 
جوية أكبر في عصب، وإريتريا؛ ورســــم خطط 

للتعاون الدفاعي مع الصومال.
كما تقوم اإلمارات أيضا ببناء عالقات مع 
السودان والســــنغال، وقد أرسل كالهما قوات 

إلى اخلطوط األمامية في اليمن.
ويقول ضابط استخبارات في حلف الناتو 
إن اإلماراتيني ”يســــتثمرون كثيرا في توسيع 
جيشــــهم، حيث تقــــوم الســــعودية واإلمارات 
بالتنســــيق مــــع واشــــنطن في خطــــط تعزيز 

قدراتهما العسكرية“.
ويتناغم دور اإلمارات املتنامي مع مصالح 
الواليات املتحــــدة في مكافحــــة اإلرهاب. وقد 
شــــهد اليمــــن زيــــادة هائلة في عــــدد هجمات 
الطائــــرات دون طيــــار منــــذ تولــــي الرئيــــس 
األميركــــي دونالد ترامب الرئاســــة مطلع عام 

.2017
كمــــا تشــــن الواليــــات املتحــــدة غاراتهــــا 
اخلاصة في اليمن أيضا، مبا في ذلك تلك التي 
شنتها قوات خاصة أميركية على نطاق واسع 
في محافظة البيضاء في يناير 2017. وانتهت 
هذه الغارة، التي أدت إلى مقتل ضابط القوات 
البحرية األميركية ويليام أوينز وما ال يقل عن 

16 مدنيا مينيا، بالفشل.
لكــــن قيــــام دولــــة اإلمــــارات بشــــن غارات 
مباشرة باستخدام طائرات دون طيار قد يرفع 
الضغــــوط على القــــوات األميركيــــة وُيجنبها 
املخاطــــر التي قد تتعرض لهــــا، ولذلك دعمت 

الواليات املتحدة جهود اإلماراتيني.
ويقــــول خبــــراء عســــكريون غربيــــون إن 
واشــــنطن شــــاركت فــــي احلــــرب األهلية في 
الســــعودية  القــــوات  زودت  حيــــث  اليمــــن، 
والتدريــــب، باإلضافة  باألســــلحة  واإلماراتية 
إلى تقدمي الدعم اللوجســــتي واالستخباراتي 
املباشــــر حلملة التحالف اجلوية، مبا في ذلك 
إعادة تزويد طائــــرات التحالف بالوقود أثناء 

الطيران.

تحّد للغرب

لكن مقتل الصماد ميثل حتديا للحكومات 
الغربية. حيث دعمت اململكة املتحدة والسويد 
وهولندا وآخرون بقوة عملية السالم في األمم 
املتحدة. ومع تنويع اململكة العربية السعودية 
واإلمارات ملصادر أســــلحتهما العسكرية، فإن 
ذلــــك يزيد أيضا من قدرتهما على العمل بطرق 

قد حتيد عن املصالح األميركية.
وقال متحدث باســــم مجلس األمن القومي 
األميركي ملجلة ”فورين بوليســــي“ ”إننا نتابع 

التقارير التي تشير إلى مقتل الصماد األسبوع 
املاضــــي، والــــذي أعلــــن اجليش الســــعودي 

مسؤوليته عنه“.
وكانــــت الواليــــات املتحدة قــــد رفضت في 
وقت سابق تصدير طائرات مسلحة دون طيار 
إلــــى اإلمارات، لكــــن إدارة ترامب أصدرت هذا 
الشــــهر مجموعة جديدة من السياسات، منها 

تخفيف هذه القيود السابقة.

وكمــــا ورد في هذه السياســــات ”سنســــهل 
تزويــــد الشــــركاء الدوليــــني باألنظمــــة اجلوية 
والطائرات دون طيار في احلاالت التي سيتعزز 
فيها أمن هؤالء الشــــركاء وقدرتهم على تعزيز 

األمن املشترك أو أهداف مكافحة اإلرهاب“.
ومــــع قيــــام اإلمــــارات بالفعل باســــتخدام 
طائرات دون طيار صينيــــة الصنع في مهمات 
قتاليــــة، ومــــع تزايــــد التواجــــد الصينــــي في 
جيبوتي، ميكن أن يصبح اخلليج جبهة جديدة 
في صراع الواليــــات املتحدة أمام تزايد النفوذ 

الصيني في املنطقة.
وفــــي غضــــون ذلــــك، تترتــــب علــــى حرب 
اإلمارات عواقب علــــى أرض الواقع في اليمن. 
إذ أن خليفــــة الصماد، مهدي املشــــاط، الذي مت 
تعيينــــه االثنني، متشــــدد وله صالت واســــعة 

بحزب الله في لبنان.
ويزعــــم علــــي البخيــــت، وهــــو شــــخصية 
بارزة ســــابقة في جماعة احلوثيــــني، ويعيش 
اآلن فــــي عّمان بــــاألردن، أن التطرف يتزايد في 
احلركــــة احلوثيــــة. ويقــــول البخيت ”املشــــاط 
هــــو القطب املعاكس لســــلفه؛ فهــــو يفتقر إلى 
اللباقة السياســــية، وهو دائــــم التهديد ويفتقر 
إلى الدبلوماســــية. هو ال يبني العالقات، لكنه 

يدمرها“.

كيف تغّير الطائرات اإلماراتية دون طيار الحرب في اليمن
 [ حرب اليمن تشهد صعود الجيش اإلماراتي كقوة إقليمية رئيسية  [ ال حل قريبا للصراع طالما أصر الحوثيون على سياسة اإلقصاء

أظهرت هجمات دقيقة نفذتها طائرات دون 
طيار تابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية 
القوات  مقدمتها  وفي  القوات،  اســــــتعداد 
اإلماراتية، على تغيير مســــــار احلرب في 
ــــــات ألهداف نوعية  اليمن عبر حملة ضرب
ــــــرة. لكنهــــــا أيضا أظهــــــرت صعودا  مؤث
متزايدا لإلمارات كقــــــوة إقليمية محورية 
متتلك أسلحة متقدمة كشفت عنها مؤخرا 

في اليمن.

«اإلمارات قوة إقليمية كبيرة ذات نفوذ وتأثير كبيرين في منطقة الخليج، وقواتها المســـلحة المتطورة تلعب دورا كبيرا في 
القضاء على اإلرهاب}.

غافني ويليامسون
 وزير الدفاع البريطاني

   مقتل الصماد يكشف تطور قدرات التحالف العربي العسكرية

القوات العسكرية اإلماراتية تقوم بدور بارز في معركة القضاء على االرهاب

اإلماراتيون يعملون بجد حتى يصبحوا 
الالعب الجديد في املنطقة، سياسيا 
وعســـكريا، لم يعودوا يريـــدون البقاء 

في لعب نفس الدور

�
فارع المسلمي
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اغتيال الصماد لم يكن حادثا 
معزوال، إذ أن عددا من الشخصيات 

الحوثية البارزة التي تربطها عالقات 
قوية مع صالح، قد قتلت مؤخرا



} الجزائر – عادة ما تتوهم بعض السياسات 
المرتعشـــة في محاربة التطرف بأنها تجترح 
الحلـــول عبر اللجوء إلى مـــن هم أصل األزمة 
أي أنها تلوذ وتســـتجير ببعـــض الجماعات 
والشـــخصيات الدينية غير المهتمة بالشـــأن 
السياسي، ظنا منها أن تلك الجهات قادرة على 
إقناع الجمهـــور العريض من الناس بضرورة 
االبتعـــاد عن المغـــاالة والتطرف فـــي الدين، 
وتكـــون النتيجـــة بأن يناصب النـــاس العداء 
لهـــؤالء متهمين إياهـــم بالعمالـــة واالرتزاق 
للحكومات الفاســـدة، ويتمسكون بالجماعات 
اإلسالمية التي يرون في خطابها ”ردا مقنعا“ 

على حاالت الفساد المستشري.
وفي هـــذا الصدد، يقول أســـتاذ العالقات 
الدوليـــة أنـــور بوخـــرص ”لقـــد زاد ظهـــور 
االنتفاضـــات العربيـــة لســـنة 2011 في أهمية 
الســـلفيين المســـالمين بالنســـبة إلى الدولة 
حيـــث أصـــدرت كل شـــخصيات مـــا يعـــرف 
بالســـلفية العلمية، دعـــوات للجزائريين إلى 
التصـــدي لموجـــة االحتجـــاج التـــي تعصف 
بالعالم العربي… وتســـبب هذا في دق أسفين 
بين الحكام والمحكومين مما فاقم االنقسامات 
االجتماعية، وهذا بدوره سيؤدي ال محالة إلى 

انعدام االستقرار واستفحال الفساد“.

اســـتئصال التطرف والقضاء الكامل على 
اإلرهـــاب - كمـــا هـــو معروفـ  غايـــة يصعب 
إدراكهـــا في أكثر البلدان شـــفافية وتنســـيقا 
واإلجـــراءات  وقـــوة فـــي اعتمـــاد التدابيـــر 
الوقائية وفق استراتيجيات ناجعة، فما بالك 
فـــي الجزائر، البلد الـــذي يتخّبط في أكثر من 
أزمة على المســـتويين األفقـــي والعمودي أي 
في هيئات وهياكل الدولة من جهة، والتركيبة 
التي تخـــص العالقات االجتماعيـــة من جهة 
أخرى، ومن ثم عالقتها بالدولة ونظام الحكم.

وفي هذا الشـــأن تعّلق الباحثة في الشأن 
الجزائـــري داليا غانـــم يزبك، بالقـــول ”مهما 
تفعل الدولة للســـيطرة على المجـــال الديني 
ال يمكنها إلـــزام أو ضمان اعتماد الناس على 
األجهزة واألشـــخاص الرسميين في توجههم 

الديني“. وتضيـــف الباحثة ”في الواقع، خاب 
أمـــل الشـــباب الجزائـــري، وفقـــدوا الثقة في 
مؤسســـاتهم الدينية“ معللـــة بأنه، وأمام هذا 
الوضع، ”ينجذبـــون إلى أصوات دينية أخرى 
وخاصـــة أولئـــك الذين يقّدمون حلوال ســـهلة 

لمسائل معقدة ضمن نظرة طوباوية للعالم“.
يـــرى مراقبون أّن المقاربـــة التي يمكن أن 
تقدمها الدولة في الجزائر في معضلة مكافحة 
التطّرف ومحاصرة اإلرهاب، ال يمكن أن تكون 
ذات جـــدوى، وذلك النعدام الثقـــة بين الدولة 
والمجتمع الذي بات يشـــّكك في غالبية هياكل 
الدولة ومشاريعها ومؤسســـاتها بما في ذلك 
الشـــخصيات الدينيـــة الرســـمية، والتي من 
األحـــرى أن تقوم على عاتقهـــا مهمة التوجيه 
نحو التدين المعتدل ونبذ المغاالة والتطرف.

هـــذه الحالـــة المزرية مـــن انعـــدام الثقة 
بيـــن المثلث المتكّونة أضالعـــه من الحكومة 
والمجتمـــع ورجال الدين، ال وجود لها في بلد 
مثل الســـعودية، والتي استطاعت أن تمضي 
بسالسة في المسيرة التي أطلقها ولّي العهد، 

األمير محمد بن سلمان.
مـــا يدعو للمقاربـــة بين البلديـــن في هذا 
األمر هو أن النموذج الســـعودي يسير بخطى 
ثابتـــة نحـــو التحديـــث والتطويـــر وتكريس 
اإلســـالم المعتدل، بينما تتعثـــر الحرب على 
التطرف والنفوذ الســـلفي في الجزائر رغم أن 
الكثير من متشّددي هذا البلد المعروف بتعدد 
فرقـــه وتنظيماته الســـلفية، كانـــوا ينتفعون 
من الدعم الســـعودي، ويتخذون من شيوخها 
مرجعيات فقهية. هـــذه ”المرجعيات الفقهية“ 
الســـعودية هي اليوم فـــي طريقها إلى الزوال 
أو االحتجـــاب، بفعـــل االمتثـــال إلـــى اإلرادة 
السياسية التي أعلنتها المملكة، ولكن ما هو 
تلـــك المرجعيات والجماعات  مصير ”مريدو“ 
الفقهيـــة الســـعودية اليوم فـــي الجزائر؟ هل 
أصبح االثنان في حّل من بعضهما البعض أم 
أن السعودية قادرة التأثير في مريدي وتالميذ 
األمس بالشكل الذي يكبح التطرف والمغاالة، 
خصوصا أن المتدينين في الجزائر كانوا وال 
يزالون أقرب مســـافة إلى شـــيوخ الســـعودية 
منهم إلى شـــيوخ الجزائر. وأظهرت دراســـة 
حديثة بأن الكثير من الجزائريين يلجؤون في 
اإلعالم االجتماعي إلى علماء الدين السعوديين 

والمصريين عوضا عن الجزائريين.
ويذكـــر أن بعـــض الشـــيوخ الســـعوديين 
مثل محمـــد العريفـــي، وهو محافظ متشـــّدد 
مثير للجدل معروف بخطبه المعادية للنســـاء 

وللشيعة، ويصّنف من بين الشخصيات المئة 
العالمية والعشـــرة العربية األولى في اإلعالم 
االجتماعي حيث يملك 21.6 مليون متابع على 
التويتر و24.3 مليون على الفيســـبوك، يفاخر 
بمتابعة في الجزائر أكبر من المملكة نفســـها. 
وقالت الدراســـة بأن العريفي له مليون متابع 

جزائري مقارنة بـ1.3 مليون سعودي.
وفي وقت ســـابق هذا العام أوردت تقارير 
صحافية جزائرية تفاصيل عن نشر السعودية 
لشكل من اإلسالم الصوفي غير السياسي لكن 
منتقديه يقولون بأنه ال ينســـجم مع هذا البلد 
الشـــمال أفريقي. ونشـــر اإلعالم خطابا لشيخ 
ســـعودي بارز عّيـــن ثالثة شـــيوخ جزائريين 

ممثلين للسلفية.
وهنا يســـلط الجدل حول الدعم السعودي 
للشيوخ الســـلفيين، الضوء على مسألة كيف 
أن مراقبـــة الدولـــة (التـــي كثيرا مـــا تمارس 
من خـــالل التحكم بدرجة محـــدودة في خطب 
الجمعة أو تسديد أجور رجال الدين فضال عن 
مراقبة المساجد والنصوص المدرسية) عادة 
مـــا تأتي بنتائج عكســـية. وتتضرر مصداقية 
الشيوخ المدعومين من الدولة، إذ ينظر إليهم 
على أنهم أبواق دعايـــة لألنظمة والحكومات 

الفاسدة.

كما ُيبرز ذلك المنحدر الذي انســـاقت إليه 
حكومـــات تلعب على الوازع الديني وتتحالف 
مع رموز التدين وشـــيوخه أو في حالة تركيا 
التـــي تتبنى فيه الدولة اإلســـالم السياســـي 
وتســـتعمل قوتها لفرضه وتصديـــره ورعاية 

ودعم تنظيماته في الخارج.
أما عن التيار الســـلفي في الجزائر، ورغم 
محاوالت زعيم التيار العالمي ربيع المدخلي، 
إنقاذ الموقف بسحب المشيخة من محمد علي 
فركوس، لتالفي الصدام بين أتباع السلفية في 
الجزائر والســـلطة، إال أن الهوة بدأت تتوسع 
بين الطرفين، بعد إقرار وزارة الشؤون الدينية 
واألوقاف، بإدراج تدابير مشـــددة بشأن األئمة 
والمتطوعين الذين سيضطلعون بإمامة رّواد 

المساجد خالل شهر رمضان.
فركوس، الـــذي اصطدم أكثـــر من مرة مع 
جماعـــة اإلخوان، واتهم أيضـــا بالتكفير، مما 
يعكـــس توظيفـــات سياســـية متضاربة داخل 
الحكومـــة. وكان زعيـــم التيـــار الســـلفي قـــد 
أصدر خالل األسابيع الماضية، فتوى تقضي 
بـ“بـــراءة مذهب أهـــل الســـنة والجماعة، من 
التيـــارات اإلخوانيـــة والصوفيـــة واإلباضية 
واألحزاب اإلسالمية“، وهو ما أثار ردود أفعال 
واســـعة وقوية فـــي الســـاحة الجزائرية، بما 

فيهم بعض القيادات المحســـوبة على التيار 
على غرار لزهر سنيقرة، ومجموعة الـ12 التي 

تبرأت في بيان لها من فتوى زعيمهم.
ووصف وزير الشـــؤون الدينية واألوقاف 
محمد عيســـى، فتوى الزعيم السلفي بـ“معول 
الهـــدم الـــذي يســـتهدف تماســـك المجتمـــع 
خارجيـــة،  جهـــات  طـــرف  مـــن  الجزائـــري، 
للمرجعية  التاريخية  للحقائـــق  وبالمتجاوزة 

الدينية في الجزائر“.
ويقول الباحث في شـــؤون شمال أفريقيا 
جورج جوف ”يجد األئمـــة الذين ترخص لهم 
الدولة في الجزائر أنفسهم تحت ضغط هائل، 
في المساجد المســـتهدفة، لتكييف تعاليمهم 
مع مبدأ الســـلفية، حتى وإن تحدى ذلك سلطة 
وزارة الشـــؤون الدينيـــة“، وهـــو مـــا يعكس 

صراعا بين أطراف ذات مصالح متضاربة.

إسالميو الجزائر بين المرجعية المحلية والوالءات الخارجية

بازار لإلسالم السياسي

{الهجمات التي تســـتهدف الصحافيين في أفغانســـتان هي دليل على ضعف الجهاديين ألنهم 

يريدون أن يتحدث اإلعالم العالمي عنهم بهدف زعزعة العملية االنتخابية}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع األميركي

{التصدي لتمويل اإلرهاب هو أحد المكونات األساسية لمقاومة اإلرهاب، وقد طرحت اإلمارات 

مجموعة من األفكار، منها أيضا أن نفكر في تمويل التطرف}.

أنور قرقاش
وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية

كيف يعّول على واقع شــــــديد القتامة من حيث استشــــــراء الفساد الذي هو أصل العلة في 
احتضــــــان جيوب التطرف ومتويل اإلرهاب واالســــــتثمار في كل أشــــــكال التخلف وتغلغل 
األفكار اجلهادية؟ وهل ميتثل شــــــيوخ الســــــلفية في اجلزائر إلى اإلرادة السياسية املتجهة 
نحو محاربة التطرف كما هو الشــــــأن في الســــــعودية أم أن األمر يختلف باختالف سياسة 

الدولة وتباين األوضاع املعيشية واخلصوصية املجتمعية؟

املدعومـــني  الشـــيوخ  مصداقيـــة 

مـــن الدولة تتضـــرر، إذ ينظر إليهم 

علـــى أنهم أبـــواق دعايـــة لألنظمة 

والحكومات الفاسدة

◄

الدولة مهما تفعل للســـيطرة على 

املجـــال الدينـــي، ال يمكنهـــا إلـــزام 

النـــاس علـــى األجهزة واألشـــخاص 

الرسميني في توجههم الديني

◄

[ الجدل حول السلفية يثير مسألة مراقبة الحكومة للدين  [ البديل الصوفي يسحب البساط من تناغم الحكومة والسلفيين

هشام النجار

} في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية (شمال 
القاهرة) التي تشتهر بصيد األسماك لقربها من 
بحيرة المنزلـــة، ال يعرف الكثيرون قصة محمد 
مع والـــده، وال يريد هو أن يعرفها أحد، وتمنى 

أن تطوى صفحتها وأال تكون قد حدثت.
نشأ محمد في أسرة وجد الناس يصفونها 
باإلخوانيـــة، ومع مـــرور الســـنين تأقلم مع ما 
يفرضه والده مـــن تعليمات وســـلوكيات، دون 
أن يقرأ ويطلع، لكنه كان يجد نفســـه في مسار 
مســـتقل مع الحرص على عدم إثارة المشكالت، 
حتى تصاعدت األحداث وازدادت ســـخونة بعد 
فـــوز القيادي اإلخواني محمد مرســـي بمنصب 
رئيـــس الجمهورية عـــام 2012 وعزله بعدها في 

يوليو 2013.
يقول محمد عن شـــقيقه أحمد، وهو ســـائق 
حافلـــة كان يجهـــز لزفافـــه ”كان أصغـــر منـــي 
ويمتثـــل ألوامر والدي دون نقـــاش وكان مقتله 
في اعتصـــام رابعة العدوية الـــذي واظب على 

الذهاب إليه بصحبة والديا“.
يمثـــل أبنـــاء أعضـــاء جماعـــة اإلخـــوان، 
المتمردون على منهج آبائهم النسبة األقل بين 
غالبية مؤيدة وراضية بواقعها، ويجمع بينهم 
خيط يكتشـــفه محاورهـــم من نظـــرات أعينهم 
الحائـــرة، فهـــم يشـــعرون بالغربـــة ويحملون 

وصمة تصنيف أسرهم.
أرجع الخبير في علم االجتماع أيمن زهري، 
ردود أفعـــال األبناء على ســـلوكيات اآلباء إلى 
عديد من العوامل الخارجية، قاصدا بها العوامل 
الخارجـــة عن التنشـــئة داخل األســـرة والتأثر 
بصـــورة األب. وأوضح زهـــري، لـ“العرب“، أّن 
التسارع المتزايد في التكنولوجيا واستحداث 
منصات التواصل االجتماعي واآلفاق الجديدة 
للمعرفة التي قّصرت المســـافات بين الشعوب 
والثقافـــات المختلفـــة والتعـــّدد الحاصـــل في 
كافة مناحي الحيـــاة، أّدى إلى تعّرض األجيال 

الجديدة من أبناء قيـــادات الجماعات المنغلقة 
عـــادة إلى ضعـــف تأثير الجماعـــة المغلقة في 

سلوكيات األبناء.
واجه أبناء أعضاء وقـــادة جماعة اإلخوان 
مـــن الرافضيـــن آلراء وتوجهـــات آبائهم واقعا 
معقدا بعد عزل الجماعة عن الحكم وانخراطها 
فـــي العنف، فلم تعـــد مشـــاكلهم محصورة في 
نطـــاق األســـرة بســـبب االشـــتباك المتواصل 
ضمن ســـياق مســـعى الحفاظ على االستقاللية 
عن ســـلطة األب الذي هو بمثابة وكيل الجماعة 
فـــي البيت. تعاني هذه الفئـــة من تبعات تحّول 
اجتماعي هبط بهم ســـريعا إلى مستويات دنيا 
اقتصاديا واجتماعيا؛ بعد أن وجدوا أنفســـهم 
منبوذين مجتمعيا، وانكشـــفت الجماعة وسقط 
الحاجز الـــذي كان يلفها بســـياج من الحماية، 
والمتمثـــل في انغالق التنظيم وقيامه بنفســـه 
بمعـــزل عـــن باقي فئـــات المجتمـــع، حيث كان 

مكتفيا بذاته اقتصاديا واجتماعيا.

عـــالوة على مســـار التحـــّوالت الحـــاّد من 
كونهـــم كانوا أبناء طبقة متوســـطة مســـتقرة 
والبعـــض منهم مـــن عائالت تضّم مهندســـين 
وأطباء، ليجدوا أنفســـهم بعد شـــعور التفاخر 
بأوضـــاع اجتماعيـــة جيدة مضطريـــن إلخفاء 

ألقاب عائالتهم والتبرؤ من ماضي آبائهم.
انعكس األسلوب الحاد الذي تعامل به اآلباء 
مع الواقع المصري قبل ســـنوات عندما عمموا 
االستخفاف بالمصريين واتهموهم في عقولهم 
ودينهم وأخالقهم، على األسلوب الذي تعامل به 

البعض مع أسر أعضاء جماعة اإلخوان.
لتفادي هـــذه اآلثار الســـلبية علـــى األبناء 
والعتبارات أخرى متعلقة بالحرص على حماية 
الوظيفـــة الحكوميـــة واإلعفاء مـــن المالحقات 
والتضييق األمني، انتشرت الفتات في البعض 
مـــن ميادين األحياء يعلن خاللها عضو معروف 
بجماعة اإلخوان عن تبرئه منها ومن ممارسات 
قادتهـــا وأعضائهـــا وعن انحيازه لمؤسســـات 

الدولـــة والجيـــش. ويصـــف استشـــاري الطب 
النفســـي خليل فاضـــل، األب الطبيعـــي بمالذ 
األســـرة وحاميها حتى أثناء غيابه المؤقت في 
سفر أو عمل، وانهيار نموذج األب كعنصر أمان 
باتجاهه للجريمة ســـواء الجنائية أو اإلرهابية 
يدفـــع االبـــن إما لالنحـــراف علـــى طريقة األب 
ليشـــعر نفســـه بأمان وهمي، وإما يلجأ للعودة 

للمجتمع ليحتمي باألمان المجتمعي.
اإلخوانيـــة عن األســـرة  تختلـــف األســـرة 
الطبيعيـــة، فهي تقـــوم على انضباط الشـــديد، 
وتتشـــّكل مـــن أفـــراد بقيـــادة مصغـــرة تابعة 
لقيادة التنظيـــم الجامع، ولها عاداتها ونظمها 
وأهدافها الخاصة بها. وتجنح األســـرة التابعة 
للجماعـــة للمفاصلة الشـــعورية وإلعالء مكانة 
االنتمـــاء إلـــى التنظيم فـــوق أّي انتمـــاء آخر، 
وذلك عبر شـــحن أفرادها بجملة من التصّورات 
واألفـــكار تجعلـــه ينخلع نفســـًيا مـــن المحيط 
المجتمعي ليكـــون والؤه مرّكزا فقط في قيادته 

التي يبايعها على السمع والطاعة.
ويعتـــق مـــن هـــذا األســـر المرّكـــب القليل 
ممـــن يمتلكون المقـــدرة على التحـــرر من وهم 
قدســـية تلك األفكار والتصّورات التي غالًبا ما 
تكـــون على هيئـــة تعليمات ومفاهيم منســـوبة 
لمؤسس الجماعة حســـن البنا، ويتحررون من 
ســـلطة األب التي انحرفت عن طبيعة الســـلطة 
اإليجابية الراعية الحامية، إلى سلطة بالوكالة 
عن الجماعة مهمتها رهن كل ما يتعلق بأسرته 
لخدمـــة الجماعة. تفرقت العائالت التي تربطها 
صالت مباشرة وغير مباشرة بجماعة اإلخوان، 

على وقع أحداث السنوات األخيرة إلى أصناف 
ثالثة: واحدة مرهونة بالكامل للجماعة ال يشـــّذ 
فيها كبير أو صغير أو رجل أو امرأة أو شـــاب 
أو فتـــاة عن النهـــج والقناعات والممارســـات 

اإلخوانية المعروفة.
وعائـــالت ثانيـــة، طبيعية والبعـــض منها 
متعاطـــف مـــع الجماعـــة تفاجأ بأخبـــار حول 
انخراط أحـــد أفرادها في العمل المســـلح بعد 
اإلعـــالن عن اشـــتراكهم فـــي عمليـــة تفجير أو 
اغتيـــال، ولم تظهر عليهم قبلها عالمات اعتناق 

أفكار متشّددة.
وهنـــاك فئـــة ثالثة مـــن عائـــالت إخوانية 
راسخة في االنتماء والوالء يتمّرد أحد أفرادها 
رافضا الرضوخ لضغوط العائلة ليكون عضًوا 

متسًقا مع تقاليد العائالت اإلخوانية الكاملة.
حالتيـــن فـــي محافظـــة  التقـــت ”العـــرب“ 
بورســـعيد (شـــمال شـــرق القاهرة) كالهما تم 

حبس والده في قضايا تظاهر وشغب،.
يقـــول أحدهمـــا ”ال أنتمـــي إلـــى اإلخوان 
وعارضـــت توّجه والدي وآراءه، لكني خســـرت 
200 ألف جنيه عندما اســـتغل أحد التجار غياب 
والدي واســـتولى على نصيبنا في ربح تجارة 
مشـــتركة بيننا، وعندما طالبـــت بحقي جاءني 
اســـتدعاء أمني على خلفية شكوى كيدية تزعم 

بأنني إخواني“.
وقـــال اآلخـــر، إنـــه ”علـــى الرغم مـــن أنني 
معروف بكونـــي ضد الجماعة فقـــد كان حبس 
والدي فرصة لمنافسيه في التجارة ليحرموننا 
مـــن تجديـــد عقـــد إيجـــار محلنا الـــذي يحتل 
مكانا مميزا بالميدان الرئيســـي للحي، وكانت 
وســـيلتهم التخويـــف منـــا كوننـــا ننتمي إلى 

الجماعة اإلرهابية“.
تلخص أغلب النمـــاذج المتضررة أن أبناء 
جماعة اإلخوان المستقلين يجدون صعوبة في 
االندماج والتأقلم على الرغم من تفّوق غالبيتهم 
علمًيـــا، إذ تحرص األســـر اإلخوانيـــة على هذا 

التفّوق ليصب في خدمة ومصلحة التنظيم.

األبناء المتمردون على أسرهم اإلخوانية.. رفض مجتمعي ومستقبل مجهول

اآلباء يأكلون الحصرم واألبناء يضرسون

ســـلطة األب انحرفـــت عـــن طبيعة 

إلـــى  الراعيـــة،  اإليجابيـــة  الســـلطة 

سلطة بالوكالة مهمتها رهن كل ما 

يتعلق بأسرته لخدمة الجماعة

◄
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} أبوظبــي - عقـــدت علـــى هامـــش معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب 2018، نـــدوة حول 
أهمية وجـــود جمعية الناشـــرين اإلماراتيين 
في صناعة النشـــر، أدارتهـــا اإلعالمية دارين 
شـــوبير، بمشـــاركة راشـــد الكـــوس، المدير 

الناشـــرين  لجمعيـــة  التنفيـــذي 
اإلماراتييـــن، والناشـــرة اإلماراتية 

إيمان الشيبة.
وقـــال راشـــد الكـــوس ”إن مـــن 
أهـــداف الجمعية أن تكـــون صوت 
حقوقهم،  تصـــون  وأن  الناشـــرين، 
وهـــي تســـعى دائمًا إليجـــاد حلول 
للتحديات التي تواجه دور النشـــر، 
كمـــا تعتبـــر الجمعية هـــي المنظم 
األول لمهنة النشـــر، ألنها من تضع 

القواعد األساســـية لهذه المهنة، بحيث تكون 
بيئـــة الناشـــر بيئة خصبة، ألنهـــا تعمل على 
االرتقـــاء والنهـــوض بـــدور النشـــر من خالل 
بعض البرامج التأهيلية والتدريب، كما تعمل 
الجمعية على رعاية العاملين في قطاع النشر 
بدولـــة اإلمـــارات، وتحســـين شـــروط المهنة 
والقوانين الخاصة بها، بالتنســـيق والتعاون 

مع الجهـــات المعنية بالنشـــر داخـــل الدولة 
وخارجهـــا“. وأضـــاف الكـــوس أن ”الجمعية 
سهلت عملية التنظيم بين الجهات التي ترغب 
في التعاون مع الناشـــرين اإلماراتيين، سواء 

الحكومية أو الخاصة“.

ولفت الكوس إلى أن الجمعية حاضنة لكل 
ناشر إماراتي، فهي تنظم العالقة بين الناشر 
والكاتـــب، إذ أن صناعة الكتـــاب تمر بمراحل 
متعددة، ولها شركاء فاعلون في هذا الجانب، 
فوجـــود مقـــر يمثـــل الناشـــرين اإلماراتيين 
ويمثلهـــم فـــي المحافـــل الدولية، ســـّهل هذا 
العمـــل، ”لذلك أطالب وأتمنى من بعض الدول 

العربية التي ال يوجـــد فيها اتحاد أو جمعية 
للناشرين بسرعة تأسيس جمعيات واتحادات 
للناشـــرين حتى تكون صناعة النشـــر في كل 
الـــدول العربية منظمة، ونســـتطيع منافســـة 

الدول المتقدمة“.
من جهتها، قالت الناشرة اإلماراتية 
إيمان الشـــيبة إن وجود الجمعية سهل 
علـــى الناشـــر التعامـــل مـــع الجهـــات 
جعلـــت  وقـــد  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
الجمعيـــة كل دور النشـــر عائلة واحدة، 
وهنـــاك دائمـــًا دعم كبير مـــن الجمعية 
لدور النشـــر من خالل حضور الندوات 
والمعـــارض الدوليـــة والعربية، كما أن 
الجمعية منذ تأسيسها على يد الشيخة 
بـــدور القاســـمي عـــام 2009 عملت على 
رســـم مالمح صناعة النشر في دولة اإلمارات 
مـــن خـــالل تقديم رؤيـــة مســـتقبلية لصناعة 
النشـــر، ليـــس فقط علـــى المســـتوى المحلي 
واإلقليمي، بل أيضا على المســـتوى الدولي، 
فتعتبر الجمعية الحاضن الرئيسي للناشرين 
اإلماراتيين، وتحاول أن توفر الحلول الممكنة 

ألي مشكلة تواجه الناشر أو دور النشر.

} تونــس - تتواصل إلى غاية 5 مايو الجاري 
الدولـــي  المهرجـــان  فعاليـــات  تونـــس  فـــي 
للمونودراما بقرطاج الـــذي انطلقت فعالياته 
في الثامن والعشـــرين من أبريل الماضي، وقد 
شهد إقباال هاما في إشارة إلى تزايد االهتمام 
بفن مســـرحي صعب يعتمد على أداء الممثل 

الواحد.
واســـتطاع المهرجان في أولى دوراته أن 
يجـــذب عروضا من مختلف قارات العالم فيما 
اختيرت فلسطين ضيف الشـــرف ”لما تحتله 
القضيـــة الفلســـطينية من مكانـــة متميزة في 

وجدان وضمير المثقفين والمبدعين“.
وقـــدم المهرجـــان فـــي االفتتـــاح العرض 
المغربي ”آش ســـماك الله“ للمخرج عبدالحق 

الزروالي.
وقال مدير المهرجان الدولي للمونودراما 
إكرام عزوز ”نأمل أن تكون تونس قبلة لمسرح 

المونودرامـــا. الحلم ولد كبيـــرا ولن يتوقف. 
نتمنى مشاركات أكبر في الدورات المقبلة“.

وأضـــاف ”نســـعى مـــن خـــالل المهرجان 
إلعادة االعتبار لفن المونودراما باعتباره أحد 
أصعـــب العـــروض المســـرحية وجعله فضاء 
لتبـــادل التجـــارب الفنية بيـــن المبدعين من 

مختلف أنحاء العالم“.
وتوزعـــت عـــروض المهرجـــان على ثالثة 
أقســـام. تتنافس في ”المســـابقة الرســـمية“ 
عـــروض مـــن تونـــس وفلســـطين والمغـــرب 
والعـــراق  والســـودان  ومصـــر  والجزائـــر 
وموريتانيـــا والســـعودية وبوركينـــا فاســـو 

وساحل العاج وبنين.
ويشمل القسم الثاني ”العروض الشرفية“، 
ويقدمها نجوم المونودراما وأصحاب تجارب 
مهمة في بلدانهم أمثال التونســـي عبدالعزيز 
المحـــرزي والمغربـــي عبدالحـــق الزروالـــي 

وتونس آيـــة علي مـــن الجزائـــر، بينما يقدم 
القسم الثالث عروض المونودراما الضاحكة.

كما يشمل برنامج المهرجان ندوات فكرية 
وورشا تدريبية من بينها ورشة ”التجديد في 
المونودراما“ للعراقي فاروق صبري وورشـــة 
”فن الممثـــل الواحد“ للمصري مازن الغرباوي 
و“المونودرامـــا بيـــن تقنيات اإللقـــاء وفنون 

للتونسي نزار كشو. األداء“ 
وتكـــرم الـــدورة األولى عددا مـــن رواد فن 
المونودرامـــا العـــرب أمثـــال كمـــال التواتي 
ونورالديـــن بـــن عزيـــزة من تونس، وســـعاد 
خليل من ليبيا وتونـــس آية علي من الجزائر 

والمغربي عبدالحق الزروالي.
ويستمر المهرجان حتى الخامس من مايو 
حيـــث يقام حفـــل الختام ويقـــدم فيه العرض 
للمخرجـــة  الجزائـــري ”بوســـعدية ســـاوند“ 

تونس آية علي.

محمد الحمامصي

} أكد الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شـــؤون الرئاســـة 
في تقديمه للكتاب الذي حمل عنوان ”أم كلثوم 
فـــي أبوظبي“ للكاتب محمـــد المر نائب رئيس 
مجلس إدارة األرشـــيف الوطنـــي والذي وقعه 
ضمن فعاليات الدورة الــــ28 لمعرض أبوظبي 
الدولي للكتاب أن هـــذا المؤلف يؤرخ الحتفال 
حضاري وثقافي وفني بديع استدعى له الشيخ 
زايد سيدة الغناء العربي والعبقرية الموسيقية 
أم كلثوم التي أحيـــت ليالي احتفاالت أبوظبي 

بعيدها الخامس.

تحضيرات الزيارة

بدوره قال محمد المر منسق الكتاب ”قدوم 
أم كلثـــوم إلـــى أبوظبـــي كان حدثا موســـيقيا 
وغنائيا استثنائيا، وأن المستمعين والمحبين 
لغنائها كانـــوا كثيرين، وكانت شـــعبيتها في 

اإلمارات ال تقل عن شـــعبيتها في دول الخليج 
والجزيرة العربية وباقي الدول العربية“.

وأتى المر في كتابه بمتابعة تفصيلية دقيقة 
لذلك الحدث الفني الهام، فيذكر أنه في الزيارة 
األخيرة للشـــيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى 
مصر، والتي كان يرأسها آنذاك الرئيس محمد 
أنور الســـادات (أبريل 1971)، أوفد مانع سعيد 
وعبدالمنعم  والصناعة،  العتيبة وزير البترول 
الملوانـــي المستشـــار الصحافـــي لولي العهد 
الشـــيخ خليفة، إلى ســـيدة الغنـــاء العربي أم 
كلثـــوم لزيارتها فـــى منزلهـــا والتباحث معها 
إلحيـــاء حفـــل غنائي فـــي أبوظبي، بمناســـبة 
األعيـــاد الوطنيـــة، وكانـــت أم كلثـــوم تشـــكو 
من وعكـــة ألمت بها فـــي ذلك الوقـــت، ولكنها 
اســـتقبلت فـــي فيلتهـــا الوزير مانـــع العتيبة 
والصحافي عبدالمنعـــم الملواني اللذين قدما 
لها تحيات الشيخ زايد، وناقشا معها موضوع 
زياراتها ألبوظبي وإحياء حفالت غنائية فيها، 
وقد رحبت أم كلثـــوم بالفكرة وأبلغت تحياتها 

وتقديرها للشيخ زايد.
وبعد عودة الشـــيخ زايد إلـــى أبوظبي إثر 
زيارته الرســـمية لمصر، أرســـل رسالة الدعوة 
الخاصـــة إلى الســـيدة أم كلثوم، وقـــد حملها 
الملوانـــي، وكان نـــص الدعوة يشـــمل تقديرا 
كبيرا لفنانة عربية راقية ســـاهمت في النهضة 
العربية الفنية والحضارية، وفنانة وطنية غنت 
آلمال وآالم بالدها وأمتهـــا، وكان ذلك واضحا 
فـــي جهودها إلحياء حفالت غنـــاء في مختلف 

دول العالم.
ويذكـــر المر أن أم كلثوم أعلنت بعد قبولها 
الدعوة أنها ســـتبدأ موسمها الغنائي الشتوي 
لهـــذا العام في أبوظبـــي، تحية منها للشـــيخ 

زايد.
ولفت المر إلى أن المســـارح الموجودة في 
مدينة أبوظبي آنذاك كانت مسارح دور سينما 
وأكبـــر قاعة ســـينما كانت ال تتســـع ألكثر من 
عـــدة مئات من المشـــاهدين وعشـــاق أم كلثوم 
باآلالف، لذلك أنشـــئ مســـرح مؤقت على أرض 
النـــادي األهلي، الـــذي أصبح فيمـــا بعد نادي 
الوحـــدة، وفي فترة قياســـية ال تتعدى الثالثة 
أســـابيع أقيم المســـرح الذي أعد لتكون طاقته 

االستيعابية أربعة آالف كرسي.

وأشـــار المر إلـــى أنه عندمـــا حطت طائرة 
الخطـــوط الجوية الكويتية فـــي مطار أبوظبي 
فـــي 26 نوفمبر 1971 كان في اســـتقبال ســـيدة 
الشـــخصيات  مـــن  العديـــد  العربـــي  الغنـــاء 
اإلماراتيـــة الهامة على رأســـها وزيـــر البترول 
والشاعر مانع العتيبة وســـعيد الدرمكي مدير 
دائرة التشـــريعات في أبوظبي وعلي الشـــرفا 
نائب مدير دائرة التشـــريعات وقد فتحت قاعة 
الشـــرف بمطار أبوظبي ألم كلثـــوم تكريما لها 
ولدورهـــا الفني الريادي. ومـــن المطار انتقلت 
هي والوفـــد المرافق لها إلى مقـــر إقامتها في 

فندق العين بالس.

حدث تاريخي

وضـــح المـــر أن ”حفل ســـيدة الغنـــاء في 
حفـــال  كان  نوفمبـــر 1971  ليلـــة 28  أبوظبـــي 
اســـتثنائيا بـــكل المقاييس فهو حفـــل غنائي 
عربـــي يمثل قمة اإلبداع الموســـيقي والغنائي 
العربـــي، وكيف ال يكون كذلك ونجمته هي أبرز 
مطربة عربية، وكلمـــات أغنياتها كتبها أفضل 
شـــعراء األغنية العربيـــة، وألحانهـــا أبدعتها 
مخيلة أفضـــل المواهب الموســـيقية العربية، 
والفرقة الموســـيقية التـــي ترافقها بها أفضل 

العازفين المصريين“.
ويحكـــي كيف احتشـــد اآلالف في مســـرح 
وزارة الدفـــاع وكان آالف آخـــرون محتشـــدون 
مكتفيـــن بالوقوف قـــرب المكان. وقـــد غنت أم 
كلثوم ”أغدا ألقاك“ للشـــاعر السوداني الهادي 
آدم وألحـــان الموســـيقار محمـــد عبدالوهاب، 
كلمات أحمد شـــفيق كامل  وأغنية ”الحب كله“ 

وألحان بليغ حمدي.
وفي الحفل الثاني الـــذي جاء في الثالثين 
مـــن نوفمبـــر ارتـــدت أم كلثـــوم ثوبـــا غامقا 
وتحلت بعقـــد من اللؤلؤ الخليجـــي أهداه لها 
الشـــيخ زايد وكان ذلك الحفـــل لدعم المجهود 
الحربـــي المصري وقد حضرتـــه جموع غفيرة 
مـــن المواطنين والوافدين العـــرب والزوار من 
مختلف الدول العربية الذين جاءوا ليســـمعوا 

أسطورة الغناء العربي في القرن العشرين.
وتميـــز ختـــام زيـــارة أم كلثـــوم ألبوظبي 
بحدث هـــام وتوديع حار، أمـــا الحدث فهو أن 
سيدة الغناء بعد نهاية حفلتها في الثالثين من 
نوفمبـــر بقيت في ضيافـــة القيادة في أبوظبي 
لتشـــهد اليوم التاريخي والحدث السعيد الذي 
تمثل في إعالن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في الثاني من ديسمبر عام 1972، وكانت لحظة 
تاريخيـــة مميـــزة، وقد شـــهدت ســـيدة الغناء 

العربي أم كلثوم مراســـم رفـــع العلم االتحادي 
ألول مـــرة، وقدمت بعد ذلك التهنئة إلى ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة، وقالت لســـموه ”عقبـــال علم 

الوحدة العربية الكبرى“.
 أمـــا التوديـــع الحار فـــكان بعـــد ذلك في 
مطـــار أبوظبـــي حيث قـــام بتوديـــع أم كلثوم 
وزيـــر الخارجية أحمـــد خليفة الســـويدي مع 
المســـؤولين والمواطنين والوافدين  جمع من 
الذين تمنوا لســـيدة الغناء رحلة ســـعيدة إلى 
أرض الكنانـــة. وبذلـــك انتهت زيـــارة أم كلثوم 
التاريخية ألبوظبي، وســـتبقى تلك الزيارة من 
أهـــم آخر محطـــات أم كلثوم الفنيـــة، إذ كانت 

آخـــر زيارة خارجيـــة لها وحصلـــت فيها على 
التقدير الرســـمي المميز واإلعجاب الشـــعبي 
الكبير، وبعد ســـنة تقريبا توقفت أم كلثوم عن 
حفـــالت الغناء، وتوعكت صحتها، وتوفيت في 
3 فبراير عـــام 1975، وقد ودعتهـــا إلى مثواها 
األخير جماهير غفيرة من أبناء وبنات الشعب 

المصري الذين ناهز عددهم الثالثة ماليين.
يذكـــر أن الكتاب الذي قدمه وأشـــرف عليه 
محمد المر شـــارك فيـــه عدد مـــن الكتاب وهم 
ناصر عـــراق وإلياس ســـحاب وأحمد إبراهيم 
ومصطفـــى عبداللـــه، وأخرجـــه فنيـــا محمود 

شمس الدين عبو.
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أم كلثوم في زيارة تاريخية إلى أبوظبي كانت آخر رحالتها

جمعية الناشرين اإلماراتيين تدعو العرب إلى االقتداء بها

قرطاج تحتفي بالمونودراما

[ كوكب الشرق قدمت حفلين وشهدت مولد اإلمارات العربية المتحدة  [ كتاب يؤرخ لحدث موسيقي وغنائي استثنائي
ما زال صيت أم كلثوم الفنانة العربية األشــــــهر وامللقبة بسيدة الغناء العربي حاضرا إلى 
اليوم، حيث لم يتوقف حضور الفنانة في أغانيها فقط، بل كانت مساهمة بارزة في الكثير 
ــــــاب ”أم كلثوم في أبوظبي“  مــــــن األحــــــداث التاريخية املفصلية والهامة. وهو ما يحاول كت

الوقوف عنده.

كوكب الشرق رفقة الشيخ زايد في أبوظبي

عندما تتطاير األفكار

} ال تكاد تفارقني تفاصيل ذلك المشهد 
الفريد من نوعه في فلم ”اآلخر“ للمخرج 

يوسف شاهين، حيث يظهر فيه الناقد 
والمفكر إدوارد سعيد، متحّدثًا بطريقة 
تدعو إلى التفّكر والتساؤل. كان سعيد 

يتحّدث بطريقة سريعة تبدو فيها أفكاره 
وكأنها تنثال انثياًال من معين ال ينضب، 
وكنت أتساءل هل هذه هي طريقة إدوارد 

سعيد في التعبير عن أفكاره أم هي محض 
استجابة لسطوة شاهين اإلخراجية 
التي ُيسقط معها شخصيته وطريقة 

حديثه الديناميكية الدافقة على الممثلين 
ليتحولوا إلى نسٍخ عنه؟

 تلك ميزة نعرفها في جميع أفالم 
شاهين ال يمكن أن يتجاهلها كل مهتّم 

بالفن السينمائي وأفالم شاهين بخاصة؛ 
إنما يبقى األمر عصيًا على الفهم مع 

شخصية ثقافية عالمية األبعاد كشخصية 
إدوارد سعيد، التي يعّد ظهورها في 

فيلم سينمائي تكريسا لجودة ذلك الفيلم 
وتصريحا بعلّو شأنه. ثّم ماذا عن شاهين 

ذاته هو اآلخر، وِلَم تبدو األفكار لديه 
مثل شّالل دافق يتناول الكثير من األفكار 

والموضوعات في أقّل مساحة زمنية 
متاحة؟

يشيُع في أدبيات علم النفس المرضي 
(اإلكلينيكي) اصطالح ُيسّمى ”طيران 

األفكار“، وتلك سمة تختص بها بعض 
االضطرابات الذهانية لبعض األفراد الذين 

تبدو عليهم عالمات االنتقال من موضوع 
آلخر بطريقة كيفية من غير روابط منطقية 
متماسكة تسّوغ تلك االنتقاالت، ومن أجل 

ذلك يوصف هؤالء األفراد بأنهم ذوو تفكير 
سطحي غير رصين وال ُينتظُر منه نتائج 

فكرية ذات شأن.
لكْن من جانب آخر ثمة وجهة أخرى 

يمكن معها أن نطّل على موضوعة ”طيران 
األفكار“ تلك، إذ يبدو أّن بعض األفراد في 

هذه الحياة مسكونون بهاجس التفكير 
اليومي، بل وحتى اللحظوي الدائم، 

بالعالقات المتعددة الخفية التي ال يراها 
معظمنا بين موضوعات قد تبدو متباعدة 

ال رابط منطقيًا بينها، وعندما ُتتاُح لهم 
الفرصة للحديث عن مثل تلك العالقات 

يحصل أنهم يتحدثون بطريقة يبدون معها 
وكأنهم يتنّقلون من غير هدف محّدد بين 

موضوعات مشتبكة كثيرة، ويبدو أّن سمة 
التكّلم السريع المتواتر والمكّثف خصيصة 

تسم هؤالء ألنهم يريدون تمرير أكبر قدر 
من األفكار في أقّل حّيز من الوسيط المتاح 
ا  لهم، وقد يكون ذلك الوسيط لقاًء تلفزيونّيً
أو مشهدًا في فيلم سينمائي، وليس األمر 
مقتصرًا على الوسائط المرئية بل يتعّداه 

إلى الوسائط المكتوبة.
ومن يقرأ كتابات إدوارد سعيد 
سيكتشف بسهولة الكّم العظيم من 

األفكار المتباينة التي يجمعها بطريقة 
بارعة تحت ذات العنوان المعرفي الذي 
يتصدى لدراسته وتحليله، وفي السياق 

ذاته يمكن فهم المالحظة التي جاءت على 
لسان الفّنان عمر الحريري في أحد لقاءاته 

التلفزيونية عندما ذكر أّن شاهين يريد 
التعبير عن كّل مشاكل العالم وحقائقه 

الوجودية منذ بدء الخليقة في خالل 
الساعتين االثنتين اللتين يستغرقهما كّل 

فيلم في العادة.
تدعونا المالحظات السابقة للتفكير 
في جملة من الموضوعات وبخاصة في 
شأنين اثنين: األول هو ضرورة مغادرة 
المواضعات الراسخة التي تقرن بعض 

األفعال الفردية باضطرابات سايكولوجية 
مشّخصة وبطريقة قسرية، وأما الشأن 

الثاني فيختّص بتأصيل مرجعيات مبحث 
السايكولوجيا المرضية وضرورة إعادة 
دراستها على ضوء المكتشفات الحديثة 
في علوم البيولوجيا الجزيئية واإلدراك 

المعرفي، ورّبما سنشهد في السنوات 
القليلة القادمة إعادة ترسيم كاملة لكّل 
ما يختص باإلبداع وكيفية عمل الدماغ 

البشري.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

الكتـــاب يؤرخ الحتفـــال حضاري 

وثقافي وفني بديع اســـتدعى له 

الشـــيخ زايد سيدة الغناء العربي 

في زيارة تاريخية خالدة

Q

يســـتقبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، األربعاء، الشـــاعر املصري أحمد عبداملعطي ثقافة

حجازي ليمنحه وسام االستحقاق الوطني الجزائري، أرفع وسام بالجزائر.

ان صدر حديثا كتاب جديد للكاتب طلعت شـــناعة بعنوان 
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تحسين الخطيب

} سيكون الثالث من شهر مايو الجاري يوًما 
يحبس فيــــه الكثيرون أنفاســــهم، في انتظار 
قرار ُمتوّقــــع للجنة التي تمنــــح جائزة نوبل 
لآلداب. فهل تلغي اللجنة جائزة هذا العام؟

ســــؤال ظل يقّض مضاجع أعضاء اللجنة، 
طيلــــة الفترة القليلــــة الماضية، خاصة وأنها 
ســــتكون هذه هي المرة األولــــى التي ال تمنح 
فيهــــا الجائزة، بعــــد انتظامها ســــنوّيًا، منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وكيف ال ومؤسســــة الجائــــزة تعصف بها 
أزمة حــــادة، منــــذ تنامي فضيحــــة التحرش 
الجنســــي التي طالت المصــــور الفوتوغرافي 
جــــان كلــــود أرنــــو، زوج الشــــاعرة كاتارينا 
فروستنســــون، العضــــو فــــي اللجنــــة، بعــــد 
 Dagens” التحقيــــق الــــذي نشــــرته صحيفــــة
Nyheter“، في شــــهر نوفمبــــر الماضي، حيث 
وجهــــت ثماني عشــــرة امرأة إلــــى أرنو تهًما 

بالتحرش وسوء المعاملة.
 بــــدأت الحكايــــة بالتفاقم، حيــــن أقدمت 
المؤرخة األدبية ســــاره دانيــــوس -وهي أول 
امرأة تشــــغل منصــــب ســــكرتير اللجنة منذ 
تأسيســــها في العام -1786 على االستقالة من 
منصبها، بعد اجتماع طارئ في ســــتوكهولم، 

دام ثالث ســــاعات، ليلة الخميس الثاني عشر 
من شهر أبريل.

كانــــت هــــذه االســــتقالة صدمــــة للجميع؛ 
فاألصــــل أن يبقــــى أعضاء اللجنــــة، الثمانية 
عشــــر، في مناصبهم مدى الحيــــاة، وال يحق 
ألحدهم االستقالة البّتة، مهما كانت الظروف. 
ولكــــّن دانيــــوس رفضــــت البقاء، معلنــــًة، في 
تصريــــح مقتضــــب، أنهــــا قــــد ”فقــــدت الثقة 
باألكاديمّيــــة“، داعيــــًة إّياهــــا إلــــى ”محاربة 
استغالل الرجال للسلطة، وانتقاصهم من قدر 
النساء“، بحسب صحيفة الغارديان، نقًال عن 

وكالة الصحافة السويدية.
ســــارعت  التصــــدع،  اللجنــــة  ولتتــــدارك 
األكاديمّية إلى تعيين أندرس أولسون (الناقد 
والكاتب وأســــتاذ األدب بجامعة ستوكهولم، 
الــــذي كان قــــد نــــال عضويــــة األكاديمية، في 
العام 2008، بعد وفاة الشــــاعر الرس فورسل) 

في منصبهــــا، لفتــــرة مؤقتة، بعــــد أن صرح 
كل مــــن ملك الســــويد ومؤسســــة نوبــــل بأّن 
”الفضيحــــة قــــد أضــــّرت بســــمعة األكاديمّية 

والجائزة“.
ولكّن المســــألة لم تقف عند حد اســــتقالة 
ســــاره دانيــــوس فحســــب، بــــل تعّدتهــــا إلى 
اســــتقالة ســــبعة أعضاء آخرين، من ضمنهم 
بيتــــر إنغلنــــد، وكالس أوســــتيرغرين وكيال 
إســــبمارك. وعلى الرغــــم من أّن هذه ليســــت 
المــــرة األولى التي يســــتقيل فيها أعضاء من 
األكاديمية، إّال أّن المسألة مختلفة هذه المّرة، 
لجهة الفضيحــــة ”األخالقّية“ المدّوية، ولعدم 
رغبة المســــتقيلين في العدول عن استقاالتهم 

والعمل ثانية لدى األكاديمية.
وقد ســــبق لثالثــــة أعضاء أن اســــتقالوا 
فــــي العــــام 1989، احتجاًجا على عــــدم إدانة 
األكاديمّيــــة لفتــــوى الخميني باســــتباحة دم 
سلمان رشدي، بعد نشــــره ”آيات شيطانّية“، 
ولكــــّن األكاديمّيــــة لم تقبل اســــتقالتهم. وفي 
العام 2005 اســــتقال كنــــوت أنلوند، بعد منح 
الجائزة للنمساوية ألفريده يلنك، فظّل مقعده 

شاغًرا حتى وفاته في العام 2012.
عــــودة إلــــى أصــــل الفضيحة التــــي هّزت 
أركان المجتمــــع الســــويدي، إلى درجة دفعت 
مؤسســــة نوبــــل إلــــى التصريح بــــأّن ”الثقة 

باألكاديمية قد تضررت على نحو فادح.. وبأّن 
وقًتا طويًال سوف يمّر، قبل إعادة ترميم هذه 

الثقة“. 
فروستنســــون  كاتارينا  الشــــاعرة  تديــــر 
وزوجها جان كلود أرنــــو مركز ”فوَرم“، وهو 

ناد ثقافــــي في ســــتوكهولم، تلّقى دعًما 
الســــويدية  األكاديمية  من  مالًيا 

حتــــى إغالقــــه فــــي العــــام 
الفائــــت، بعد أن تعاظمت 

المزاعم ضّد أرنو.
وثّمــــة مزاعــــم 
ســــابقة ُوّجهــــت 
إلى أرنو، تتهمه 
بتسريب أسماء 

سبعة من الفائزين 
بجائزة نوبل، قبل 

إعالنها، من ضمنهم 
بــــوب ديلــــن فــــي العام 

2016، وهارولــــد بنتــــر في 
العام 2005. كما زعمت صحيفة 

”Degens Nyheter“، وفــــق ما نشــــرته 
الغارديان، أّن أرنو قد تحّرش بالنساء، وأساء 
معاملتهن، طيلة أكثر من 20 عاًما، ســــواء في 
مركز فوَرم، أو في ممتلكات تعود ملكيتها إلى 

األكاديمية السويدية في باريس والسويد.

أنكــــر أرنو كل هذه المزاعــــم واالتهامات، 
نافًيــــا أن يكــــون قد تورط بأّي نشــــاط يعاقب 
عليه القانون. ولكن ســــرعان ما ظهرت مزاعم 
جديدة، تفيد بأنــــه قد تم إبالغ األكاديمّية عن 
سلوك أرنو ”غير األخالقّي“، منذ بداية 1996، 
ممــــا دفع المدعــــي العام الســــويدي إلى فتح 
تحقيق أولــــّي في الحادثــــة. قطعت 
صالتهــــا  جميــــع  األكاديميــــة 
وأجــــرت  فــــوَرم،  بمركــــز 
تحقيًقــــا داخلًيا للوقوف 
الفضيحة،  على ”أبعاد“ 
بملف  تتقدم  لم  ولكنها 

رسمي إلى القضاء.
فهل ســــتتخذ 
اللجنة فــــي اجتماعها 
القــــادم قــــراًرا بإلغــــاء 
لــــآلداب  نوبــــل  جائــــزة 
هذا العام، علــــى أن تمنح 
الجائــــزة لكاتبيــــن اثنين في 
العام 2019، وفق مــــا راج مؤخًرا 
في الصحافة العالمية؟ ســــؤال ســــيظل 
التــــي تدير مؤسســــة نوبل،  رهــــن ”العقلّية“ 
خاّصــــة وأن أصواًتــــا كثيــــرة قــــد تعالت في 
اآلونــــة األخيرة مّتهمــــة األكاديمّية بأنها ذات 

عقلّية ”ذكورّية متعجرفة“.

حسونة المصباحي

} بعــــد تخرجــــه فــــي كليــــة الفنــــون الجميلة 
بدمشق، سافر الفنان التشكيلي ماهر البارودي 
إلى فرنسا لينتسب إلى المدرسة العليا للفنون 
الجميلة بمدينة ليون. وفي عام 1983 أحرز على 
منحة خّولت له إمضاء ســــنة في باريس تعّرف 
خاللهــــا علــــى الحيــــاة الفنية هناك، مكتســــبا 
تجربــــة ثرية وعميقــــة. بعدها عــــاد إلى مدينة 
ليون ليصبح من أبرز وأشهر وجوهها الفنية.

وقــــد عرضت لوحــــات ماهر البــــارودي في 
العديــــد مــــن كبريــــات المــــدن الفرنســــية. كما 
عرضت في ألمانيا وإيطاليا وتونس وروســــيا 
وسويســــرا،  المتحــــدة  العربيــــة  واإلمــــارات 

وغيرها.

مصير الشرق

يقــــول ماهر البــــارودي إنه ”ابــــن الحروب 
واالنقالبات العســــكرية“؛ ففي طفولته عاشــــت 
ســــوريا العديد من االنقالبات العسكرية التي 
كانت تجبره وتجبر عائلته والسوريين جميعا 
على العيش في خوف دائم. لذلك ظلت راســــخة 
في ذاكرتــــه صور العســــكريين وهــــم يعنفون 
ويرّوعــــون الناس فــــي الشــــوارع، ويداهمون 
البيوت في ظالم الليل، وينصبون المشانق في 

الساحات العامة.

 كمــــا تأثــــر الفنــــان وهــــو طفــــل بمحنــــة 
أخيه األكبــــر الذي أصيب بالجنــــون، وفي كل 
أســــبوع كان يصطحــــب عائلتــــه لزيارتــــه في 
المصحــــة العقلية. وكل هذه األجواء ســــتؤثر 
فيــــه، وســــتنعكس على مجمــــل اللوحات التي 
سيرســــمها في ما بعد، لتكون هــــذه اللوحات 
معبــــرة عن شــــقاء اإلنســــان، وعــــن العذابات 
التي يقاســــيها في أرض الشرق، أرض العنف، 
والحــــروب والخوف الدائــــم الجاثم على قلوب 

الناس.
وكان ماهــــر البارودي (وهو من مواليد عام 
1955) طالبا في كلية الفنون الجميلة بدمشــــق 
لما حدثت مجزرة ”تل الزعتر“ في بيروت خالل 
الحــــرب األهليــــة اللبنانية. ومتأثرا بها رســــم 
لوحة تجســــد تلك المجزرة الرهيبة. كما رسم 
لوحات أخرى تعيــــد إلى الذاكرة مجازر أخرى 
حدثت في بالد الشــــرق في مراحل مختلفة من 

التاريخ.

وفـــي لوحة بديعـــة حملت عنـــوان ”تحية 
إلى الحكام“، رســـم رجاال على شـــكل وحوش 
ضارية وأمامهم تنتشر جثث ضحاياهم بينما 
هم يقهقهون مهنئين بعضهم البعض بالنصر 
العظيم. ويقـــول ماهر البـــارودي إنه أراد من 
خالل هذه اللوحة رسم الصورة البشعة للحكام 
العـــرب الذين يقتلـــون شـــعوبهم ويهينونها 
ويذلونها ويســـلطون عليها يوميا شتى أنواع 

المظالم الرهيبة.
كما رســـم ماهـــر البارودي لوحـــات أخرى 

مـــن وحـــي مصيـــر 
فـــي  اإلنســـان 
أرض الشـــرق. 
وعلـــى جميـــع 
هـــذه اللوحات 

يطغى اللـــون الرمادي، 
والحـــزن  الكآبـــة  لـــون 

واللوعـــة، والعذاب بشـــتى 
ذلك  جســـد  وقـــد  مظاهـــره. 
مـــن خـــالل أشـــجار مقطوعة 

الغصون ومدمرة، وطيور ميتة 
باألقدام، وأياد مشوهة،  ومداسة 

وكائنات غريبة لها أشـــكال مخيفة 
ال نعرف إن كانت بشرية أم حيوانات.

يأس الخراف

فـــي مرحلة متقدمـــة من مســـيرته الفنية 
رســـم ماهر البـــارودي لوحات تحضـــر فيها 
الحيوانـــات لتعبـــر عـــن جوانـــب سياســـية 

وثقافية  واجتماعية 
فـــي بالد الشـــرق 
تمامـــا مثلما فعل 

ابن المقفع في“كليلة ودمنة“، والشاعر الفرنسي 
الفونتين، والكاتـــب البريطاني جورج أورويل 
فـــي روايتـــه الشـــهيرة ”مزرعـــة الحيوانات“. 
فالخنزيـــر مثـــال هو رمـــز التعفـــن والتوحش 
والغطرســـة، وغير ذلك مـــن المواصفات التي 
يتميـــز بها طغاة الشـــرق القدماء والمحدثون. 
والببغاء رمز لـــكل من يردد كالم غيره من دون 
أن يفقـــه معانيه ودوافعه ورمـــوزه وتداعياته. 
وقـــد يكون هذا الببغاء مثقفا أو كاتبا شـــرقيا 
انتهازيا ال يبدع األفكار، بل ينتحلها، ويرددها 
بغباء محاوال أن يقنع الناس بأنها من ابتكاره. 
وربما يكون هـــذا الببغاء رمـــزا لحكام صغار 
وتفهـــاء وجهلة يســـعون إلى فرض ســـلطتهم 

ونفوذهم من خالل تقليد عظماء الحكام.
وفي لوحات أخـــرى يحضر الخروف كرمز 
لإلنســـان العربـــي البـــريء الـــذي 
تنتهـــك حقوقه، وبـــه يضحى في 
الحـــروب والنزاعـــات مـــن أجـــل 
النفوذ والفوز بالسلطة ليكون من 
جديـــد ضحية لمظالم أخرى قد 
تكون أشـــد إيالما من المظالم 
الخروف،  ومثـــل  الســـابقة. 
يجد اإلنســـان الشرقي نفسه 
وعلى  الطاعـــة،  علـــى  مجبرا 
مســـايرة القطيع حتـــى لو أدى 

به ذلك إلى الموت، والسقوط 
في الهاوية. بل قد يكون 

الخروف رمزا للحاكم 
العربي الساذج 

والغبي الذي 

يرغب في أن يظهر أمام شـــعبه بمظهر الحاكم 
القـــوي والمحنـــك. ويقول ماهر البـــارودي إن 
فنه هـــو ”فن اإلدانة“؛ إدانـــة العنف والحروب 
والمظالـــم والمجازر، وفضح الطغيان، وتعرية 
الحياة السياســـية واالجتماعية والثقافية في 
أرض الشرق التي ال يزال فيها اإلنسان مجبرا 
علـــى أن يعيش مقيدا بالعديـــد من المحرمات 
السياســـية والدينية واالجتماعية التي تفرض 
عليـــه أن يكـــون شـــبيها بالعبد الفاقـــد ألدنى 
حرياته الشـــخصية. ويضيـــف البارودي قائال 
إن الفنـــان الحقيقي في نظره ال يمكن أن يكون 
بأي حال من األحوال محايدا. ورغم أنه يعيش 
بعيدا عن بالده، فإنه يشعر أنه شديد االرتباط 
بها، بل إنه يشعر أنه يعيش محنها وعذاباتها 

اليومية.
عن ماهـــر البارودي كتب الناقد الفرنســـي 
فيليـــب ريفيـــار يقـــول ”ماهر البـــارودي ليس 
تراجيديـــا، وليس حزينـــا ومضجرا. 
ماهر يقـــول لنا فـــي كل لحظة 
إن وضع األشياء، ووضع 
العالم، مثير لليأس، لكن 
في نفـــس الوقت يجانب 
العبثـــي، والمثير للغرابة 
والســـخرية واالمتعاض، الظلم 

ومأساة اإلنسان اليومية“. 
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و أخيرا ثقافة
ّ
عت الكاتبة الفلســـطينية ريـــم رن

ّ
ضمـــن فعاليات معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب وق

كتابها الصادر عن دار مداد للنشر والتوزيع، بعنوان {الكنز الداخلي}.

أعلنـــت دار الشـــروق املصرية عن عزمها إصـــدار مجموعة من مؤلفات الكاتـــب الراحل  توفيق 

الحكيم، في محاولة لنشر أدبه وفكره بني األجيال الجديدة.

} غالبا ما أتخيل أن الرسامين كيانات 
رأسية، وسيرها تختصر في مآالت 
العيون واألنوف واألفواه واللحى 

والشوارب،… وحين تتمادى فإنها تلتقط 
اليدين، ألم يتحدث أغلب الرسامين عن 
ذاكرة اليد، تلك المسماة مهارة… بينما 

تتيه سير الروائيين في األجساد الكاملة 
المركبة، وتحوالت الدواخل والخياالت 

والطرز والبالغات المظهرية المغرية 
بالتأويل.

في لوحة فان غوخ الذاتية، بمالمحه 
النحاسية، ومساّمه الصفراء، وضمادة 

األذن المندلقة من القلنسوة الزرقاء، 
يتهيأ للناظر وكأنما الرسام ينكر وجهه، 
لم تكن تلك الصورة هي الوحيدة للفنان 

الهولندي التي توّلد هذا اإلحساس، 
لقد أدمن هذا االنطباعي السقيم تخيل 
مالمح وجهه، مثلما أدمن مئات آخرون 

ذلك، من رامبرانت إلى بول غوغان 
الذي صور نفسه مع المسيح األصفر؛ 
ثمة في كل مرة إيحاء بإنكار النفس، 

وسعي لفهم شيء ملغز، ورغبة في تأويل 
المالمح، وإخراج ما ال تظهره المرآة، 

أو ما تظهره بشكل غامض وحافل 
باألسرار مثل مرآة بيالسكيس في لوحة 

الوصيفات.
هذا الولع بتقاسيم الوجه وتفاصيل 

العينين والتجاعيد واالنحدارات وكنه 
النظرة والكالم المكتوم، ال يبدو شأنا 
روائيا، لهذا في محاورة بالغة الداللة 

جمعت بين الروائي التركي يشار كمال 
ومواطنه الرسام عابدين دينو حملت 

عنوان ”الوجه والقفا“، سيتحدث بتحسر 
عن ”إهمال الروائيين للوجه البشري 
لحساب الجسد والهيئة وتعالقاتهما 
مع الفضاءات المتنامية“، فلم تؤخذ 

التقلبات التعبيرية للمالمح المساحات 
التي تستلزمها، وهي التي ال تكف 

عن التبدل واالنزياح. لهذا ال يمكن أن 
نتحدث عن بورتريهات روائية إال بكثير 

من التجاوز، أما في النصوص التي 
يسعى فيها الروائيون لتخيل ذواتهم 

فإن وجوههم ال تكف عن االنزواء، أذكر 
دوما أن األساليب تنصرف إلى توصيف 

الكتلة العامة وعمقها الداخلي، وما 
يتصل بها من خطاب كالمي، وأحيانا 

بتفاصيل الماكياج والعطور، والنّظارات، 
القسمات وحدها ال تحظى بعناية.

ال أذكر كثيرا من الصور السير ذاتية 
التي تشخص وجوه كتابها، ومن ضمن 

تلك المقاطع التصويرية النادرة تبرز 
صورة هشام شرابي في مطلع سيرته 

”صور الماضي“، حيث يطل علينا الوجه 
المرسوم لفظيا من المرآة ليقاس فعل 

الزمن، لكن سرعان ما يختفي األثر 
المتداعي للمحّيا الهرم أمام طوفان 

األحاسيس المتصلة بالزمن واألمكنة 
واألقارب واألصدقاء، فيتحول إلى 

شبه بذرة بلحاءات خارجية سميكة ال 
تنكشف بسهولة. وحتى حينما يستعمل 
الروائي األلوان للوصف فهو يحصرها 
في مقامات صافية، وال يهوشها لتبيين 

األثر، يبدو غير معني باستيضاح 
التقلبات الحسية للعواطف، إال بما هي 

درجات في سلم السواد والحمرة.

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

وجوه وأجساد

لغى جائزة نوبل لألداب هذا العام
ُ

هل ت

الخروف الرمادي رمز لإلنسان العربي البريء

[ الفنان السوري ماهر البارودي يسير على خطى ابن المقفع وجورج أورويل والفونتين
ــــــان الســــــوري ماهــــــر البارودي،  كان الفن
املقيم في مدينة ليون الفرنســــــية منذ عام 
١٩٧٩، والذي ميلك جتربة فنية مغايرة في 
رسوماته ومنحوتاته، من أبرز املشاركني 
في أيام الفنون واحلوار بني الثقافات التي 
انتظمت مبدينة احلمامات التونســــــية في 
األســــــبوع األخير من شهر أبريل من هذا 
العام. ”العــــــرب“ التقت بالفنان في حديث 

حول جتربته في عوالم التشكيل.

مصير اإلنسان في أرض الشرق
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لوحـــات تعبـــر عن شـــقاء اإلنســـان 

وعذاباته في الشرق، أرض العنف، 

والحـــروب والخـــوف الدائـــم الجاثم 

على القلوب

 ◄

مـــن خـــالل الحيوانات يعبـــر الفنان 

عـــن جوانـــب سياســـية واجتماعية 

وثقافيـــة فـــي بـــالد الشـــرق تماما 

مثلما فعل ابن المقفع

 ◄

في اجتماعهـــا القادم هل ســـتقرر 

اللجنـــة إلغاء جائـــزة نوبـــل لألداب 

لكاتبيـــن  الجائـــزة  لتمنـــح   ،2018

اثنين في العام 2019

 ◄

كما رســـم ماهـــر البارودي لوحـــات أخرى 
مصيـــر  مـــن وحـــي

فـــي اإلنســـان 
أرض الشـــرق. 
وعلـــى جميـــع 
هـــذه اللوحات 

يطغى اللـــون الرمادي، 
والحـــزن  الكآبـــة  لـــون 

واللوعـــة، والعذاب بشـــتى 
ذلك  جســـد  وقـــد  مظاهـــره. 
مـــن خـــالل أشـــجار مقطوعة 

الغصون ومدمرة، وطيور ميتة 
ومداسة باألقدام، وأياد مشوهة، 

وكائنات غريبة لها أشـــكال مخيفة 
حيوانات. ال نعرف إن كانت بشرية أم

يأس الخراف

فـــي مرحلة متقدمـــة من مســـيرته الفنية 
رســـم ماهر البـــارودي لوحات تحضـــر فيها 
الحيوانـــات لتعبـــر عـــن جوانـــب سياســـية 

وثقافية  واجتماعية 
فـــي بالد الشـــرق 
تمامـــا مثلما فعل 

انتهازيا ال يبدع األفكار، بل ينتحلها، ويرددها 
بغباء محاوال أن يقنع الناس بأنها من ابتكاره. 
وربما يكون هـــذا الببغاء رمـــزا لحكام صغار 
وتفهـــاء وجهلة يســـعون إلى فرض ســـلطتهم

من خالل تقليد عظماء الحكام. ونفوذهم
وفي لوحات أخـــرى يحضر الخروف كرمز 
البـــريء الـــذي لإلنســـان العربـــي
تنتهـــك حقوقه، وبـــه يضحى في
الحـــروب والنزاعـــات مـــن أجـــل 
النفوذ والفوز بالسلطة ليكون من 
أخرى قد  جديـــد ضحية لمظالم
تكون أشـــد إيالما من المظالم
الخروف،  ومثـــل  الســـابقة. 
يجد اإلنســـان الشرقي نفسه 
وعلى  الطاعـــة،  علـــى  مجبرا 
مســـايرة القطيع حتـــى لو أدى 

به ذلك إلى الموت، والسقوط 
في الهاوية. بل قد يكون 

الخروف رمزا للحاكم 
العربي الساذج 

والغبي الذي 

القـــوي والمحنـــك. ويقول م
فنه هـــو ”فن اإلدانة“؛ إدانــ
والمظالـــم والمجازر، وفضح
الحياة السياســـية واالجتم
أرض الشرق التي ال يزال في
علـــى أن يعيش مقيدا بالعد
السياســـية والدينية واالجت
عليـــه أن يكـــون شـــبيها با
حرياته الشـــخصية. ويضيـ
إن الفنـــان الحقيقي في نظر
حال من األحوال محايد بأي
بعيدا عن بالده، فإنه يشعر
بها، بل إنه يشعر أنه يعيش

اليومية.
عن ماهـــر البارودي كتب
فيليـــب ريفيـــار يقـــول ”ماه
تراجيديـــا، وليس
ماهر يقـــول
إن وض
العالم
في نف
العبثـــ
والســـخرية
ومأساة اإل

ـتوكهولم، تلقى دعًما 
الســــويدية  ة 

ي العــــام 
عاظمت 

م 
العام 

نتــــر في 
مت صحيفة 

، وفــــق ما نشــــرته

ممــــا دفع المدعــــي العا
تحقيق أولــــّي
األكاديمي
بمركـــ
تحق
ر

عل
و
ر

ا
ال
جا
هذا
الجائــــز
،2019 العام
في الصحافة العال



شريف الشافعي 

} القاهــرة – الربيـــع هـــو جنـــون الطبيعـــة 
وتمّردها على الثبـــات من أجل إطاللة مبدعة، 
وقـــد التقطـــت مجموعـــة مـــن التشـــكيليين 
المصرييـــن هذا الخيط المدهـــش من أجنحة 
الفراشات لصياغة ربيع فني متفّجر من خالل 

معرض جماعي في القاهرة.
وفي معرض تشـــكيلي جماعـــي بالقاهرة 
عنوانـــه ”+ 21“، تأتـــي ثيمة الرفض قاســـما 
مشتركا في تجارب مجموعة فنانين يقتبسون 
من الربيع تفّجره ومن الطبيعة تمّردها لتقول 
ألوانهـــم وتكويناتهـــم إن هناك وجـــودا آخر 
قابال للخلق والتشّكل وفرض كلمته الجمالية.

ويضم المعرض، الـــذي يمتّد حتى الثالث 
عشـــر مـــن مايـــو الجـــاري بغاليـــري ”خـــان 
بالزمالك، عددا كبيـــرا من لوحات  المغربـــي“ 
الزيـــت واألكواريل لكل من الفنانتين إســـراء 
زيـــدان وهالـــة الشـــاروني والفنـــان جوزيف 
الدويـــري، باإلضافـــة إلـــى تماثيل الخشـــب 

وعرائس األشجار للتشكيلية سماء يحيى.
وحيوية الحياة وخصوبتها وقدرتها على 
التجّدد، هي أبرز مالمح أعمال معرض ”+ 21“ 
أو ”زائد 21“، ويلجأ الفنانون المشاركون إلى 
لالنطالق  جوهري  األنوثة كباب 
الحياة  هـــذه  تصوير  نحـــو 
الثريـــة الخصبـــة الولـــود، 
المشـــعة بالبهجـــة والثمار 

واللعب والطفولة والمرح.
أيضا يضحك  البحـــر 
بطالقـــة، والشـــمس تمّد 
خيوطها الذهبية لتشـــتبك 
مـــع األلـــوان الزاهيـــة 
الصاخبـــة فـــي لوحـــات 
الفنانيـــن التـــي تنطلق 
فيها الدراجات والقوارب 
الشـــراعية واألراجيـــح، 
لترتسم الحياة في صخبها، 
والصخب في حيويته، كما 
تتماهى المرأة والشجرة، 
وكلتاهمـــا عروس بارزة في 

التماثيل الخشبية.
ويرسم جوزيف الدويري 
(41 عاما)، في أعماله موسيقى 
الحيـــاة الالعبـــة، وطفولة 
عجائبية تعيد اإلنســـان إلى 
بكارته األولى، حيث تتالشى 
المالمح وتذوب التفاصيل 

المحّددة ليحل اإلشـــعاع واالنطالق والوهج. 
”الفـــن هو الربيع المتجـــّدد، والخلق من داخل 
الخلق، وطـــرح ما في الداخـــل بأمانة، لتقود 
الحالـــة إلى وجود كامل يصلح ألن نقيم فيه“، 
هـــذا ما يقولـــه الدويري، معبرا عن ســـعادته 
بفكرة هذا المعرض الجماعي الذي يراه نافذة 

للتحّرر واإلقدام والجرأة على التعبير.
ويراهـــن الدويـــري علـــى تفجيـــر الطاقة 
اإليجابيـــة فـــي أعمالـــه التـــي تنقل مشـــاعر 
وفيوضات داخليـــة مفعمة بالنورانية، ويقول 
”هـــي حالة من الرضـــا والطمأنينة والتصالح 
مع الذات والكون، هي البهجة الكاملة، الكامنة، 
أردت لهـــا اإلفصـــاح عن وجودهـــا والتحّقق، 
ببساطة، وتجريد، فحضرت األجواء الطازجة 

كما هي، وغابت المالمح أو ذابت“.
وفـــي جانـــب مـــن أركان غاليـــري ”خـــان 
جديـــدة من  مجموعـــة  تتـــراص  المغربـــي“، 
عرائـــس التشـــكيلية ســـماء يحيـــى، صاحبة 
التجربة متعـــّددة المراحل ”عرايس بتتّرص“.

وفي عرائســـها الخشـــبية، تبحـــر الفنانة في 

التـــراث، خصوصا الرافد الشـــعبي المصري، 
مســـتوحية الثقافة المرويـــة والمكتوبة على 
الســـواء، والمياه الجوفية التي تشّكل خاليا 
المجتمع وكيانـــه الحضاري وهويته الفريدة، 
ويأتي الربيع المتفّجر من خالل طبيعة المرأة 
المتمّردة التي تتالقى مع شـــجرة الخلد، ذات 

الجذور الثابتة واألوراق المتجّددة.
”ما أصبو إليه هو وصل الماضي بالحاضر 
والمستقبل عن طريق ما أقدمه من فن“، هذا ما 
تقوله ســـماء يحيى لـ“العـــرب“، موضحة ”أن 
هناك جيال من المبدعين الشباب يبدون ثائرين 
علـــى الماضـــي، وبحكـــم الطبيعـــة المتمّردة 
لسنهم فإنهم رافضون لكل ما هو قديم اعتقادا 

منهم أنه ال فائدة له“.
وتشـــير إلـــى أن أعمالها تأتـــي كمحاولة 
إلثبـــات أن القديـــم والعادي الـــذي تنظر إليه 
األغلبية على أنه مســـتهلك وعابر بال فائدة قد 
يكون أكثر حداثة وجماال وعصرية مّما يخطر 
علـــى البـــال، فالجمـــال موجود في كل شـــيء 

والُمبهر يكمن دائما داخل العادي.

ومـــن عرائـــس األشـــجار إلى الســـيدات 
الرياحين في أعمال الفنانتين إسراء زيدان (28 
عاما) وهالة الشاروني (36 عاما)، حيث يبتسم 
أحمر الشـــفاه وورد الخدود للورود الناضجة 
في البساتين، وتذوب الفراشات الُمزركشة في 
أنســـجة الفســـاتين وتحّلق ضفائر الشعر مع 

الطيور في سماء الحرية.
الســـيدات هنـــا مصريات بامتيـــاز، ليس 
فقط من خـــالل المالمح والقـــوام، إنما أيضا 
من خالل الطقوس الشـــعبية الخاصة والروح 
المصريـــة فـــي التعامل مع يوميـــات الحياة، 
كاللعب بالكرة على شـــاطئ البحـــر، والتزّين 
أمام المرآة بدالل والجلوس بهدوء في ســـاحة 

البيت بعد عناء يوم طويل.
”+ 21“، معـــرض ربيعي مبهـــج تتحّقق فيه 
سمات الجماعية رغم الخصوصية التي تمّيز 
كل فنان من المشـــاركين، وتبقى كلمة الســـر/

المفتاح هي الـــروح المتمـــّردة البريئة، التي 
عرفـــت كيـــف تضحك للعالـــم فتحـــّول العالم 

بدوره إلى مرآة تضحك.

نضال قوشحة

} دمشــق – علـــى أمـــواج البحر وفـــي مدينة 
الالذقية ولد جرجس جبارة في بيئة تحب الفن 
لكنها ال تمتهنه، درس هندســـة الزراعة، إّال أن 
ولعه بالفن دفعه نحو المشـــاركة في العديد من 
األعمال المســـرحية في مدينتـــه قبل أن ينتقل 

للعمل في التلفزيون.
وبعـــد ســـنوات، قّدم جبـــارة الشـــخصية 
األهـــم في حياتـــه المهنية من خالل مشـــاركته 
تأليف  في المسلسل الشـــهير ”ضيعة ضايعة“ 
ممـــدوح حمادة وإخـــراج الليـــث حجو، حيث 
رئيس مخفر  جّســـد فيه شـــخصية ”أبو نادر“ 
ضيعـــة أم الطنافس الفوقي، وقـــّدم من خالله 
بالتعـــاون مـــع الكاتـــب والمخرج، شـــخصية 
مختلفة ومغايرة عّما ُيعرف عن رجال الشـــرطة 
فـــي مجتمعاتنـــا العربيـــة من انزيـــاح فطرّي 
للقمـــع المجانّي، إذ برز ”أبـــو نادر“ في العمل 
في شـــكل رجل الشرطة الُمنشغل بهموم الناس 
ومتاعبهم، بل والحريص عليهم وعلى حياتهم 
وأرزاقهـــم، حيث كان واحـــدا من أهل الضيعة، 
يتعاطـــف مع المقهور والضعيـــف ويحاول أن 

يجد حلوال للجميع.
وعلى الصعيد السينمائي لم تكن مشاركات 
جرجس جبارة كثيرة، وذلك نتيجة قلة اإلنتاج 
الســـينمائي في ســـوريا أصال، لكنه شارك في 
العديـــد  مـــن األعمـــال الهامة منهـــا ”صديقي 
األخير“، ”الشراع والعاصفة“، والفيلم القصير 

”رقصـــة الغـــراب“، كما عمل مـــع المخرج حاتم 
علـــي في فيلم ”ســـيلينا“ الغنائي المأخوذ عن 
مســـرحية ”هالـــة والملك“ لألخويـــن رحباني، 
كمـــا تعامل ثانية مع حاتم علي في فيلم ”الليل 

الطويل“ عن سيناريو لهيثم حقي.
والحنين إلى الســـينما دفع جرجس جبارة 
للتعامـــل هـــذه المـــرة مـــع المخرج الســـوري 
عبداللطيـــف عبدالحميـــد في فيلمـــه المرتقب 
”عـــزف منفـــرد“، والـــذي يجّســـد فيـــه الفنان 
الُمخضـــرم علـــى خالف ما ُعرف بـــه من أدوار 

كوميديـــة فـــي الدراما التلفزيونية، شـــخصية 
”العم إبراهيـــم“، ذاك الرجل الكهل الذي يتعّرف 
عليه بطل العمل في محل عام، وتنشـــأ بينهما 
عالقـــة صداقـــة غريبـــة وعابرة، لكنهـــا تحمل 

الكثير من المعاني اإلنسانية الكبرى.
وفي الفيلم يّتحد وجع، العم إبراهيم، الكهل 
الســـتيني، مع وجع الشـــاب الموسيقي، طالل، 
الذي يعاني مشـــاكل اجتماعيـــة نتيجة ظروف 
الحرب التي تشهدها سوريا حاليا، ليكون العم 
إبراهيم جزءا يوميا من أحداث بيت الموسيقي 
الُمثقـــل بمشـــكالت الحيـــاة، فيعيش الشـــيخ 
معاناته الدفينة التي جعلته شـــخصا مكسورا 

تتقاذفه أمواج المرض والعزلة والتشّرد.
والفيلم الذي وضع له السيناريو ويخرجه 
أيضا المخرج السوري المخضرم عبداللطيف 
عبدالحميد يطرح قصة إنســـانية أبطالها أربع 
شخصيات، زوجان وصديقة لهما ورجل مسن، 

هو جرجس جبـــارة. وجرجس جبارة، يتقاطع 
فـــي جـــّل األدوار التي يقّدمها مـــع الكثير من 
تفاصيل مكنوناته الشخصية، فهو معروف في 
الوسط الفني السوري، بدماثة األخالق وسعة 
الصدر، وربما األهم بالنسبة للبعض ابتسامته 
التـــي ال تكاد تفارقه، وهذا ما جعله، كما يبّين 
”تقديمـــي للشـــخصية الكوميديـــة ينبـــع من 
إحساســـي بها، حيث أتناولها دائما بشـــكلها 
الطبيعـــي الذي يســـكن فـــي وجـــدان الناس 

تلقائيا“.
وألجـــل ذلك، يؤكد جبـــارة ”أنا معجب بما 
يكتبـــه المؤلف ممدوح حمـــادة، الذي تعاملت 
معـــه في أكثر من عمل كوميدي“، ويرى الفنان 
الســـوري أن أعمـــال حمادة تقـــّدم رقّيا فكريا 
للممثـــل والمشـــاهد علـــى الســـواء، إذ يقول 
”بالرغـــم مـــن الطابـــع الهزلي الـــذي ُيمّيز جل 
أعمـــال حمـــادة انطالقا من مسلســـل ’ضيعة 
ضايعـــة‘، مرورا بمسلســـلي ’الخربة‘ و‘ضبو 
الشـــناتي‘، وصوال إلى مسلســـل ’الواق واق‘ 
الذي ســـيعرض في رمضان القادم، فإن ســـمة 
الكوميديا الســـوداء تجعل مـــن أعمال حمادة 

ُمستساغة لكّل ُمتابع حصيف“.
وعن المسلســـل ودوره فيـــه، قال جرجس 
شـــخصية  جبـــارة ”أقـــّدم في ”الـــواق واق“ 
الدكتـــور ”معيط“، وهو رجـــل غني وصاحب 
رأس مال يحاول دائما اقتناص الفرص لفرض 

سيطرته وتحقيق منافعه الشخصية“.

انتهـــت املطربـــة املصريـــة أنغام من تســـجيل أدعيـــة دينية بصوتهـــا تمهيـــدا لطرحها على منوعات

الشاشات في رمضان القادم، واألدعية من ألحان رامي جمال ومدين.

طرح النجم العراقي ماجد املهندس أغنية جديدة تحمل عنوان {رفوف الذكريات}، من كلمات 

الشاعر املنصور وألحان أحمد الهرمي وتوزيع موسيقي لسيروس.

قّدم جرجس جبارة خالل مسيرته الفنية التي تزيد عن ثالثني عاما العشرات من األعمال 
ــــــة التي توّزعت بني الدراما التلفزيونية والســــــينما، ليظّل دوره في مسلســــــل ”ضيعة  الفني
ضايعة“ واملتمثل في ”أبو نادر“ رئيس املخفر عالمة فارقة في مســــــيرته الفنية، وهو اليوم 
منشــــــغل بتصوير فيلم ســــــينمائي ومسلسل تلفزيوني يســــــعى من خاللهما لتقدمي دورين 

مختلفني متاما عن شخصية ”أبو نادر“ التي حفرت عميقا في وجدان املشاهد العربي.

بالعاصمة  يحتضن غاليري ”خان املغربي“ 
ــــــة القاهــــــرة املعــــــرض اجلماعــــــي  املصري
ــــــى 13 مايو اجلاري،  ”+ 21“ الذي ميتد حت
مبشاركة أربعة فنانني تشكيليني من أجيال 
مختلفة جتمع بينهم الرغبة في اســــــتنبات 
ربيع فني خــــــاص بألوان الرفض وخامات 

التفجر اخلّالق.

األنوثة عنوان متجدد لحياة تضج بالخصب

ى عن الكوميديا ألجل {عزف منفرد}
ّ
جرجس جبارة يتخل

[ معرض {+ 21}.. األلوان تصنع ربيعا متمردا في القاهرة 

طفولة كامنة في األعماق

لة بهموم الوطن
ّ
شخصية محم
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} أستمع إلى الغناء الحديث المنتشر هذه 
األيام وأضرب كفا بكف، ففي معظم األحوال 
ال أستطيع التفريق بين أغنية وأخرى لنفس 

المطربة أو المطرب، فالكلمات سطحية 
ساذجة، تنزلق على سطح الموسيقى 

اإليقاعية الراقصة التي ال يقصد منها أن 
يستمع المستمع وينصت ويشعر بجمال 

اللحن والنغم، بل أن يتمايل فقط على 
اإليقاعات الراقصة، ولذلك فقد الغناء رونقه 

وسحره، خاصة مع تدهور كلمات األغاني 
التي تعّبر عن حالة وجدانية واحدة ال عمق 

فيها وال سحر خفيا.
ال شك في وجود بعض األصوات الجيدة 

في ساحة الغناء، لكن إما أنها ال تجد من 
يكتب لها كلمات مناسبة ومن يقّدم لها 

ألحانا تليق بصوتها وتبرز جماله وقوته، 
وإما أنها تندمج طواعية في ضجيج الغناء 
السائد المتّدني لتنافس مثيالتها في مجال 

التوزيع والتسويق والرواج التجاري.
المشكلة أن الجمهور أيضا لم يعد يميل 

لالستماع، بل يفّضل الرقص على السمع، 
والتمايل المرتجف مع اإليقاعات عوضا 

عن اإلحساس الجميل بالطرب، لذلك غاب 
غناء القصيدة بدرجة ملحوظة، وأصبح من 
يغنيها يرّدد كلماتها في رتابة كأنه يقرأ من 

كراس في يده.
كانت القصيدة سمة الغناء في 

الستينات، وكانت تحفل باألشعار التي 
تطرح تساؤالت وجودة كبيرة حول الذات 
والعالم والمصير، ممزوجة بمعاني الحب 

والعشق ولوعة المحب، وكلها من موروثات 
الغناء العربي.

كان علي مهدي يكتب وعبدالحليم حافظ 
يغني وعبدالوهاب يلحن كلمات مثل:

”فوق الشوك مشاني زماني قاللي تعال نروح للحب
بعد سنين قاللي إرجع تاني حاتعيش فيه مجروح 

القلب
اللي مشيته رجعت أمشيه واللي قاسيته رجعت 

أقاسيه.. فوق الشوك!“.
وكأنما كان الشاعر (والمغني) 

يستوحيان شيئا أشبه ما يكون بعذاب 
سيزيف في األسطورة اليونانية الشهيرة.

في عصر القصيدة الغنائية كانت تبذل 
جهود هائلة بين الشاعر والمغني والملحن 

والفرقة الموسيقية والتوزيع الموسيقي 
مع تعّدد اآلالت بدرجة مذهلة، وكان يمكن 

أن يستغرق عزف المقّدمة الموسيقية على 
المسرح، كمقطوعة قائمة بذاتها، عشر 

دقائق كاملة.
وكثيرا ما كان يثير غناء القصائد 

مشاكل مع التيارات المتزّمتة التي ترفع 
شعار التكفير، ولكن على استحياء، فقد 

كان العصر عصر الدولة القوية التي كان 
يمكنها أن تردع وتسكت مثل هذه األصوات 

الغبية المعادية للفن عموما وليس كما 
هو حاصل اليوم، بعد أن انفلتت األمور 

بعد إقرار مبدأ ”الحسبة“ الذي يسمح ألي 
داعي بأن يقاضي من يشاء من أهل الفن 

والفكر بدعوة أنه يدافع عن المبادئ الثابتة 
التي تمس المجتمع ككل، أي أن سيادته 
نّصب من نفسه محاميا يدافع عن أذواق 

الشعب في حين أنه يريد أن يقمع ويخرس 
ويسكت، ولو طال ألقام الحد على من يعتقد 

أنه يخالفه في فهم الدين.
وال شك أن شيوع مثل هذه الثقافة في 

المجتمعات العربية عموما، هو السبب 
األساسي في ما وصلت إليه البالد من 

كوارث.
قامت قيامة قوى التطّرف عندما غنى 
عبدالوهاب ”جئت ال أعلم من أين ولكني 
أتيت“ للشاعر العظيم إيليا أبوماضي، 

ثم أثارت قصيدة ”األطالل“ التي غنتها أم 
كلثوم وهي قصيدة وجودية بامتياز، ضجة 

هائلة بسبب مقطع في قصيدة الشاعر 
إبراهيم ناجي، يقول:
يا حبيبي كل شيء بقضاء
ما بأيدينا خلقنا تعساء
ربما تجمعنا أقدارنا

ذات يوم بعد ما عز اللقاء
فإذا أنكر خل خله
وتالقينا لقاء الغرباء

ال تقل شئنا
ولكن الحظ شاء

تساءل المعترضون: كيف يكون الحظ 
هو الذي يشاء، فالمشيئة لله وحده، وهو 
خلط لألمر كالعادة بين الديني ”المطلق“ 
والفني ”النسبي“، وهذه عادتهم المألوفة.
وكانت قصيدة كامل الشناوي ”لست 

قلبي“ التي لحنها عبدالوهاب وغناها 
عبدالحليم قد أثارت لغطا مماثال بسبب 

البيت الذي يقول:
قدر أحمق الخطى
سحقت هامتي خطاه

ومرة أخرى يصرخون: ”وكيف يكون 
القدر أحمق؟ هذا ال يصح“.. وكل هذا 

الهراء!

عن عصر األغنية الوجودية

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

في {عـــزف منفـــرد} يعيـــش العم 

إبراهيـــم معاناتـــه الدفينـــة التـــي 

تتقاذفه  جعلته شخصا مكســـورا 

أمواج املرض والعزلة والتشرد

 ◄
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} أمسرتدام - كشفت شركة اليتيير الهولندية 
الناشئة لصناعة الســـيارات أنها تعكف على 
تطوير سيارة كهربائية مبتكرة تعمل بالطاقة 
الشمســـية، في حتـــد ألكبر الشـــركات العاملية 
التـــي تعمل في هـــذا املضمار وفـــي مقدمتها 

تيسال األميركية.
وأوضحـــت الشـــركة أن أيقونتها اليتيير، 
رباعية الدفع تعتمد على أربعة محركات مركبة 
على صرة العجالت تعمل بالطاقة الكهربائية، 
التي تســـتمدها من اخلاليا الشمسية، لتتيح 
إمكانية التنقل ألســـبوع كامل أو حتى شـــهر 

دون احلاجة إلى الشحن.
واعتمادا على نوع البطارية، من املفترض 
أن تصـــل الســـيارة، التـــي ســـيتم تصنيعها 
بالتعاون مع شـــركة التطوير األملاني إي.دي.

أي.جي، بشحنة واحدة إلى مدى سير يتراوح 
من 400 إلى 800 كليومتر.

وميكـــن أن تتـــم عمليـــة الشـــحن أيضـــا، 
وفـــق املواصفات الفنيـــة للســـيارة اجلديدة 
التي أعلنت عـــن جزء من تفاصيلها الشـــركة 
الهولنديـــة، عـــن طريـــق التوصيـــل مبقابس 

الكهرباء، أو عن طريق الشاحن السريع.
واســـتثمرت اليتيير في تعلـــم كيفية بناء 
اخلاليا الشمسية الستخدامها في سياراتها، 
وتســـتمر في القيام بذلك ألنهـــا تصور كيفية 

عمل طبقة اخلاليا الشمسية على الهيكل.
وتؤكد أنه يجب حماية اخلاليا الشمســـية 
من الرياح والطقـــس، وعادة ما يجب وضعها 
على األسطح املنحنية ملواجهة أي حتديات قد 

تعترض تشغيل السيارة.

وأشـــارت اليتييـــر إلى أن وحـــدة تخزين 
الطاقة بسيارتها اجلديدة، التي ستنتج منها 
100 نسخة فقط بحلول 2020، ميكن استغاللها 
كمصدر طاقة لالســـتخدام اخلارجي أو حتى 

في املنزل.

وأوضح املسؤولون في الشركة أن اليتيير 
عملت في السنوات األخيرة على تطوير منصة 
كهربائيـــة شمســـية أصلية كاملـــة تصل إلى 

ثالثة أضعاف كفاءة الطاقة مقارنة بالسيارات 
الكهربائية احلالية في السوق. 

ومـــن الواضح أن هـــذه الســـيارة وحش 
مختلف متاما عن ســـيارة سونو سيون، التي 
تعمـــل بالطاقة الشمســـية والبالغ قيمتها 200 

ألف يورو.
ويتوقـــع أن تتم صناعة النمـــوذج األولي 
للمركبـــة اجلديدة بحلـــول العـــام املقبل على 
أن يتم طرحها في األســـواق فـــي بداية األمر، 
بحلول عام 2020 بسعر يبدأ من 119 ألف يورو.

ويتجـــه معظـــم مصنعي الســـيارات حول 
العالـــم فـــي الوقـــت احلاضر نحـــو االعتماد 
علـــى الطاقة البديلـــة مثل الكهربـــاء والطاقة 
الشمســـية، ومـــن أهمهـــم تيســـال األميركية 

وهانيرجي الصينية.

الســـيارات  شـــركات  اســـتغلت   - بكــني   {
العالمية فرصـــة انعقاد معرض بكين الدولي 
للســـيارات، الـــذي يختتـــم غـــدا الخميـــس، 
لعـــرض أيقوناتهـــا الفاخرة فـــي واحدة من 
أغنى أســـواق السيارات، حيث تمتاز السوق 
الصينية بأكبر مبيعـــات وأعلى معدالت نمو 

في العالم.
وتماشـــيا مع هذا االتجاه أعلنت شـــركة 
مايبـــاخ اقتحام فئـــة الســـيارات الرياضية 
متعـــددة األغـــراض ”أس.يو.فـــي“ على غرار 
الشـــركات العالميـــة األخـــرى بنتلـــي ورولز 

رويس.
لمرســـيدس  التابعـــة  الشـــركة  وقدمـــت 
مرســـيدس  االختبارية  ســـيارتها  األلمانيـــة 
مايبـــاخ التـــي يطلق عليها الرؤيـــة النهائية 
الفاخرة، حيث تأتي بطول يبلغ 5.26 متر وهي 
تعتبر بمثابة توليفة بين ســـيارات األراضي 

الوعرة وموديالت الصالون الفاخرة.
وتضـــم باقة التجهيـــزات التقنيـــة لهذه 
النســـخة التي تعتبر نجمـــة نجوم المعرض 
وتصـــل ســـرعتها إلى 250 كلـــم/س، عجالت 
قيـــاس 24 بوصة مع كشـــافات نحيفة بتقنية 

”أل.إي.دي“.
ويتم إمـــداد المحركات األربعـــة بالطاقة 
الكهربائيـــة عـــن طريـــق بطاريـــة ســـعة 80 
كيلـــوواط/ ســـاعة، تعطيهـــا قـــوة تبلغ 750 

حصانا، تكفي لقطع مســـافة تصـــل إلى 500 
كلم، وبعد ذلك تتم إعادة شحن البطارية لمدة 
خمـــس دقائق لقطـــع مســـافة 100 كلم أخرى 

بفضل تقنية الشحن السريع.
ودائما ما تســـتقطب األســـواق الصينية 
اإلصدارات الطويلة من الموديالت األوروبية 
الشهيرة، حيث قامت شركة مرسيدس بإطالق 
الموديل الصالون من سيارة الفئة ”أي“ خالل 
هذا العام وزيادة طول قاعدة العجالت بمقدار 
6 سم، حتى أنه أصبح مشابها لسيارات الفئة 

”سي“.
وال تقتصـــر التعديـــالت علـــى موديالت 
الصالـــون فحســـب، بـــل قامت شـــركة أودي 
األلمانية أيضا بإطالق اإلصدار الطويل كيو 
5 أل من فئـــة الموديـــالت الرياضية متعددة 
األغراض، بعدما قامت بزيادة طول الســـيارة 

بمقدار 11 سم.
ولـــم تقـــف شـــركة فولكســـفاغن موقـــف 
المتفـــرج، حيـــث قامـــت بتطوير ســـيارتها 
لألســـواق  والمطـــورة  الجديـــدة  سي.ســـي 
الصينيـــة خصيصـــا مـــع إطالق الســـيارة 
الفيـــدا الجديدة مـــن الفئة المدمجـــة، والتي 
تعتبر واحدا من أهم الموديالت المخصصة 

لإلنتاج بأعداد كبيرة.
وباإلضافـــة إلى ذلـــك تقدم شـــركة فورد 
األميركية ســـيارتها فوكوس كموديل صالون 

في األسواق الصينية.
وإذا لم تقم شـــركة عالمية بطرح ســـيارة 
صالون من موديالتها في الصين، فإنها تقوم 
بإطالق سيارة من فئة أس.يو.في، التي تشهد 

إقباال كبيرا حاليا.
وعلى ســـبيل المثال، قامت شركة سكودا 
التشـــيكية بتطوير ســـيارتها كامبيك الثالثة 
من فئة ســـيارات األراضي الوعرة خصيصا 
لألســـواق الصينية، والتي تأتـــي بطول 4.4 
متر، لكي تنضم إلى أسطول سيارات سكودا 

كاروك وكودياك.
وكشفت فولكسفاغن النقاب عن سيارتها 
تويرغ الجديدة للمرة األولى خالل مشاركتها 
في فعاليات المعرض، كما قدمت شركة بويك 
التابعة لمجموعة جنـــرال موتورز األميركية 
ســـيارتها إنســـباير االختبارية، والتي تعبر 

عـــن رؤيتها لســـيارات أس.يو.في الرياضية 
واألنيقة.

وتتميز سيارة بويك من خالل االنسيابية 
التصميميـــة والزجاج األمامـــي الممتد حتى 
السقف، كما تم تجهيزها بشاشة أو.أل.إي.دي 
بدال من شاشـــة هيد-آب للعرض في أســـلوب 
الواقع المعزز، والذي يتم عرضه على الزجاج 

األمامي.
وإلى جانب السيارات المطورة خصيصا 
لألســـواق الصينية تســـتغل بعض الشركات 
عـــن  النقـــاب  لكشـــف  المعـــرض  العالميـــة 
موديالتها الجديدة، فقد قامت شـــركة بي.أم.

دبليو بتســـليط األضـــواء على ســـيارتها أم 
2 كومبيتيشـــن المـــزودة بمحـــرك سداســـي 
األســـطوانات بقـــوة 410 أحصنـــة، باإلضافة 
إلى ســـيارة مرســـيدس من الفئة أي خماسية 

األبواب وبقاعدة العجالت العادية.
علـــى  الصينيـــة  األســـواق  تقتصـــر  وال 
الموديالت الفاخرة فحسب، بل تحظى أنظمة 
الدفع البديلة هنا بشـــعبية كبيـــرة؛ نظرا ألن 
الحكومـــة تشـــجع الســـكان على اســـتعمال 

السيارات الكهربائية.

وتماشـــيا مع هذا االتجاه كشـــفت شـــركة 
بي.أم.دبليـــو النقـــاب عن ســـيارتها آي.إكس 
3 االختباريـــة، القريبـــة مـــن مرحلـــة اإلنتاج 
القياســـي، والتـــي تنطلق بقـــوة 272 حصانا 

ويصل مدى السير بها إلى 400 كلم.
كمـــا دشـــنت هونـــدا اليابانيـــة رســـميا 
أيقونتهـــا الجديـــدة إيفيرس فـــي المعرض، 
الشـــركة  ســـيارات  أولـــى  ســـتكون  والتـــي 
الكهربائيـــة المعدة لإلنتاج الموســـع، إذ على 
الرغـــم مـــن كونها نموذجـــا اختباريـــا، تبدو 

جاهزة للطرح في األسواق.
وتريـــد هونـــدا بتحويـــل هـــذا النمـــوذج 
االختبـــاري إلى نمـــوذج إنتاجي قبـــل نهاية 
العـــام الجـــاري، ليتـــم طـــرح الكـــروس أوفر 

باألسواق بعدها تحت عالمة إيفيرس.
ورغـــم احتفاظ الشـــركات األلمانية بالقمة 
فـــي معرض بكيـــن الدولي للســـيارات، إال أن 
المنافسة زادت صعوبة مع الشركات الصينية 
المحلية، التي لم تعد تكتفي بتقليد الموديالت 

العالمية الشهيرة.
ومع ذلـــك، بدأت هذه الشـــركات في تقديم 
موديالت مســـتقلة مـــن الناحيـــة التصميمية 

إلى حـــد كبير، وخاصـــة في فئـــة الموديالت 
الرياضية متعـــددة األغـــراض، باإلضافة إلى 
اعتمادها على قاعدة تقنية صلبة وأنظمة دفع 

كهربائية متطورة.
وكشـــفت جيلـــي عـــن أيكـــون االختبارية 
والتي تستعرض لغة تصميم الشركة الجديدة 
والتزامها نحو السيارات الصديقة للبيئة، إذ 
تستند على المنصة نفســـها المستخدمة في 

فولفو إكس.سي 40.
وأيكون االختبارية هي كروس أوفر تتميز 
بمصابيح أمامية وخلفية نحيلة تبدو متخفية 
في الجســـد مـــا يجعلك تفكر فـــي االحتماالت 
الالمتناهية، كما لدى الســـيارة فتحات تهوية 
في غطاء المحرك، كســـوة بالستيكية للجسد 

وعجالت إيروديناميكية.
ويحاكي الزجاج األمامي والســـقف سيارة 
رنج روفـــر إيفوك، كمـــا تتميز أيكـــون أيضا 
بتفاصيل مثـــل األبواب االنتحارية التي تفتح 
بشكل عكسي، أما المقصورة فاستخدمت فيها 
لغة تصميم بسيطة، تتجســـد بيانات القيادة 
على الواقع أمام السائق الجالس خلف المقود 

ثنائي الشكل.

األربعاء 2018/05/02 - السنة 40 العدد 10977

أطلقت شـــركة فورد األميركية إصدارا خاصا من ســـيارتها موســـتينغ كوبرا جيت تحت اســـم {تورنكي رييسر} وذلك بمناسبة 
اليوبيل الذهبي لسيارة السباقات الشهيرة والتي سيقتصر إنتاجها على 68 نسخة فقط.

الكهربائية  أيقونتهـــا  جيلي تعرض 
أيكـــون االختبارية املســـتوحاة من 

فولفو إكس.سي 40

◄

سيتم إنتاج 100 نسخة 
من اليتيير ون والتي 
بيبلغ سعرها حوالي 

119 ألف يورو

أيقونات كهربائية فاخرة تتألأل على مسرح بكين للسيارات
[ مركبات صديقة للبيئة يغلب عليها الطابع الرياضي متعدد األغراض  [ الشركات الصينية لم تعد تكتفي بتقليد الموديالت الشهيرة

نجمة نجوم املعرض

متيز معرض بكني للسيارات في دورة هذا العام بأجواء االبتكار بظهور أيقونات كهربائية 
فاخرة، جتســــــد فعليا تســــــارع وتيرة جنوح املصنعني لتزويد اجليل القادم من املركبات 
بأحــــــدث ما مت التوصل إليه مــــــن التقنيات التكنولوجية التي تتالءم مــــــع البيئة، املمزوجة 

بالطفرة في مجال توظيف الذكاء االصطناعي.

متفرقات

} ينصح الخبراء السائقين بتغيير الزجاج 
األمامي للســـيارة بالكامـــل إذا كانت خبطة 
الحجارة تقع في مجال رؤية قائد الســـيارة 
وزاد ُقطرهـــا عن 5 ملم، نظرا ألنها ســـتؤثر 
حينئذ بالسلب على وضوح الرؤية، ومن ثم 

سالمة القيادة.
وللسبب ذاته، يلزم أيضا تغيير الزجاج 
األمامي بالكامل في حال ظهور شقوق يزيد 
طولها عن 5 ســـم على حـــواف الزجاج. أما 
خبطات الحجارة، التي تتخذ شـــكل النقاط 
وال ُتعيق مجال رؤية قائد الســـيارة، فيمكن 
حينئذ إصالحها بواسطة الصمغ الصناعي.

} تعتبـــر تجهيـــزة الجر مـــن التجهيزات 
البســـيطة، التي تســـتخدم ألغراض سحب 
جذوع األشـــجار أو نقل شيء من نقطة إلى 
أخـــرى، حيث تمتـــاز بانخفـــاض تكاليفها 
فضال عن ســـمة األناقة التي تضفيها على 
الســـيارة، كمـــا توجـــد أنواع يمكـــن خلع 

قضيبها، وهو الجزء البارز عن السيارة.
ويمكـــن تزويد جميع الســـيارات بهذه 
التجهيزة، حيث ال يمثل ذلك أي مشكلة من 
الناحيـــة التقنية، كما أنـــه يتم تركيبها في 
المصنع في العديد من السيارات الجديدة، 
عالوة على إمكانية إضافتها إلى الســـيارة 

كأحد التجهيزات الالحقة.

} لنــدن  - لـــم تقم شـــركة لكـــزس اليابانية 
بالتمرد على تصاميمها الكالسيكية وخاصة 
طـــراز إي.أس الـــذي ظهر للمـــرة األولى في 
عـــام 2013 فحســـب، بـــل قامت أيضـــا بنزع 
ثوبهـــا القدمي متاما لتكشـــف بعد العديد من 
التشويقات والتسريبات عن نسخة رياضية 

جذابة مع مظهر أكثر جرأة.
وحصلت هـــذه النســـخة فـــي التصميم 
اخلارجي على هوية مستلهمة من شقيقتيها 
لكزس أل.سي ولكزس أل.أس، لتمتلك سيارة 
إي.أس تصميما هجوميا شرســـا مع مقدمة 
بشـــبك أمامي عريض مســـتلهم من سيارات 
ومصابيـــح  اجلديـــدة  االختباريـــة  لكـــزس 

بتصميم مستقبلي حديث.
ويتوفر الشـــبك األمامي بنسختني 
فـــي الطـــراز اجلديـــد، حيـــث تأتي 
إي.أس القياسية مع شبك يتكون من 
شـــرائح معدنية عمودية متيل نحو 
شـــعار لكزس في املنتصف، في حني 
تأتي فئة أف سبورت مع شبك أسود 

اللون مع شـــرائح متجمعة على شكل 
حرف أل، مع شـــغل حيز أكبر من اجلهة 

األمامية.
وميتلك الهيـــكل اخلارجي تصميم كوبيه 
ذا أربعة أبواب مع ســـقف فاست باك ينحدر 

إلى اخللف، كما أن السقف والنوافذ اخللفية 
يبدوان أكثر حدة، مع زيادة الطول والعرض 
وحجم قاعدة العجـــالت بقدر طفيف، رغم أن 
جوانب املوديل الرياضي جتعله يبدو أصغر 

من قبل.
وعملـــت الشـــركة اليابانية علـــى تزيود 
سيارتها الســـيدان الفاخرة متوسطة احلجم 
بخطوط حادة مـــن اجلوانب حتى توفر قدرا 
عاليا من الديناميكيـــة الهوائية، كما يتضح 

من خـــالل التصميم العصري اجلديد للمرايا 
اجلانبية.

وتستمر التجديدات الشاملة في السيارة 
لتصـــل إلـــى اخللـــف، حيـــث حصلـــت هذه 
األيقونة على مصابيح جديدة مثلثة الشـــكل 
وهي تشـــير إلى منتصف حقيبة األمتعة مع 
وجود خطوط حادة باألسفل تتصل بالرفارف 
اخللفيـــة، إلى جانـــب صادم ومشـــتت هواء 
محاط مبخرجني جديديـــن للعادم، باإلضافة 

إلى جناح خلفي مدمج.
وقـــام املصممون في 
الشـــركة بتغييـــر 
الكثيـــر في 

املقصـــورة الداخلية كذلـــك، ليحصل املوديل 
على شاشـــة فـــوق لوحة التحكـــم وبجانبها 
ساعة صغيرة تناظرية، مع لوح ملس للتحكم 
في نظـــام الترفيـــه املعلوماتـــي، إضافة إلى 
إعـــادة ترتيـــب األزرار كي تشـــغل مســـاحة 
أقل وتكون أســـهل لالســـتخدام مع االحتفاظ 

بعدادات القياسات االتقليدية.
ويتوفر هـــذا املوديل بنســـختني، األولى 
لكزس إي.أس 350 وهي تعتمد على محرك من 
ست أسطوانات ســـعة 3.5 لتر يولد قوة 302 
حصـــان و362 نيوتن/متر من عـــزم الدوران، 
ممـــا يعني أنهـــا أصبحت أقـــوى مبقدار 28 

حصانا مقارنة مع الطراز السابق.
أما النسخة الثانية فهي إي.أس 300 أتش، 
وهي هجينة، وتعتمد على محرك بنزين 
مكون من أربع أســـطوانات سعة 
2.5 لتـــر مع محـــرك كهربائي، 
ليولد احملركان معا قوة 215 

حصانا.
وتتصـــل جميع خيارات 
احملركات في هذه السيارة 
التـــي تعمل بنظـــام الدفع 
األمامي للعجالت، بصندوق 
تروس أوتوماتيكي يتكون من 

ثماني سرعات.

شركة هولندية ناشئة تبتكر سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

لكزس تخرج من ثوبها القديم بنسخة رياضية جذابة

17

ل قامت أيضـــا بنزع 
شـــف بعد العديد من 
 عن نسخة رياضية 

رأة.
ـــخة فـــي التصميم
تلهمة من شقيقتيها 
.أس، لتمتلك سيارة 
ا شرســـا مع مقدمة 
ســـتلهم من سيارات 
ومصابيـــح جلديـــدة 

ث.
مي بنسختني
حيـــث تأتي
ك يتكون من
ة متيل نحو 
ف، في حني 
 شبك أسود 
عة على شكل

ز أكبر من اجلهة

كوبيه تصميم رجي
ف فاست باك ينحدر 

جوانب املوديل الرياضي جتعله يبدو أصغر 
من قبل.

وعملـــت الشـــركة اليابانية علـــى تزيود 
سيارتها الســـيدان الفاخرة متوسطة احلجم
بخطوط حادة مـــن اجلوانب حتى توفر قدرا 
عاليا من الديناميكيـــة الهوائية، كما يتضح 

لتصـــل إلـــى اخللـــف، حيـــث حصلـــت هذه
األيقونة على مصابيح جديدة مثلثة الشـــكل
وهي تشـــير إلى منتصف حقيبة األمتعة مع
وجود خطوط حادة باألسفل تتصل بالرفارف
اخللفيـــة، إلى جانـــب صادم ومشـــتت هواء
محاط مبخرجني جديديـــن للعادم، باإلضافة

إلى جناح خلفي مدمج.
وقـــام املصممون في
الشـــركة بتغييـــر
الكثيـــر في

في نظـــام الترفيـــه املعلوماتــ
إعـــادة ترتيـــب األزرار كي تش
أقل وتكون أســـهل لالســـتخد
بعدادات القياسات االتقليدية.
ويتوفر هـــذا املوديل بنس
0لكزس إي.أس 350 وهي تعتمد
3.5 لتر ست أسطوانات ســـعة
2حصـــان و362 نيوتن/متر من
ممـــا يعني أنهـــا أصبحت أقـ
حصانا مقارنة مع الطراز الس
أما النسخة الثانية فهي إي
وهي هجينة، وتعتمد على
مكون من أربع أسـ
2.5 لتـــر مع مح
ليولد احملركا

حصانا.
وتتصـــل
احملركات في
تعمل التـــي
األمامي للعج
تروس أوتومات
ثماني سرعات



آذري  جـــواد  محمـــد  اعتـــرف   - طهــران   {
جهرمـــي، وزيـــر االتصـــاالت اإليرانـــي، بأن 
”من المســـتحيل منع وصول المواطنين إلى 
المعلومـــات“، وذلك غداة صدور قرار قضائي 
يقضـــي بحجب تطبيـــق ”تلغرام“ للرســـائل 

النصية في إيران.
وتعكـــس هذه التصريحات التي نشـــرها 
الوزيـــر فـــي تغريـــدة علـــى موقـــع تويتـــر 
االختالفات في الرأي بيـــن القادة اإليرانيين 
حول مسألة الرقابة على اإلنترنت. فالحكومة 
تدعـــو إلـــى سياســـة انفتاح من جهـــة، فيما 
يعارض ذلك المحافظون المتشـــددون الذين 
يســـيطرون على األجهزة األمنية والقضائية، 

من جهة أخرى.
وأصدر القضـــاء اإليرانـــي االثنين قرارا 
يقضـــي بحجب تطبيـــق ”تلغرام“ للرســـائل 
النصية الذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران 
والذي تعتبر السلطات أنه يعزز نشر رسائل 

مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة.
ويفرض قـــرار المحكمة منـــع أي وصول 

إلى تلغـــرام عبر ”شـــبكة افتراضية خاصة“ 
(فـــي بـــي ان)، محـــذرا من أن القيـــام بعكس 
ذلك ”ســـُيعتبر مخالفة ألمر القضاء وســـتتم 
مالحقة المخالفين“، في إشارة إلى تطبيقات 

يستخدمها البعض للتحايل على الحظر.
ورأى آذري جهرمـــي أن ”من المســـتحيل 
مصـــادر  إلـــى  المواطنيـــن  وصـــول  منـــع 
المعلومات“، مضيفا ”لو حتى ُمنع استخدام 
تطبيق ما، سيتم العثور على تطبيقات أخرى 
وسيبدأ من جديد تداول المعلومات بحرية“.

وأضاف ”التقنية في األصل ليست مذنبة 
وال فاســـدة وال منحرفـــة. إنهم البشـــر الذين 
يسيئون استخدامها، إنهم يروجون للجريمة 
والفســـاد في العالـــم االفتراضـــي بالطريقة 
نفســـها التـــي يقومـــون بذلـــك فـــي الحياة 

الواقعية، وهذا أمر ال مفّر منه“.
وبعـــد نشـــر هـــذه التصريحات، ســـرت 
شـــائعات عن اســـتقالة آذري جهرمي، األمر 
الـــذي نفته وكالة األنباء اإليرانية ”ايســـنا“، 
مؤكـــدة أن الوزيـــر صّرح في حديـــث لها أن 

”إعطاء وجهة نظر خبراء ال يعني االستقالة“.
ونقلـــت الوكالـــة قول الوزير ”فـــي ما يخص 
مسألة انتقاء شـــبكات التواصل االجتماعي، 
قلنـــا وكررنا أن ذلك ليـــس الحل الوحيد (…) 
السلطات المختصة سمعت حججنا وأخذت 

قراراها“.

وأشـــار آذري جهرمي، بحســـب الوكالة، 
إلى الصعوبـــات التي تواجهها روســـيا في 
األســـابيع األخيرة لحجب تلغـــرام، مؤكدا أن 

”هذه المشاكل قد تحصل في إيران أيضا“.
واتهـــم رئيس شـــرطة مكافحـــة الجرائم 
اإللكترونيـــة الجنـــرال كمـــال هـــادي انفار، 
االثنين، المســـؤولين عن تطبيق تلغرام بعدم 
التنسيق مع السلطات في ما يخص مكافحة 
اإلرهاب في وقت تجري منذ الســـبت محاكمة 
26 شـــخصا لضلوعهم في اعتداءين تبناهما 
تنظيم داعش وأســـفرا عن مقتل 17 شـــخصا 

في طهران في 7 يونيو 2017.
واتهمـــت الســـلطات اإليرانيـــة ”تلغرام“ 
بتأجيـــج موجة االحتجاج التـــي عّمت المدن 
اإليرانيـــة فـــي نهايـــة عـــام 2017 وبعد رأس 
الســـنة عبر السماح بنشر رســـائل تمرد من 

قبل مجموعات في المنفى.
ذات الرســـائل  ولـــدى تطبيق ”تلغـــرام“ 
المشفرة 40 مليون مستخدم في إيران، أي ما 
يقارب شـــخصا من أصل اثنين. وتستخدمه 
إعـــالم  ووســـائل  وأفـــراد  شـــركات  يوميـــا 

ومسؤولون سياسيون.
للجمهوريـــة  األعلـــى  المرشـــد  وأغلـــق 
اإليرانيـــة آية اللـــه علي خامنئـــي والرئيس 
اإليرانـــي حســـن روحاني حســـابيهما على 
مـــع  بالتزامـــن  أبريـــل،   19 فـــي  ”تلغـــرام“ 
صدور قـــرار يمنع كل الهيئات الرســـمية من 
استخدام تطبيقات تواصل أجنبية لرسائلها 

الخارجية.

} نيويــورك - أعلنـــت شـــركتا ديزني وتويتر 
عن اتفاق ســـتعمد بموجبه الشـــركة العمالقة 
في مجال الترفيه إلى ابتكار مضامين للشبكة 
االجتماعيـــة بمـــا يشـــمل خصوصـــا برامج 
من قنـــاة ”إي أس بـــي أن“ الرياضية التابعة 

لـ“ديزني“.
وجاء في بيان مشـــترك أن المحتوى 
سيشـــمل خصوصـــا برامـــج مباشـــرة 

سيكشـــف عن نســـقها هذا األسبوع 
موجهـــة  عـــدة  عـــروض  خـــالل 

للمروجين.
االثنيـــن  تويتـــر  وأصـــدر 
بيانا أكد فيه إبرام أكثر من 30 
صفقة لعرض برامج مباشـــرة 

وجديدة.
كومكاســـت  شـــبكات  وتعمل 

كورب بما في ذلك ”أن بي أس“ و“أم 
ســـي أن بـــي أس“ و“فايا كـــوم كوميدي 

وغيرها على تطوير  و“بي إي تي“  ســـنترال“ 
محتوى يعرض على تويتر.

وتخطط شـــبكة ”إي أس بـــي أن“ التابعة 
لديزني لبث نســـخة من برنامجها التلفزيوني 
”سبورتس سنتر“ على موقع تويتر، باإلضافة 
إلى األخبار العاجلة والتحليالت بحسب بيان 

الشركة.
وبموجب هذه الصفقـــات فإن البث الحي 
على اإلنترنت سيتوســـع علـــى تويتر معطيا 

الفرصة لشـــركة ديزني وغيرها للوصول إلى 
المشـــاهدين عبـــر اإلنترنت فـــي الوقت الذي 
تتراجع فيه نســـبة مشـــاهدة التلفزيون. كما 
وقنوات  ستنتج شـــبكة ديزي ”أيه بي ســـي“ 
التابع  ديزني و“فري فرمواســـتديو لألفـــالم“ 
للشـــركة، برامج تعرضها بشكل حي ومباشر 

على تويتر.
وتكتســـي هذه الشراكة أهمية كبيرة 
أول  أخيـــرا  نشـــرت  التـــي  لتويتـــر 
يظهران  لهـــا  ريعييـــن  تقريريـــن 
أرباحا وتحاول تعزيز نموذجها 

االقتصادي حاليا.
وحققت قيمة أسهم الشبكة 
ارتفاعـــا االثنين،  االجتماعيـــة 
إذ ســـجلت عند اإلغالق ازديادا 
بنســـبة 4.52 في المئة إلى 30.31 
دوالرا فـــي ســـوق تشـــهد تراجعـــا 

بنسبة 0.61 في المئة.
كذلك ســـتقدم ديزني مضاميـــن فيديو من 
إنتاج شـــركات أخـــرى تابعة لها، مـــن بينها 
”ايه بي ســـي“ وشـــركة ”مارفل“ لإلنتاج، وفق 

البيان.
وقـــال ماثيـــو ديريال نائب رئيـــس تويتر، 
الشـــراكات، في تصريحات  المكلف بشـــؤون 
أوردها البيان إن هذه الشـــراكة ”خطوة كبيرة 
إلى األمام على صعيد تنمية مضامين الفيديو 

التي نقدمها“.

} دمشــق - منـــع فريق عمل قنـــاة الميادين 
اللبنانية من تغطية خروج الفصائل المسلحة 
من محيـــط مخيـــم اليرموك جنوب دمشـــق، 
رغـــم وجود قنوات أجنبيـــة، وتزامن ذلك مع 
حمالت ضد الميادين علـــى مواقع التواصل 
االجتماعي، وفق ما قالت ديمة ناصيف مديرة 

مكتب القناة في دمشق.
وقالـــت ناصيـــف إنه قـــد تم منـــع القناة 
مـــن تصوير عمليـــة خروج مقاتلـــي فصائل 
المعارضـــة مـــن جنوب دمشـــق إلـــى إدلب، 
بموجب االتفاق بيـــن الحكومة والمعارضة، 
وأكـــدت وجود قنوات أجنبيـــة أخرى تصور 

الحدث.
وأضافت ”حالة اســـتغراب في األوســـاط 
السورية من منع قناة الميادين من التغطيات 
الميدانية في ســـوريا، ولألمانة الســـوريون 
يعانـــون من أمور أكثر غرابـــة بكثير من منع 

المحطة من التصوير“.

وأثـــار النبأ ضجة علـــى مواقع التواصل 
االجتماعـــي، نظـــرا إلى أن قنـــاة ”الميادين“ 
تتبنـــى بشـــكل كامـــل الخطـــاب السياســـي 
ومواقـــف النظـــام الســـوري، وهـــي معروفة 
بارتباطهـــا بحـــزب اللـــه وتمويلهـــا من قبل 

إيران.
وقالـــت ناصيف  في تصريحـــات نقلتها 
الحســـابات الرســـمية للمحطـــة فـــي مواقع 
التواصـــل االجتماعي وبثتها بشـــكل عاجل 
علـــى شاشـــتها ”ال تبليغ رســـميا بمنع قناة 
المياديـــن مـــن التغطيـــات الميدانيـــة فـــي 
سوريا“، وأضافت ”ليست المرة األولى التي 
تمنـــع فيها قناة الميادين من تغطية األحداث 

الميدانية في سوريا“.

وتلمـــح ناصيـــف فـــي تصريحاتهـــا إلى 
القنـــوات الروســـية التي تحظـــى بامتيازات 
خاصة في سوريا وإمكانية تغطية واسعة في 

جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وهاجمت وســـائل إعـــالم محلية معروفة 
بقربهـــا مـــن أجهـــزة النظـــام األمنيـــة، قناة 
المياديـــن وقالت ”إن المحطة ليســـت معنية 
بالـــذات إنمـــا تـــم منـــع كل وســـائل اإلعالم 
الخارجـــي مـــن التصوير باســـتثناء اإلعالم 
السوري، مع تجاوٍز لصالح القنوات الروسية 

فقط!“.
وأضافت ”هذا األمر أثار اســـتياء عدد من 
مراســـلي المحطات الخارجية في سوريا، إال 
أنهم لم يقوموا بتهويل األمر وتضخيمه فهو 

بالنسبة لهم اعتيادي“.
وقالـــت إن هنـــاك مـــا يشـــبه التذمر بين 
المراســـلين الميدانيين، لناحية حصول قناة 
”روســـيا اليوم“ علـــى األفضليـــة بالتغطية، 
حيـــث ال أحد يمنعها مـــن التصوير، وهو ما 
يشـــير إلى أمور ليســـت جيدة بحسب تعبير 

أحدهم.
وشـــاركت قناتـــا الفضائيـــة واإلخبارية 
الســـورية الحكوميتـــان فـــي انتقـــاد قنـــاة 
بـ”اإلعـــالم  وصفهـــا  عبـــر  المياديـــن، 
االستعراضي“، والتأكيد على أحقية ”اإلعالم 

السوري الذي قدم الشهداء بالتغطية“.
وليســـت هذه هـــي المـــرة األولـــى التي 
للتضييق،  يتعرض فيهـــا فريق ”المياديـــن“ 
إذ منعت وزارة اإلعالم السورية مراسلها في 
حلب رضا الباشا من العمل في سوريا بسبب 

”مخالفته لقانون اإلعالم“ العام الماضي.
وتضامن مع الباشا حينها بعض متابعي 
القناة الذين أطلقوا وسم ”متضامن مع رضا 
الباشـــا“، عبر مواقع التواصـــل االجتماعي، 
هي من  معتبريـــن أن عصابات ”التعفيـــش“ 
أقصته عن المشـــهد الحلبـــي بعدما فضحهم 

باألسماء.
كما ســـبق أن منعت روسيا وسائل إعالم 
إيرانيـــة ولبنانية تابعة لحزب الله من دخول 
مدينة الميادين شـــرقي محافظـــة دير الزور 

للتصوير، بحســـب ما صرح مراســـلون لهذه 
القنوات.

وأكد حسين مرتضى مراسل قناة ”العالم“ 
اإليرانية بســـوريا، في تغريدة سابقة له على 
موقع تويتر، بأنه ”في مدينة الميادين، مُنعت 
كل القنوات من التصوير، باستثناء القنوات 

الروسية“.
وأضاف ”لم يســـمح للعالم، وال للميادين، 

وال للمنار من الدخول“.
وتحدثـــت ناصيف عن تعرضهـــا والقناة 
لما وصفته بـ“حملة تخوين وتحريض“ قالت 
إنها ”ُمنظمة“، وأشـــارت إلى وجود تشـــكيك 
بـ“الـــوالء السياســـي، واالنتماء السياســـي، 
والوطنـــي لســـوريا“، معتبـــرة ذلـــك ”بالـــغ 

الخطورة“.
للنظـــام  موالـــون  شـــن  جانبهـــم،  مـــن 
الســـوري على مواقع التواصـــل االجتماعي 
هجومـــا كبيـــرا علـــى ”المياديـــن“ ومديـــرة 
مكتبهـــا ناصيـــف، معتبرين أن مـــا تقوم به 
و“مســـرحية  اســـتعراضي“،  ”إعالم  القنـــاة 
استعراضية“، ونشروا صورة لناصيف وهي 
تحمل علـــم النظام خـــالل تغطيتها في وقت 

سابق للتطورات عند معبر الوافدين.
ومن األســـباب التي ذكرهـــا موالون لمنع 
ناصيـــف من التغطية، أنهـــا كذبت في أخبار 
اإلفراج عـــن 3500 محتجز فـــي دوما، قائلين 
إنهـــا أوردت هـــذا الخبر قبـــل أن ُيفتح ملف 
المحتجزين باألســـاس، وأنهـــا ورطت معها 
صفحـــات مواليـــة للنظـــام علـــى فيســـبوك، 

ومحللين، وخلقت بلبلة.
كما اتهموا القناة وناصيف بنشـــر أخبار 
على لســـان الرئيس  وصفوهـــا بـ“الكاذبـــة“ 
السوري بشار األسد، وأنهما كذبتا أيضا في 
خبر وصـــول قوات ”النمـــور“ الصينية، ولم 

تصححا الخبر بعد نفيه.
وأبـــدى موالـــون أيضـــا انزعاجهـــم من 
استضافة القناة لمحللين وشخصيات قالوا 

إنهم ضد نظام األسد وبعضهم شتموه.
ويشـــير مراقبون إلى أن قنـــاة الميادين 
قد خرجت عن المســـموح مـــن قبل حزب الله 
وإيـــران فـــي مرات عديـــدة أثنـــاء محاولتها 
البحـــث عن اإلثارة، واضطـــرت إلى التراجع 
مرارا، وعلى ســـبيل المثـــال كانت قد حذفت 
من على موقعها اإللكتروني مشـــاهد نشرتها 
للمـــرة األولى، تظهـــر مقاتلين مـــن الحرس 

الثوري اإليراني يشـــاركون بشكل مباشر في 
القتال بســـوريا، وذلك قبل أن تعترف طهران 
بذلـــك. وحذفـــت القنـــاة الخبر مـــن الموقع 
اإللكترونـــي الرســـمي ومـــن جميـــع مواقع 
التواصل االجتماعي التابعة لها، بعد ساعات 

قليلة على نشره دون أن تذكر األسباب.
ويظهـــر الفيديـــو المحـــذوف عناصر من 
الحرس الثوري يقاتلون بشـــكل مباشـــر في 
الميدان في منطقـــة حميمة في ريف حمص، 

ويعتبـــر األول من نوعـــه، إذ طالمـــا تكتمت 
طهران على أعـــداد ونوع مشـــاركة جنودها 
بالقتـــال في ســـوريا، وزعمـــت أن عناصرها 

يشاركون فقط بشكل استشاري.
ونقلـــت القنـــاة فـــي الخبـــر أن ”مقاتلين 
من الحـــرس الثوري اإليراني يشـــاركون في 
العمليـــات الميدانية المباشـــرة ضد عناصر 
داعش في سوريا للثأر لمحسن حججي الذي 

نحره داعش قبل أيام في سوريا“.

ميديا
[ والء قناة الميادين لم يكف للسماح لها بتغطية معارك جنوب دمشق  [ شكاوى سورية من أخبار كاذبة تبثها الميادين

القنوات الروسية تسحب البساط من إعالم حزب الله في سوريا

ــــــار منع قناة امليادين من تغطية األحداث في جنوب دمشــــــق، جدال واســــــعا عبر مواقع  أث
التواصل االجتماعي ال ســــــيما أن القناة تعتبر من أبرز وســــــائل اإلعــــــالم املوالية للنظام 
الســــــوري واملقربة من حزب الله وإيران، لكنها غير قادرة على منافســــــة وســــــائل اإلعالم 

الروسية ذات االمتيازات املفتوحة على األراضي السورية.

تذمـــر بني املراســـلني امليدانيني 
بســـبب حصول قناة روســـيا اليوم 
علـــى األفضليـــة بالتغطية حيث ال 

أحد يمنعها من التصوير

◄

اتهمــــت  اإليرانيــــة  الســــلطات 
تلغــــرام بتأجيــــج موجــــة االحتجاج 
التــــي عمــــت املــــدن اإليرانية في 

نهاية عام 2017 

◄

مسؤول إيراني يعترف بعدم جدوى حظر تلغرام 
بهدف احتواء املعلومات

شراكة بني تويتر وديزني في الترفيه

متنفس اإليرانيين

 أعلن جان كوم أحد مؤسســـي تطبيق واتســـآب اســـتقالته من منصبه عبر رسالة نشـــرها على موقع فيسبوك، وكتب كوم 
على صفحته على فيسبوك أنه {يريد أن يستمتع ببعض األشياء التي يحبها خارج نطاق التكنولوجيا}، ويأتي تخلي كوم عن 

منصبه بسبب رفضه لمحاوالت فيسبوك استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي واتسآب.

صفقة جديدة 
أبرمتها شركة تويتر 
لعرض برامج مباشرة 

بمحتوى متنوع 
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◄ حذر رئيس االتحاد األلماني لناشري 
المجالت رودولف تيمان من حدوث تأثير 

سلبي لألوساط السياسية على حرية 
الصحافة. وكتب تيمان في مقال لصحيفة 

”بيلد أم زونتاج“ األلمانية تم نشره الثالثاء 
”هناك توجهات في األوساط السياسية 

لطمس حرية الصحافة والرأي تدريجيا، عبر 
نشر أخبار كاذبة أو خطاب يحرض على 

الكراهية”.

◄ تعهد ناشط تايالندي بارز ورئيس 
تحرير سابق إلحدى المجالت االثنين 

بمواصلة الضغط في سبيل الديمقراطية 
وذلك بعد اإلفراج عنه من سجنه بتهمة 

العيب في الذات الملكية. وقال سوميوت 

بروكساكاسيمسوك (56 عاما) للصحافيين 
خارج السجن حيث تجمع نحو 100 من 

أنصاره الستقباله ”الدعوة إلى الديمقراطية 
وال سيما االنتخابات أمر جيد“.

◄ أعرب مدير المركز الليبي لحرية 
الصحافة، محمد الناجم، عن أسفه وإدانته 

الشديدة لحادث االعتقال التعسفي الذي 
تعرض له رئيس جائزة سبتيموس سليمان 

قشوط، وزميله محمد اليعقوبي، مساء 
األحد، وحمل مسؤولية سالمة قشوط 

واليعقوبي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة 
الوفاق، مطالبا إياها بالتحرك العاجل 
إلطالق سراح قشوط واليعقوبي بشكل 

فوري.

ببباختصار



} طهــران - أثـــارت تفاصيل عمليـــة نفذتها 
االستخبارات اإلسرائيلية (املوساد) للحصول 
علـــى وثائق من قلب طهران ”تثبت كذب إيران 
بشأن برنامجها النووي“، وفق رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، سخرية واسعة 

على تويتر العربي. 
وقال مغردون عرب إن االختراق كشـــف أن 

إيران ”أسد من ورق“.
وجاء فـــي التفاصيـــل أن جهاز املوســـاد 
اكتشـــف في فبرايـــر من عام 2016 مســـتودعا 
ســـريا في طهران كان يستخدم لتخزين ملفات 
خاصة ببرنامج إيران النووي، وقامت مبراقبة 

املبنى منذ ذلك احلني.
واقتحـــم عمالء املوســـاد املبنى في إحدى 
ليالي يناير املاضي وسحبوا الوثائق األصلية 

ونقلوها إلى إسرائيل في نفس الليلة.
وقـــال نتنياهـــو إن العمـــالء اســـتطاعوا 

االستيالء على ”نصف طن من املواد“.
وسخر متفاعل:

وتهكم آخر:

وأكد مغرد:

وقال متفاعل:

ونشرت إعالمية تساؤالت جاء فيها:

وتهكم مغرد سعودي:

ويشير املغرد إلى حادثة سرقة الهاتف من 
السفارة الســـعودية في طهران بعد اقتحامها 

في يناير عام 2016.
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@alarabonline
رفض بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، عرض الرئيس األميركي دونالد ترامب، بالعمل مستشارا للبيت 
األبيض في مجال العلوم. وقال غيتس إن ترامب ســـأله {أال ترغب في أن تشـــغل منصب مستشـــار العلوم بالبيت 

األبيض؟}، فأجبت بلباقة {لن يكون ذلك أفضل استخدام لوقتي}.

} الربــاط - انتشـــر منـــذ نحـــو أســـبوع في 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـــي املغرب 
هاشتاغ ”خليه يروب“ (دعه يفسد)، في إشارة 
إلى مقاطعـــة منتجات أكبر شـــركة حليب في 
املغرب ســـنترال دانون، التي تتجاوز حصتها 

بالسوق احمللية 60 باملئة.
وانطلقـــت أيضا دعـــوات ملقاطعـــة املياه 
املعدنية ســـيدي علي، اململوكة لسيدة األعمال 
املغربية مرمي بن صالح رئيســـة االحتاد العام 
ملقـــاوالت املغرب. وتقترب حصة الشـــركة في 

السوق من 60 باملئة أيضا.
كمـــا احتج النشـــطاء على ارتفاع أســـعار 
البنزين في املغرب مبقاطعة محطات شـــركات 
توزيع الغـــاز والبترول أفريقيـــا غاز، التابعة 
لشـــركة أكوا اململوكة للملياردير املغربي عزيز 
أخنوش، الذي يشـــغل منصـــب وزير الفالحة 
البحـــري، واملصنف حســـب مجلة  والصيـــد 
فوربـــس األميركيـــة من أغنى أغنيـــاء املغرب 

بثروة تقدر بنحو 2.1 مليار دوالر.
وأغلقت أســـهم ســـنترال دانون منخفضة 
5.69 باملئة، االثنني، في حني فقد سهم أفريقيا 

غاز 5.97 باملئة.
وبدت أقســـام بيع املياه املعدنية واحلليب 
في األسواق املغربية مكدسة بالبضائع بينما 

يحمل أغلـــب الزبائن منتجات عالمات أخرى. 
وانتشـــر علـــى نطاق واســـع على الشـــبكات 
االجتماعية هاشـــتاغ #مقاطعـــون. وكان الفتا 
انتقـــاد السياســـيني للحملـــة فيمـــا اصطف 

فنانون ومثقفون إلى جانب املقاطعني.
ووصفـــت البرملانيـــة عـــن حـــزب االحتاد 

االشـــتراكي للقوات الشعبية، حنان 
رحـــاب، املشـــاركني فـــي حملـــة 

فـــي  بـ“القطيـــع“،  املقاطعـــة 
تدوينـــة على حســـابها على 
فيسبوك، سرعان ما أزالتها 
واســـعة  انتقـــادات  بعـــد 

طالتها.
ودعـــا وزيـــر االقتصاد، 
محمـــد بوســـعيد، إلـــى دعم 

مقاوالت البالد بدل مقاطعتها، 
فـــي كلمة لـــه مبجلـــس النواب 

الثالثـــاء املاضـــي. ووصـــف وزير 
املاليـــة واالقتصـــاد، محمد بوســـعيد، 

املشاركني في احلملة بـ“املداويخ“.
املواقـــع  مســـتخدمي  ودشـــن عـــدد مـــن 
االجتماعية بيانات تدين ارتفاع األســـعار مع 
املطالبـــة بتخفيضهـــا، كما انضمـــت نقابات 
حملـــة  إلـــى  املســـتهلك  حمايـــة  وجمعيـــات 

”مقاطعون“. وشـــارك فنانـــون في احلملة ضد 
غالء األســـعار، وقالت املطربـــة املغربية دينا 
بطمة على حســـابها مبوقع إنســـتغرام، إنها 
تدعم احلملة ضد الغالء الذي يزداد يوما بعد 
يوم. وأضافـــت أن مقاطعة املنتجات ليســـت 

خيانة يا عباقرة، ولسنا بـ“مدوخني“.
وقام الفنان عبدالعزيز الســـتاني بإصدار 

عمل غنائي محوره ارتفاع األسعار.
كما أصـــدر امليلودي، والـــذي يتفاعل مع 
األحداث املجتمعية في املغرب، عمال عن غالء 
األســـعار واحتكار الشـــركات لبعض 

املنتجات.
وقـــال مشـــتر ”حتـــى وإن 
متامـــا  مقتنـــع  غيـــر  كنـــت 
بأهداف احلملـــة ودوافعها، 
الواجب يحتم علي أن أكون 
متضامنا مع عامة الشعب“.

وقالت فاطمة احلسناوي 
املوظفـــة بالقطـــاع اخلـــاص 
وهي حتمل زجاجة مياه حتمل 
عالمة إشـــهارية لشركة أخرى، إن 
امليـــاه املعدنية ”ثـــروة مغربية طبيعية 
متفجرة من قلب جبال األطلس من حق جميع 
املغاربة أن يســـتفيدوا منهـــا أو على األقل أن 

تباع بأثمان مناسبة“.
وقال أخنـــوش في تصريحـــات صحافية 
األســـبوع املاضي على هامش معرض زراعي 
في مكنـــاس ”املنتظر هو أن نشـــجع املربني. 

الفالحـــة هي فالحـــة األرض وليســـت فالحة 
افتراضيـــة، هذا قوت وعيـــش مواطنني، ليس 
لعبـــا!“ وأضاف ”من يريـــد أن يلعب فليتوجه 

إلى مكان آخر“.
وقال عادل بن كيـــران عضو مجلس إدارة 
شـــركة ســـنترال فـــي تصريحـــات للتلفزيون 
املغربي، إن الشـــركة خســـرت منذ بدء احلملة 
150 مليـــون درهـــم. وأضـــاف ”احلملة مضرة 
بشكل كبير“. ويقول مسؤولو الشركة املغربية 
الفرنسية إن 120 ألف مزارع مغربي يتعاملون 

مع سنترال.
ويشـــير احمللل االقتصادي املغربي رشيد 
أوراز ”هذه أول حملة للمقاطعة بهذا التنظيم. 
بالرغـــم مـــن أن ظاهرها يبدو غيـــر منظم لكن 
تداولها في وسائل التواصل االجتماعي بهذا 
الشكل ومقاطعة منتوجات بعينها دون أخرى 

يدل على حسن التنظيم“.
وأضاف ”هذه املقاطعة حققت أهدافها ولو 
كانـــت صغيرة إال أنها مســـتمرة. بصفة عامة 
ليست لها أضرار كبيرة على االقتصاد املغربي 
ألنهـــا مقاطعة منتوجات غير مشـــغلة بشـــكل 
كبير باســـتثناء قطاع الفالحـــة الذي يقولون 
إن الفالحـــني تضرروا لكن ال نعرف كم عددهم 
مقارنة بعدد املستهلكني الذين أرادوا املقاطعة 

لتخفيض األسعار“.
وقال إن األضرار طالت ”الشـــركات الثالث 
املعنية.. وهي في األصل ليست مجرد شركات 

بل ’هولدينغات‘ كبيرة رائدة في قطاعاتها“.

وأشـــار إلى أن مقاطعة منتجـــات بعينها 
دون أخـــرى رغم بيعها بنفس الســـعر تقريبا 
”نـــوع من الـــذكاء ألنـــه إذا قلنـــا نقاطع جميع 
منتجـــات احلليب فهـــذا ال ميكـــن، ألن الناس 
ال ميكنهـــم مقاطعـــة منتـــوج احلليـــب كليا.. 
وبالتالـــي اختـــاروا الشـــركة املهيمنـــة على 
السوق لكي يعطوا الدروس للشركات األخرى 

التي تشتغل في القطاع“.
وقال ”املســـتهلك املغربي شـــعر أن هؤالء 
النـــاس خلطـــوا ما بـــني األعمال والسياســـة 
وبالتالي هـــذا ما أعطى دفعة على املســـتوى 

الشعبي“.
وقال إنه على املســـتوى املتوسط والبعيد 
”إذا جنحـــت املقاطعـــة، مـــن املمكـــن ظهـــور 
منافسني جدد في الســـوق، يفرضون أسعارا 

معقولة ويحسنون من خدماتهم“.
وأضـــاف أن الناس الذين اشـــتكوا ودعوا 
إلى املقاطعة ليســـوا من الطبقـــة الفقيرة فقط 
”بل مـــن جميـــع الفئـــات والطبقـــات، خاصة 

املتوسطة والشبان والنساء.. هناك تنوع“.
وقـــال الصحافي أحمـــد أبوعقيـــل أحمد 
في تدوينة على فيســـبوك ”عندمـــا تقاطعون 
’مطالب الشـــعب‘ حـــان الوقت ملقاطعـــة املواد 

االستهالكية مرتفعة األسعار“.
وأكـــد احمللل السياســـي محمـــد بودن في 
تدوينـــة علـــى فيســـبوك ”نقابـــة املقاطعني.. 
ميكنها أن تغلـــب دور النقابات في فاحت مايو 

2018“ في إشارة إلى مناسبة يوم العمال.

في حملة غير مسبوقة على غالء األسعار يقودها نشطاء عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
يقاطع مغاربة منتجات ثالث شركات رئيسية في مجال املاء واحلليب ومشتقاته والوقود، 

في خطوة احتجاجية وصفها البعض بالناجحة بينما يقول معارضون إنها “عبثية“.

إقحام الفالحين إلفشال حملة المقاطعة

@lailaodeh4 
كيف وصلت يد املوساد إلى مخبأ الوثائق 
السرية؟ ومن كانت ذراعه في إيران؟ وهل 
طهــــــران مخترقة إلى درجة نقل أرشــــــيف 
ــــــى إســــــرائيل؟ وما  ســــــالحها النووي إل
اخلطورة في ما حصلت عليه إسرائيل؟

ك

@kathabdetector  
في وقت كان احلرس الثوري يسرق هاتف 
السفارة الســــــعودية حصل املوساد على 

كل وثائق النووي اإليراني.

ف

@sbm1956
ــــــاس لم يعودوا يصدقــــــون كذب إيران  الن
حــــــول قدراتها املزيفة، بعد أن انكشــــــفت 
جلمهورها الســــــاذج بأنها ال متلك القدرة 
ــــــى اإلهانات اإلســــــرائيلية،  ــــــى الرد عل عل
وأن جهاز املوســــــاد يخترق أكثر األماكن 

حتصينا فيها ويحصل على ما يريد!

ا

@kamelyakhlef 
إذا صحت تصريحات نتنياهو عن العملية 
فعلى املرشــــــد اإليراني أن يضرب نفسه 
ــــــل كل اجلنراالت  بالرصــــــاص بعد أن يقي
من مناصبهم وأن يوصي برمي جثته في 

البحر السبت.

إ

@rabiih
اإلعالم اإلسرائيلي يكشــــــف أن املوساد 
ــــــدوز نوعية ملوقع  ــــــة كومان كان نفــــــذ عملي
الوثائق السرية في إيران خالل شهر يناير 
األخير! وأخرج كافة األدلة واملعلومات في 
ليلة واحدة وشــــــحنها إلى إســــــرائيل في 
نفس الليلة أيضا.. اإليرانيون مخترقون، 

ليلة حمراء واحدة كشفت عوراتهم.

ا

@haithammorad3 
ــــــرات اإليرانية  ــــــب أن جهاز املخاب الغري
السافاك من تأســــــيس جهاز املخابرات 
اإلسرائيلية املوساد بعد خلع شاه إيران.

ا

خبراء 
يؤكدون أن مواقع 

التواصل االجتماعي 
سبب نجاح حملة 

المقاطعة 
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[ مقاطعة منظمة على الشبكات االجتماعية لمنتجات شركات كبرى تكّبدها خسائر فادحة

kadwi69  

إذا كان النظام اإلسالمي والعلمانية 
والدميقراطية والليبرالية غير صاحلة 

للعرب.. فما الذي يصلح لهم؟
سؤال وجودي محّير!

Reemmedhhat1

حظي كفتاة خجولة تستحي أن تطلب 
من حبيبها شراء الكتب لها فتقول "أحب 
األشياء التي ال تذبل وجتعلني سعيدة" 

فال يفهم الغبي ويحضر لها وردة 
بالستيك.

wonderer_86

حبيباتي، شوفوا اقتراحات الفيلسوفة 
الفرنسية لوسي أريجاري ملواجهة 

التنمر الذكوري: ١- وحدَن أصواتكّن. 
٢- افتخرَن بكونكّن إناثًا.٣- اسخرَن من 
الرجال بنفس اللغة التي يستخدمونها.

ph_streets

الطفل املعجزة عندهم لديه نظرية في 
الرياضيات مثًال" عندنا الطفل املعجزة 
صوته حلو املرأة الثورية عندهم تقود 

احتجاجات ضد الفساد "مثًال" عندنا 
املراة الثورية صورتها على البروفايل.

hessahR2030 

واقفة امام بنك مقفل لصالة الظهر مدة 
الصالة أربعني دقيقة، بلد مغلق للصالة 
يا لبؤس احلياة! على اي أساس أجلس 

أربعني دقيقة في الشمس، ما هذا التالعب 
بوقت الناس؟! #السعودية.

AhmedWagih

من أكبر اجلرائم التي حصلت للتعليم
في مصر زيادة األعداد املقبولة 

في اجلامعات سنويًا برغم عدم وجود 
طاقة استيعابية.

Richter_q8

من اآلن فـصاعدًا ال تصدقوا أي صورة 
أو فيديو.

التكنولوجيا تطورت وميكن تغيير أي 
شخص أو أي شيئ وإبداله بشيء آخر..!

ALessiFatima  

استقروا أخيرًا على املزيد من التعقيد 
ووضعها موضع تهمة وشك وعليها 
تقدمي تبريرات دائمًا إن لم يكن لولي 

األمر فهو املئات من اجلهات احلكومية!؟ 
#ضوابط_سفر_املرأة_السعودية.

sharif_hijazi

هل تعلم أن إسرائيل تختار حروبها 
الكبرى خالل إجازة الطالب في الصيف 

كي ال تتعًطل الدراسة.

YahyaSAltaleedi

قطر لم حتفظ جميل #كويت_املصاحلة
في أزمة الفلبني والكويت. روج اإلعالم 
القطري أن اجلالية الفلبينية تتعرض 

ملعاملة سيئة ولم تكتف بذلك بل أغرتهم 
باخلروج من #الكويت بتذاكر مجانية.

NancyAnnan7 

احَتِفلوا بِعيد العَمال بصمت... 
فهناك I Don't Work I Am Princess  (أنا 

ال أعمل أنا أميرة) َتتأّلم...
#عيد_العمال.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
fekerksa  

مركز احلرب الفكرية.

هاشتاغ اليوم

العرب على تويتر: الموساد 1 السافاك 0
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سوريون تخرجوا في الجامعات األلمانية يختارون العودة إلى بالدهم إلعادة إعمار ما أفسدته الحرب 

بدل العمل في الشركات الكبيرة والعيش في أوروبا.

الفيضانات الناجمة عن األمطار الموســـمية تجبـــر اآلالف من المدنيين في الصومال على النزوح عن 

منازلهم خوفا على حياة أطفالهم، متجهين إلى قرى وبلدات أكثر أمنا. تحقيق

} مقديشــو - وكأن البلـــد الواقـــع في القرن 
األفريقي، الذي يعّد من أفقر البلدان في العالم، 
وتتنازعـــه الحـــروب األهليـــة منذ ســـنوات، 
تنقصه مأســـاة جديدة، وتمثلت هذه المرة في 
أمطار موسمية غزيرة شـــهدتها معظم أقاليم 
الصومال، ما لبثـــت أن تحّولت إلى فيضانات 
عارمـــة أثرت ســـلبا علـــى حيـــاة نحو نصف 
مليـــون صومالي في ظل نقص حاّد في المواد 

الغذائية واألدوية في جنوبي ووسط البالد.
وأجبـــرت الفيضانات الناجمة عن األمطار 
الموســـمية اآلالف مـــن المدنيين فـــي أقاليم: 
شـــبيلي السفلى وشـــبيلي الوســـطى وجوبا 
الوســـطى وجوبا الســـفلى (جنـــوب) وهيران 
(وســـط)، على النزوح عن منازلهم خوفا على 
حيـــاة أطفالهم متجهين إلى قرى وبلدات أكثر 

أمنا، وسط ظروف إنسانية صعبة.
والشـــؤون  اإلغاثـــة  وزارة  عـــام  وكيـــل 
اإلنســـانية محمد عمر معلم قـــال في تصريح 
صحافي لإلعالم المحلي إن نحو نصف مليون 
صومالي تضرروا جـــّراء الفيضانات الناجمة 
عن األمطار الموســـمية التي تهطل في معظم 

األقاليم الصومالية.
وأضاف أن الوزارة -بالتعاون مع سلطات 
األقاليم- تســـعى إلـــى التخفيف مـــن معاناة 
المواطنين في ظل مخاوف من استمرار هطول 
األمطار خالل األســـابيع المقبلة، ما ســـيفاقم 
األوضاع اإلنســـانية إن لم تتوفر مســـاعدات 

إنسانية عاجلة.
وتعّد مدينة بلدوين، عاصمة إقليم هيران، 
مـــن أكثـــر المناطق تضـــررا مـــن الفيضانات 
الناجمة عن األمطار، نتيجة ارتفاع منســـوب 
ميـــاه نهر شـــبيلي الـــذي يمّر بعـــدد من مدن 

وبلدات اإلقليم ليســـجل رقما قياسيا منذ عام 
2012، حيث أغرقت المياه ثالثة من أصل أربعة 
أحيـــاء تتكون منهـــا المدينة، حســـب اإلدارة 

المحلية في اإلقليم. 
وأّدت األمطار الموســـمية في البالد -إلى 
جانب الفيضانات التي تأتي من جبال إثيوبيا 
منبع نهري شبيلي وجوبا الصوماليين- إلى 
فيضانـــات عارمة أجبرت اآلالف من الســـكان 

على النزوح عن منازلهم، وفق المصدر ذاته.
قـــال خضر حســـن، نائـــب رئيـــس مدينة 
بلدوين (332 كم شمال العاصمة مقديشو)، إن 
80 بالمئة من ســـكان المدينة التي تعتمد على 
الزراعة والتجارة والرعـــي، فروا من منازلهم 
بعـــد أن اجتاحتهـــا الفيضانـــات فـــي وضح 

النهار.
وأضـــاف خضـــر أن نحـــو 20 بالمئـــة من 
السكان عالقون في أحياء حواء تاكوا وكوشن 
وبونداويـــن بعـــد أن حاصرتهـــم الفيضانات 
من جميـــع االتجاهـــات، ما صّعـــب إجالءهم 
بالســـيارات نتيجة ارتفاع مياه الســـيول إلى 
1.8 متـــر واســـتعصاء التنقـــل في الشـــوارع 

الرئيسية.
وحســـب اإلدارة المحلية في إقليم هيران 
فإن نحو 130 ألفا نزحوا عن منازلهم بســـبب 
الفيضانـــات، وبقـــوا دون مـــأوى يفترشـــون 
العـــراء، وخاصـــة فـــي المناطـــق المرتفعـــة 
بضواحي بلدوين وســـط هطول األمطار نهارا 

والبرد القارس ليال.
آمنة نور نزحت هي وأطفالها الخمسة من 
بلدوين بعد أن باغتتهـــم الفيضانات بالمنزل 
ليـــال، قالـــت، ”الفيضانـــات اجتاحـــت منزلنا 
بينما نحن نيـــام، فاصطحبنا أطفالنا وهربنا 

إلـــى بلدة عيـــل جالـــي، التي لم تصـــل إليها 
الفيضانات بعُد“.

وأضافـــت آمنـــة، وهي تحـــاول بناء كوخ 
خشـــبي تـــؤوي فيـــه أســـرتها ليقيهـــا مياه 
األمطار نهارا والبرد القاســـي ليال، ”الظروف 
المعيشـــية هنا صعبة وتزداد سوءا يوما بعد 
آخـــر“، مشـــيرة إلى أن أطفالهـــا ال يجدون ما 
يسدون به رمقهم سوى قطعة خبز واحدة في 

اليوم.
مشـــاهد النـــزوح لـــم تتوقف بعـــد، حيث 
تواصل األســـر بالتعاون مـــع اإلدارة المحلية 
مغادرة منازلها تحســـبا لفيضانـــات جديدة 
بســـبب األمطار التي ال تزال تهطل في مدينة 

بلدوين.
وعربات  وشـــاحنات  ســـيارات 
تجرها الحمير تنتشـــر على مدى 
البصـــر، لنقـــل األســـر واألطفال 
والعجائز إلـــى القرى والبلدات 
فـــي ضواحـــي المدينـــة التي 
شـــهدت أكبـــر فيضانات منذ 

نحو 6 سنوات.
ومحـــاوال العبـــور مع 

وســـط  العجـــوز  جـــده 
إلى  تصـــل  تـــكاد  مياه 
عبدالرحمن  صدره، قال 

عثمان، ”المياه غمرت منازلنا 
وأتلفت ممتلكاتنا. ال نملك سوى الفرار 

والبحث عن مكان ال تصله مياه الفيضانات“.
وطالب عبدالرحمـــن الحكومة الصومالية 
واإلدارة المحليـــة بتقديم العون ومســـاعدات 
عاجلة، ألن معظم النازحين يفتقرون ألبســـط 
مقومات الحياة بعـــد أن هربوا تاركين جميع 

ممتلكاتهم بسبب األمطار والفيضانات.
التـــي  والفيضانـــات  األمطـــار  تســـببت 
ضربـــت بلدوين فـــي مقتل 5 أشـــخاص على 
األقل معظمهم من األطفال والعجائز؛ بســـبب 
البرد القارس واألمـــراض المعدية التي تأخذ 
من الميـــاه الملوثة قاعدة انتشـــار لها. وتقع 
بلدويـــن على ارتفـــاع 1700 متر فوق ســـطح 

البحر وهي واحدة من المناطق األشـــد برودة 
في الصومال.

غيـــاب الكهربـــاء عـــن أجـــزاء كبيـــرة من 
المدينة وتعطل شـــركات االتصـــاالت بعد أن 
جرفت الفيضانات معظـــم الكابالت من تحت 
األرض إلى جانب هدم بعض أعمدة الكهرباء، 
عوامل فاقمت تدهور األوضاع اإلنســـانية في 
المدينة، حيث فقد االتصال في بعض المناطق 

المنكوبة بسبب الفيضانات. 
وحـــذرت بعـــض الهيئات اإلنســـانية من 
انتشـــار األمـــراض المعدية نتيجـــة األمطار 
الغزيرة في معظم األقاليم الصومالية بســـبب 
تعطل منظومة الصرف الصحي وانتشار برك 

المياه الملوثة بسبب الفيضانات. 
وقـــال المجلـــس النرويجـــي لالجئين في 
الصومال (منظمة إنســـانية مســـتقلة 
تعنى بمســـاعدة األشـــخاص 
علـــى  أجبـــروا  الذيـــن 
إن  والنـــزوح)،  الفـــرار 
التـــي  األقاليـــم  معظـــم 
باتـــت  األمطـــار  شـــهدت 
مهـــددة بانتشـــار األمراض 
واألوبئـــة جـــّراء الفيضانات 
الصـــرف  منظومـــة  وغيـــاب 
الصحي إلى جانب إيواء بعض 
النازحين في مناطق غير صالحة 

للسكن.
وأضـــاف المجلس فـــي بيان أن 
نحـــو 174 ألف شـــخص فـــي مدينة 
بيـــدوة بإقليم بـــاي (جنوب غـــرب) تضرروا 
من الفيضانات، محذرا من انتشـــار األمراض 

المعدية في صفوف األطفال والعجائز.
وفي ظـــل هذه الظـــروف القاســـية، أطلق 
رئيـــس إدارة هيرشـــبيلي الفيدراليـــة، عبدي 
واري، التـــي تتبعها المناطـــق األكثر تضررا 
كمدينة بلدوين، نداء عاجال للهيئات اإلنسانية 
المحلية والدولية لتقديم مســـاعدات إنسانية 
عاجلة لمتضـــرري الفيضانات التي اجتاحت 

مدينة بلدوين.

وأضــــاف واري أن الوضع اإلنســــاني في 
المدينة يزداد ســــوءا ما لــــم تتدخل الهيئات 
اإلنســــانية لتقليل معاناة اآلالف من النازحين 
الذين فروا مــــن منازلهم بســــبب الفيضانات 

الناجمة عن األمطار.
اإلغاثــــة  وزارة  حــــذرت  جانبهــــا،  مــــن 
والشــــؤون اإلنســــانية الصوماليــــة من تفاقم 
األوضاع اإلنســــانية في معظــــم أقاليم البالد، 
وسط توقعات باستمرار هطول األمطار خالل 

األسابيع المقبلة.
المعنيــــة  الهيئــــات  الــــوزارة  وطالبــــت 
بالتعاون معها للحيلولــــة دون تحول الحالة 
اإلنسانية في تلك المناطق إلى أزمة إنسانية 

صعبة.
وكانــــت الحكومــــة الصومالية قــــد دعت، 
السبت الماضي، الهيئات اإلنسانية المحلية 
والدوليــــة إلى اجتماع طارئ لتقييم األوضاع 
اإلنســــانية في المناطق التــــي تضررت بفعل 
الفيضانــــات من أجل تقديــــم معونات عاجلة 
لتخفيف وطــــأة األوضاع اإلنســــانية في تلك 

المناطق.
وحسب اإلدارة المحلية إلقليم هيران، فإن 
معظم أجــــزاء بلدوين محاطــــة بالمياه حيث 
عطلت األمطــــار حركة النقل البــــري والجوي 
بســــبب ســــوء األحوال الجوية والفيضانات 
ما قد يحول دون إيصال مســــاعدات إنسانية 

عاجلة للمتضررين.
وحول الخسائر المادية في المدينة، أكدت 
اإلدارة المحليــــة أن الفيضانات تســــببت في 
خســــائر مادية كبيــــرة بالمدينة لم ُتحدد بعد؛ 
حيث جرفت المياه محــــالت تجارية ومخازن 
للمــــواد الغذائيــــة إلــــى جانب العشــــرات من 
المنــــازل. وتعد المناطق التــــي يمر بها نهرا 
شــــبيلي وجوبا األكثر تضررا من الفيضانات 
أثناء موســــم األمطار بسبب غياب اإلجراءات 
الوقائية كبناء سدود مائية، يمكن استخدامها 
أثنــــاء موســــم الجفــــاف حيــــث تتضــــرر تلك 
المناطق الزراعية خاصة في وســــط وجنوبي 

الصومال أيضا بسبب تأخر هطول األمطار.

} شــتوتغارت - عندمـــا يســـود الســـالم في 
ســـوريا يوما ما سيكون الســـوري سامر كرم 
هنـــاك. ســـيحلق الشـــاب البالغ مـــن العمر 29 
عاما بماســـحات ليزر فوق منطقة تدمر األثرية 
ليصنـــع مـــن َســـحب النقـــاط التـــي يجمعها 
الماســـح نماذج ثالثية األبعـــاد للكنوز األثرية 
التـــي دمرتها الحرب، قائال، ”آمل أن يكون ذلك 
قريبا.. ولكن ليس بوســـع أحـــد التنبؤ بوقت 

انتهاء الحرب“.
حصل الشاب السوري األصل الذي ولد في 
إدلب على شهادة الماجستير في علوم العمران 
الرقميـــة، الجيوماِتكس، وهي علوم توحد علم 
المســـاحة التصويريـــة والمالحـــة والتقنيات 

الجوية والفضائية.
الكثيـــر من زمـــالء ســـامر يعملـــون عقب 
تخرجهـــم لـــدى شـــركات عمالقة مثـــل دايملر 
وبـــوش للدفع بتقنيـــات القيـــادة الذاتية على 
ســـبيل المثال. ورغم تنافـــس المراكز البحثية 
على الشـــاب الســـوري الذي تفوق في دراسته 
فـــكان ضمن أفضل خمســـة طالب ماجســـتير 
بهندســـة صور األبعـــاد واإلحداثيات بجامعة 
شـــتوتغارت األلمانية لكن ســـامر يريد إعادة 

إعمار وطنه.
لذلك فإن سامر جزء من برنامج ”القيادة من 
أجل سوريا“ الخاص بالهيئة األلمانية للتبادل 
الثقافي، ذلـــك البرنامج الذي تمّوله الخارجية 
األلمانية ووزارة البحث العلمي بوالية شـــمال 
الراين فيســـتفاليا األلمانية، وقد بدأ 221 شابا 
أكاديميا سوريا على مستوى ألمانيا من خالله 

دراستهم في ألمانيا عام 2015.

العامـــل المشـــترك الـــذي يجمـــع هـــؤالء 
األكاديمييـــن هـــو أنهـــم يريدون العـــودة إلى 
وطنهـــم عقب الحـــرب والمشـــاركة فـــي بناء 
مســـتقبله. وماذا إذا غيروا رأيهم ولم يعودوا 

لوطنهم؟
رّدا على ذلك السؤال يقول سامر إن المنحة 
الدراســـية تعتمد على الثقـــة ”ونحن نتحمل 
مســـؤولية كبيرة“، ولكن الشاب السوري، أكد 
أنه ليس هناك أدنى شـــك في أنه ســـيعود إلى 

وطنه في أقـــرب وقت بعد انتهاء الحرب، ”فال 
يزال والداي والكثير مـــن زمالئي هناك، ال بّد 

أن أعود إليهم“.
وكلفة إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة 
في ســـوريا ســـتتطلب من 200 إلى 300 مليار 
دوالر على األقل، بحسب ممثل برنامج األغذية 

العالمي لألمم المتحدة، يعقوب كيرن.
قال كيـــرن ”إعادة إعمار ســـوريا يجب أن 
تكـــون هائلـــة، نتكلم عـــن أنها ســـتتطلب من 

200 إلى  300 مليار دوالر على األقل“، مشـــيرا 
إلـــى ضـــرورة إعادة بنـــاء المباني الســـكنية 
والمصانـــع والخطـــوط الكهربائيـــة والبنية 

التحتية.
آثـــار  باحثـــو  تربويـــون،  مهندســـون، 
ومبرمجـــون؛ تتنـــوع اختصاصات الشـــباب 
السوري بنفس قدر تنوع قناعاتهم السياسية 
والدينية، ”فالـــكل يعتقد أن وظيفته هي األهم 
إلعادة إعمار ســـوريا، والكل يتصور مستقبل 
ســـوريا بشـــكل مختلـــف“ حســـبما أوضحت 
تســـنيم بـــركات، الحاصلـــة علـــى منحـــة من 

البرنامج.
تعتـــزم تســـنيم المتخصصة فـــي تقنيات 
البيئـــة، العمل في ســـوريا بعـــد الحرب على 

التخلص من األنقاض وإعادة مياه الشرب.

تقول تسنيم (31 عاما) ”أعتقد أننا سنخرج 
جميعا من هذا البرنامج بانفتاح أكبر“.

العالـــم األلمانـــي ميشـــائيل كريمـــر الذي 
أشـــرف منذ وقت طويل علـــى طالب في معهد 
المســـاحة الجويـــة بشـــتوتغارت شـــدد على 
ضرورة التوســـع كثيرا في مثـــل هذه المنح. 
ووصف كريمـــر المبتعثين الســـوريين الذين 
أشرف عليهم بأنهم مؤهلون بكفاءة ويتمتعون 

بروح حماسية عالية.
صممـــت دراســـة العمـــران الرقمـــي فـــي 
شـــتوتغارت لتتناسب باألســـاس مع الطالب 
من خارج ألمانيا ”حيث بلغ عدد طالب القسم 
لفترة طويلة 40 دارســـا، أمـــا اآلن فقد تراجع 
عددهم إلى 20 طالبا فقط“ حســـبما قال كريمر 

موضحا، وإن من أســـباب ذلك ارتفاع الرسوم 
الدراســـية التي يضطّر الطـــالب األجانب في 
شـــتوتغارت لدفعها وذلك خالفا للرســـوم في 
مدن ألمانية أخرى مثل برلين أو ميونيخ على 

سبيل المثال.
التقـــى المبعوثـــون الســـوريون مرارا في 
جامعة كونستانس األلمانية لمناقشة القضايا 
الكبيرة الخاصـــة بإعادة إعمـــار وطنهم بعد 
الحرب ومنها على ســـبيل المثال التســـاؤالت 
التالية: ما الذي يجب أن يتضمنه الدســـتور؟ 
كيـــف أكتب معاهدة ســـالم؟ ما الـــذي يمكننا 
تعلمه من دول ديمقراطية؟ معظم هذه القضايا 
بعيدة عـــن المواد الدراســـية التي يدرســـها 

هؤالء الطالب.
يذكـــر أن الجيش األلمانـــي أعلن في 2016 
عن مشـــروع لتدريب العشـــرات من الالجئين 
الســـوريين، بغية تأهيلهم لبناء بلدهم سوريا 

بعد انتهاء الحرب وعودة األمن والسالم.
وأعلـــن الجيـــش األلمانـــي ، أن المجاالت 
التي يجري فيها التدريب هي التقنية والبناء 
المشـــاركة  للمتدربيـــن  لتتســـنى  والحـــرف، 
بفاعلية في إعادة بناء سوريا ما بعد الحرب.

هل يشـــعر األكاديميـــون الســـوريون في 
ألمانيا بعد ذلك باالستعداد للملمة ما أفسدته 
الحرب؟ يقول ســـامر ردا على ذلك، ”أعتقد أنه 
ال يمكننا أن نكون أهال لذلك… ربما مزق كوفي 
عنان اتفاقية السالم التي صغناها وقذف بها 

في الهواء“.
على أّي حال فإن لدى ســـامر مسودة لهذه 

االتفاقية.

ــــــدو أن نصيب الصوماليني في احلياة هو عدم االســــــتقرار في أرضهم، إذ كتب عليهم  يب
اجلفاف والفيضانات واحلروب النزوح من بلدة إلى أخرى ومن مخيم إلى آخر بحثا عن 
بعض األمان لهم وألطفالهم، لكنهم ظلوا يواجهون املصاعب واملصائب التي تتنوع وتتفاقم 
في غياب حكومة حتميهم ّمما يواجهونه، وفي انعدام املســــــاعدات التي حتقق لهم بعض 

حاجياتهم اليومية.

سواعد الشباب وأفكارهم تعيد الوجه الجميل لسوريا

كيف وأين ننام استحالة الحياة في مدن تسبح في الماء

ما بين الجفاف والفيضانات.. الصوماليون يقضون حياتهم نازحين
[ الجوع واألمراض المعدية يالحقان النازحين أينما حلوا  [ األوضاع اإلنسانية تتفاقم في غياب الكهرباء والمساعدات

سيارات وشاحنات 

وعربات تجرها 

الحمير تنتشر على 

مدى البصر، لنقل 

األسر واألطفال 

شباب سوريون يؤثرون إعادة إعمار بالدهم على العيش في أوروبا



أكدت دراسة أميركية أن تناول الفاكهة والحبوب والخضروات يقلل من اإلصابة باالكتئاب بنسبة 10 باملئة. كما أن تناول الكثير 
من املنتجات الطازجة يعود بالنفع على الصحة النفسية لألشخاص من خالل تحسني حالتهم املزاجية. أسرة

جمال

خبيـــرة  اجلوهـــري  نورهـــان  تـــرى   {
التجميـــل فـــي مصـــر أن البشـــرة متـــر 
بتغيرات عديـــدة على مدار مراحل العمر 
املختلفة، والعامل احلقيقي في سر صحة 
وجمال البشـــرة ليس جســـمانيا، وإمنا 
هـــو مجموعة مـــن العـــادات واخليارات 
الصحية يندرج حتتها تنظيف البشـــرة 
وتغذيتها وتقدمي الرعاية املناســـبة لكل 
نـــوع من أنواع البشـــرة التي تتنوع بني 

اجلافة والدهنية واملختلطة. 
وكل نوع يحتاج إلـــى رعاية مختلفة 
وتناســـبه أنـــواع معينة مـــن الكرميات 
واملغذيات. وتلفت إلى أن أكثر األســـباب 
املؤذية للبشـــرة هي عدم غســـل البشرة 
مســـاء من املاكياج أو مـــن بقايا األتربة 
والغبـــار التي تعلق باملســـام. لذا تنصح 
كل امـــرأة باســـتخدام غســـول مناســـب 
للوجه ثم تونك لغلق املسام وبعدها كرمي 
لليـــل، كي تتمكن البشـــرة من اســـتعادة 

رونقها وحيويتها.
أمـــا في ما يتعلق بجفاف البشـــرة ال 
سيما عند وضع املاكياج، أوضحت أنه ال 
بد من اســـتعمال الكرمي املرطب بانتظام، 
وذلك بعـــد إزالة املاكياج وغســـل الوجه 
باســـتخدام  نصحت  كمـــا  جيـــدا، 
املـــواد الطبيعيـــة املوجـــودة 
فـــي األعشـــاب والنباتات، 
الـــورود  واســـتخدام 
وغيرهـــا للعنايـــة 
وشرب  بالبشرة، 
مـــن  الكثيـــر 
املاء.

التنظيف والتغذية 
صديقا الجمال

سمر محفوظ

} بمجـــرد بلـــوغ الطفـــل مرحلـــة المراهقـــة 
يحاصره الشـــعور بأنه صار رجـــال ناضجا، 
ويدفعـــه إلعـــالن التمـــرد علـــى كل الضوابط 
والمحاذير األسرية ويستمد سعادته الغامرة 
من مجرد مخالفة أي نصيحة أو أمر من والده 
أو والدتـــه أو حتـــى مـــن أخيه األكبـــر، فتبدأ 
األســـرة في فرض رقابة صارمـــة عليه، تراقب 
تصرفاته، وتفتش أوراقه، وتفحص ثيابه، بل 
وربما تراقبـــه في أثناء ذهابه إلى المدرســـة 
والعـــودة منهـــا، وليـــس غريبـــا أن تراقـــب 
محادثاته الهاتفية، مما يشعر معه الفتى بأنه 
ســـجين القيود األســـرية فيبدأ بإعالن التمرد 

والعصيان، وربما يترك البيت.
ويعلق الدكتور أحمد حجازي أســـتاذ علم 
االجتماع على هذه الظاهرة قائال: في البداية 

يجب أن ندرك أن الشـــباب يتطلعون دائما إلى 
التحرر واالســـتقالل عن ســـلطة ذويهم ألنهم 
يشـــعرون بأنهم وصلوا لمرحلـــة من النضج 
والدراية بمـــا فيه الكفاية وأن باســـتطاعتهم 
تحمـــل المســـؤولية فـــي كل نواحـــي الحياة 
واتخـــاذ القـــرارات الصحيحـــة بخصـــوص 

حياتهم العلمية والشخصية.
ويوضـــح أن مـــن أهـــم خصائـــص هـــذه 
المرحلة العمرية الحرجة هو أن يرغب الشاب 
في اكتســـاب خبرات جديدة واكتشاف خفايا 
وأسرار كل ما يحيط به في الكون والمجهول، 
مما يؤدي أحيانا إلى انجرافه في ســـلوكيات 
الخمـــور  وشـــرب  كالتدخيـــن  ســـليمة  غيـــر 

ومعاكسة الفتيات بطريقة وقحة.
ويضيـــف حجـــازي موضحـــا ”يمثل هذا 
األمـــر هاجســـا للكثير مـــن اآلبـــاء واألمهات 
الذين يالحظون بعض التغيرات في شخصية 

المراهـــق وســـلوكه ويســـاورهم القلق ألنهم 
يشـــعرون بأنهم فقدوا السيطرة والزمام على 
ابنهـــم؛ فهو لم يعد يصغـــي إليهم وال يكترث 
بأوامرهم التـــي يهدفون منها إلى حمايته من 

الوقوع في الخطأ“.
وينصح الشـــباب أو الفتيـــات بأن يقنعوا 
والديهـــم بأنهم وصلوا إلى مرحلة من النضج 
ويقـــدرون على تحمل المـــس، وعلى اآلباء أال 

يتجسسوا عليهم أو يحدوا من حريتهم. 

ومن جانبه، يقول الدكتور محسن العرقان 
أســـتاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث، 
إن فتـــرة المراهقـــة تمثـــل نوعـــا مـــن النمو 
العقلي والوجداني والهرموني عند الشاب أو 
الفتاة وتوتر العالقـــة بين األبناء وآبائهم في 
المجتمعات الشرقية وعلى األخص في مرحلة 

المراهقة من األمور المألوفة حاليا.
ويوضح قائال ”ذلك ألنه صراع بين جيلين 
مختلفين، جيـــل اآلباء الذين كانوا وال يزالون 
يقدسون التقاليد الشرقية التي تحد من حرية 
الفتاة أو الشاب وجيل هؤالء المراهقين الذين 
يعيشـــون فـــي مجتمـــع تأثر بقيـــم الحضارة 
األوروبية لدرجـــة كبيرة؛ فمـــن الطبيعي إذن 
أن ينتقـــد اآلبـــاء أبناءهـــم وأن يتدخلـــوا في 
كل صغيـــرة وكبيرة من حياتهـــم، كما أنه من 
الطبيعي أن يصطدم األبنـــاء مع قيود آبائهم 

ويحاولون التخلص منها وكسرها“.

ملـاذا يتجسـس اآلباء على أبنائهم املراهقني

} لماذا نجد الكلمتين متناقضتين وكأننا 
نشير إلى األسود واألبيض أو إلى الليل 

والنهار.. على الرغم من أن عالم السياسة 
مثله مثل عالم المال واألعمال.. يكتنفه كل 
شيء ويفضي بعالقاته ومصالحه إلى كل 

شيء؟
لم أفكر يوما بالكتابة في السياسة (وال 

في عالم البزنس.. طبعا).. لكن ما استفّز 
قلمي اليوم هو المرأة التي تلج هذه العوالم.. 

والتي غالبا ما تكون تحت مجهر النقد 
واالنتقاد والتسقيط والتشهير واإلشاعات.. 

وعلى الرغم من أن مشاهير السياسة من 
رجال هم ليسوا بمعصومين أو بعيدين عن 

النقد واالنتقاد.. إال أن لنساء هذا العالم غالبا 
الحصة األكبر.. فهن الحلقة األضعف في كل 

مفاصل الحياة.. فما بالك بمفاصل السياسة؟ 

وقبل الخوض في غمار السياسة 
الدولية دعونا نبدأ بعالمنا أوال.. فما لفت 

انتباه الجمهور في الدورات االنتخابية 
الهزيلة المتالحقة للبرلمان العراقي.. وجود 

عدد ال بأس به من المرشحات.. بيد أن 
الدورات األولى لم تكن فيها للمرشحات أي 
عالقة بالسياسة من قريب أو بعيد.. إال في 

ما ندر.. لكن ما فرضه الدستور العراقي 
على األحزاب من حصة نسائية كان ال بد 
لها أال تقل عن خمسة وعشرين بالمئة من 

مجمل األعضاء (وهو ما عرف بـ“الكوتا“).. 
جعل أسماء وأشكاال وأفكارا ال عالقة لها 

بعالم السياسة أو التحّضر تجد طريقها إلى 
التربع على كراسي البرلمان لتأتي بنتائج 

كارثية.. (ولم تكن أقلها مطالبة إحدى 
البرلمانيات بخفض سن الزواج تعكزا على 
أحكام دينية وتمريرا لقانون سلفي لم يكن 
له أن يقّر حتى ذلك اليوم!) وال عجب.. فإن 

شعبا عانى ما عاناه من دكتاتورية وحروب 
وحصار وجوع تاله احتالل وحروب أهلية 

وطائفية.. لم يكن من الممكن له أن يصبح 
ديمقراطيا ضليعا في شؤون السياسة بين 

عشية وضحاها.. ولم يكن من الممكن له 
أن يصحو من نومه لينفض غبار الحروب 

والكوابيس ليكون متوازنا كفوءا مؤهال 
التخاذ القرار الصائب والخوض في غمار 
األعمار والتغيير ومواكبة ركب التحضر.. 

على الرغم من أن لإلنسان العراقي قدرة 
عجيبة على صنع المعجزات (وهو ما شهد 

به األعداء).. إال أن المعجزات وحدها ال 
تكفي إلعادة إعمار وترميم اإلنسان بعد أن 

نالت منه الويالت والكوارث..
ومع ذلك.. فقد أثبتت المرأة العراقية 

بإصرارها أنها أهل لهذه المهمات 
الكبيرة مثلها مثل الرجل.. فلماذا نجدها 
دائما واقعة تحت بؤرة الشك والتشكيك 
والتسقيط واالنتقاص؟.. لماذا انتقدوا 

إشكال وأزياء البرلمانيات السابقات 
ووصفوهن بأبشع األوصاف.. وإذا ازداد 

عدد المرشحات السافرات والناشطات 

المدنيات ازدادت معهن سيول الهجوم التي 
تصفهن بالكاسيات العاريات.. وجعلوا 

من عمليات التجميل والمكياج مادة للتندر 
واالستهزاء.. ولم تسلم من الهجوم حتى 

ألوان أصباغ األظافر؟.. فهل يتعارض 
الجمال واألناقة مع الفكر الحر ومع 

احتراف السياسة؟.. ولماذا لم نسمع أحدا 
ينتقد أشكال وأزياء المرشحين الرجال؟

ولكي أكون منصفة فإن األمر ال يقتصر 
على مجتمعاتنا وحدها.. وإنما يتعداها 

إلى عالم السياسة الدولية.. فهاهي 
بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي 
مثال.. واقعة في مهب ريح االنتقاد كونها 

تكبره بـ25 عاما.. بينما ال ينتقد أحد 
ميالنيا زوجة ترامب التي تصغره بـ23 

عاما.. والكل يروج لجمالها وينتقد شكل 
سيدة فرنسا األولى!

أما آن األوان للعالم المتحضر أن يقيم 
المرأة لفكرها وعلمها وإبداعها وليس 

لشكلها؟

السياسة والجمال
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نهى الصراف

} مع جتاوز نســـبة مـــن ميتلكـــون الهواتف 
الذكية فـــي أغلب الدول املتقدمـــة 70 باملئة من 
حجم عـــدد الســـكان، فـــإن عناويـــن الصحف 
التقنيـــة  أن  تؤكـــد  االجتماعيـــة  والدراســـات 
أفســـدت حياة جيل بأكمله، كما مزقت الروابط 

االجتماعية. 
إال أن أســـوأ ما في األمـــر أن إحدى نتائج 
اســـتخدامها املفرط من قبل جيل الشباب، أنها 
أصبحت مسؤولة عن مزاجهم السيء وساعدت 
في تزايد موجات القلق واالكتئاب وهذه بالذات 
مـــن أبرز عوامل التباعـــد االجتماعي الواقعي، 
فـــي حني تســـهم مواقع التواصـــل االجتماعي 
االفتراضيـــة فـــي تعميق الهـــّوة بـــني األفراد 
وواقعهم احلقيقـــي، وهو ما يؤدي إلى جتاهل 
اآلخريـــن في محيط اجتماعي واقعي ثم تعاظم 
الشـــعور بالوحدة واالكتئاب. هذه هي الدائرة 
املغلقة التي مازلنا ندور ضمن نطاقها وال نعلم 
متى نتوقف، حتى يتســـنى لنا التقاط أنفاسنا 

على األقل.

وفي املقابـــل، ميكننا أن نطّوع هذه التقنية 
في خدمة أنفســـنا وحمايـــة عالقتنا باآلخرين 
بطريقة جتعلنا نحكم الســـيطرة على تفاصيل 
حياتنـــا، مـــن دون أن نســـمح للهاتـــف الذكي 

بإفسادها.
وفي هـــذا اإلطـــار، تؤكد الدكتورة تشـــكي 
ديفز؛ مستشارة وباحثة في مجال التقنية التي 
تقدم الرفاهية ملســـتخدميها، أننا نستطيع أن 
نوظف التقنيـــة من أجل ســـعادتنا ورفاهيتنا 
على أال نسمح لها بإفساد عالقاتنا االجتماعية 

بأي شكل من األشكال.
وتضيـــف ديفـــز أنه مـــع التطـــور التقني 
املتواصل بدأ الهاتف الذكي يســـحبنا تدريجيا 
من حياتنـــا الواقعيـــة ملا يقدمه مـــن إغراءات 
وخدمـــات ال عد لهـــا وال حصر، وألن ســـاعات 

اليوم محـــدودة فإن اتصالنـــا املكثف بأجهزة 
التقنية قد سرق من نصيب عالقاتنا في العالم 
الواقعـــي، بل يكاد يقضـــي عليها متاما وميتد 
تأثيره الســـلبي إلى حياتنا العملية واألسرية 

أيضا.
وترى أن الدراسات احلديثة في هذا املجال 
توضح بأن أفضل ما ميكن أن نفعله لصد زحف 
التقنية، هو بناء عالقات اجتماعية قوية كأفضل 
ما ميكننا فعله لصحتنا العقلية والنفســـية، إذ 
أن التفاعل االجتماعي وجها لوجه كلما أمكننا 
ذلك، ميكنه أن يحســـن مزاجنـــا ويقلل من حدة 

العوارض النفسية األخرى كاالكتئاب والقلق.
ويفضـــل أن يتـــم توســـيع هـــذه العالقات 
االجتماعيـــة  املؤسســـات  ارتيـــاد  لتشـــمل 
والترفيهية، إضافة إلـــى التصدي للعمل العام 

ودعم املؤسسات اخليرية.
وتشـــير نتائج بعـــض الدراســـات إلى أن 
عددا  كبيرا من أفراد العينة املشاركني في هذه 
الدراســـات، أكدوا أنهم مييلون إلى اســـتخدام 
الهاتف لتجنب االتصال باآلخرين وجها لوجه، 
في حني أشـــار عدد أقل من ذلـــك بكثير إلى أن 
تفضيلهـــم الســـتخدام الهاتف يســـهل عليهم 
التواصل مع أشـــخاص يقعون ضمن دائرتهم 
االجتماعية؛ اختصـــارا للوقت واجلهد خاصة 
إذا لـــم يســـعفهم الوقت ملغادرة املنزل بســـبب 

مسؤوليات أو مرض.
فـــي حني يصبح اســـتخدام الهاتـــف أثناء 
اللقـــاءات والتجمعات واحلوارات التي تتم في 
ملتقيـــات اجتماعية مختلفـــة، أمرا غير مقبول 
ويعـــده الكثير من األشـــخاص خرقـــا لقواعد 
األصـــول والذوق العـــام. فاســـتخدام الهاتف 
أثناء احلديث مع اآلخرين وجها لوجه أو أثناء 
املشـــاركة في مناسبة اجتماعية خاصة إذا كان 
عدد األشخاص محدودا، يوحي لآلخرين بعدم 
االحترام وبأنهم ليسوا موضع ترحيب، وليس 
في لقائهم أو حديثهم ما يوحي باألهمية أو أن 

صحبتهم مملة.
فيما قد يتصور البعض بأن الشخص الذي 
يستخدم هاتفه بكثرة بأنه على اتصال بأناس 
حاضرين ضمن املناســـبة أو اللقاء االجتماعي 
نفســـه، ورمبا يود أن يتحدث مع شخص معني 
بصـــورة ســـّرية أو خاصة مـــن دون أن يلحظه 
اآلخـــرون. ولعل مثـــل هذا الســـلوك قد يعطي 
انطباعا سيئا عن هذا الشخص ورمبا لن يكون 

في موضع ترحيب في املـــرة املقبلة. ومع هذا، 
تقول ديفز إن معظم الناس مازالوا يستخدمون 
هواتفهـــم أثناء املناســـبات االجتماعية وكلهم 
ثقة بأن انشـــغالهم بها لبعـــض الوقت ال ضير 
فيه، ولن يؤثر في حجم مشاركتهم في حوارات 
ونشـــاطات املجموعة على الرغم من أن العكس 
هو الصحيـــح؛ فالضرر من اســـتخدام الهاتف 
باســـتمرار ومن دون مراعاة ملشـــاعر اآلخرين، 
يقدم صورة ســـيئة عن صاحبه ويؤثر بصورة 

سلبية في حياته بصورة عامة.
ليس هذا فحسب، بل إن بعض الدراسات 
ذهبت إلى أبعد من ذلك، حني أظهرت نتائجها 
أن مجــــرد وجود الهاتف مــــن ضمن مقتنيات 
صاحبــــه وهو يحملــــه في مــــكان يفترض أن 
تعقد فيه مناســــبة اجتماعية مــــا، هو مدعاة 

إلــــى انزعــــاج اآلخريــــن حيث يظهــــر وجوده 
على طاولة بني شخصني وأكثر قلة التعاطف 
والثقــــة بينهــــم، إذ أن القــــدرة على احلضور 
واالنتباه واالســــتماع باهتمــــام لآلخرين هي 
املفتــــاح لبناء عالقات ثقــــة وارتياح وصداقة 
معهــــم، لكن األمــــر يصبح عســــيرا مع تواجد 
الهاتف الذكي ضمن هذا املشــــهد االجتماعي، 
وكأن هذه القطعة التقنية فائقة التطور تعمل 
بقــــوة جذب ما خفيــــة ومراوغــــة للتدخل في 
مســــرى العالقات بني الناس، فتعكر صفوها 

وجترح تلقائيتها.
ومـــن جانبهـــا، تـــرى الدكتورة تريســـي 
دينيس؛ أســـتاذة علم النفس فـــي كلية هنتر، 
جامعة ســـيتي في والية نيويـــورك األميركية، 
أن الهواتف الذكية تعمل على حتطيم عالقتنا 

بأطفالنـــا أيضـــا، ويأتي هذا على املســـتوى 
العاطفـــي واالجتماعي حيث حتـــد من قدرتنا 
علـــى التواؤم مع بعضنـــا البعض، في الوقت 
الـــذي تتســـبب فيه فـــي انخفاض مســـتوى 
املشـــاعر اإليجابية لألطفال وقّلة تفاعلهم مع 
األلعـــاب التقليدية، وبالتالـــي تعطيل خاصية 
االستكشـــاف والفضول التـــي يظهرها الطفل 

عادة في طريقة لعبه. 
وملعرفتنـــا بأن اســـتخدام الهاتـــف وبقية 
األجهزة الرقمية في حياتنا اليومية أصبح أمر 
ال مفر منه، يتوجب علينا معرفة أفضل الطرق 
الستخدامها وتوظيفها خلدمة حياتنا من دون 
أن تفسدها، كما يقع ضمن مسؤولياتنا تعليم 
أبنائنـــا كيفية تطويع التقنية احلديثة لتعزيز 

روابطهم االجتماعية بدال عن تقويضها.

على الرغم من كونها مجرد وســــــائل تقنية صغيرة احلجم ميكننا أن نضعها في جيوبنا 
ــــــة تلعب دورا محوريا في حياتنا وفي طريقة  ــــــا الصغيرة، إال أن الهواتف الذكي أو حقائبن

تعاطينا مع العالم اخلارجي.

[ استخدام الهاتف أثناء المناسبات االجتماعية يعد خرقا لقواعد األصول  [ التفاعل االجتماعي وجها لوجه يحسن مزاجنا
كيف يمكن أن نطّوع التكنولوجيا لخدمتنا وحماية عالقتنا باآلخرين

مواقع التواصل االجتماعي تعمق الهوة بين األفراد وواقعهم

علـــى  تعمـــل  الذكيـــة  الهواتـــف 
تحطيـــم عالقتنـــا بأطفالنـــا، حيث 
تحـــد مـــن قدرتنا علـــى التـــواؤم مع 

بعضنا البعض

◄

توتر العالقة بني األبناء وآبائهم في 
الشرقية وعلى األخص  املجتمعات 
فـــي مرحلـــة املراهقـــة مـــن األمـــور 

املألوفة بينهم

◄

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

م ب جي
املـــواد الطبيعيـــة املوجـــودة
فـــي األعشـــاب والنباتات،
الـــورود واســـتخدام 
وغيرهـــا للعنايـــة
وشرب بالبشرة، 
مـــن الكثيـــر 
املاء.

صر

ي 
ا 

يم



{رغـــم أن اتحـــاد الكرة ولجنة الحـــكام يبذالن جهودا كبيرة لتطوير مســـتوى الحكام، إال أنه في 

النهاية هناك أخطاء غريبة وللمباراة الثانية على التوالي}.

حسام البدري
مدرب األهلي املصري

األربعاء 2018/05/02 - السنة 40 العدد 10977

{كنـــا بحاجـــة لثالث نقاط بعد خســـارتنا المبـــاراة أمام الرجـــاء، وكذلك لوضعيتنـــا الصعبة في 

الترتيب، ولم يكن من حقنا الخطأ وإضاعة المزيد من النقاط}.

كمال الزواغي
مدرب شباب خنيفرة املغربي

معركة شرسة على بطاقة 

نهائي رابطة األبطال

[ أسبقية مريحة لليفربول وروما يحلم 
بتكرار معجزة برشلونة

} روما - يعود ليفربول اإلنكليزي إلى امللعب 
األوملبي بروما الذي شـــهد تتويجه بلقبني من 
أفضل ألقابه القارية، وذلك عندما يواجه روما 
اإليطالـــي األربعـــاء ضمن إيـــاب الدور نصف 
النهائـــي ملســـابقة دوري أبطـــال أوروبا لكرة 

القدم وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأحـــرز ليفربـــول أول لقب له مـــن ألقابه 
اخلمســـة في املســـابقة القاريـــة العريقة على 
امللعـــب األوملبي فـــي روما عندمـــا تغلب على 
بوروســـيا مونشـــنغالباخ األملانـــي 3-1 فـــي 
املبـــاراة النهائيـــة لعـــام 1977، ثـــم ظفر على 
امللعب ذاته بلقبه الرابع عام 1984 على حساب 

روما بركالت الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1.
ونـــال ليفربـــول اللقب أيضا أعـــوام 1978 
على ملعب وميبلي في لندن، و1981 على ملعب 
بارك دي برانس في باريس، و2005 على ملعب 
أتاتورك في إســـطنبول في النهائي املثير على 
حساب ميالن عندما قلب تخلفه بثالثية نظيفة 
في الشـــوط األول إلـــى تعـــادل 3-3 في نهاية 
الوقـــت األصلي ثـــم اإلضافي، ليحســـم اللقب 

بركالت الترجيح 2-3.

وخطـــا ليفربول خطوة كبيـــرة نحو بلوغ 
النهائـــي الثامـــن فـــي تاريخه في املســـابقة 
واألول منذ 2007، عندما حســـم مباراة الذهاب 
5-2 بفضل ثنائية لكل من العب روما الســـابق 
املصـــري محمد صـــالح والبرازيلـــي روبرتو 
فيرمينو اللذين رفعا رصيديهما إلى 10 أهداف 
فـــي املركز الثاني بفارق 5 أهداف خلف النجم 

البرتغالي لريال مدريد اإلســـباني كريستيانو 
رونالـــدو. وتعملق صالح فـــي اللقاء بتمريره 
أيضا كرتني حاســـمتني، إحداهما للســـنغالي 
ســـاديو مانيه الذي ســـجل الهدف الثالث قبل 
أن يضيـــف فيرمينو الرابع واخلامس، ليتقدم 
”احلمـــر“ بخماســـية نظيفـــة، إال أن شـــباكهم 
اســـتقبلت هدفني في الدقائق العشـــر األخيرة 
عبر البوسني أدين دزيكو واألرجنتيني دييغو 

بيروتي.

لقاء وسط اإلجراءات األمنية

تقام مباراة األربعاء وسط إجراءات أمنية 
مشـــددة بســـبب أعمال الشـــغب التي حصلت 
قبـــل مباراة الذهاب والتي تســـبب بها قســـم 
من جمهـــور روما بعد اعتداء على مشـــجعي 
ليفربول، ما أســـفر عن تعرض شـــون كوكس، 
وهو مشـــجع أيرلندي في الثالثة واخلمســـني 
من عمره وأب لثالثة أوالد، إلى إصابة خطيرة 
في رأســـه وهو مازال راقـــدا في غيبوبة بأحد 

مستشفيات املدينة.
مشـــجعني  اإلنكليزية  الســـلطات  وأوقفت 
إيطاليني لالشـــتباه فـــي محاولتهمـــا القتل، 
وناشـــد أســـطورة رومـــا فرانشيســـكو توتي 
واحتـــرام  والضيافـــة  النظيـــف  بـ“اللعـــب 

خصومنا“.
وبدوره، ناشـــد املدرب األملانـــي لليفربول 
يورغن كلـــوب جمهور النادي اجلمعة املاضي 
بأن يحســـن التصرف في العاصمة اإليطالية، 
وجتنب العنف ومحاولة الثأر لكوكس، مشيرا 
إلى أن نصيحته للمشـــجعني هي االبتعاد عن 

املشكالت.
وتلقى كلوب ضربة موجعة االثنني بإعالن 
مساعده البوســـني-الصربي زيليكو بوفاتش 
تنحيه عن منصبه حتى نهاية املوسم ألسباب 

شـــخصية. ووصف كلوب بوفاتـــش بـ“العقل 
املدبر“ في مســـيرته التدريبيـــة وقرار الغياب 
جـــاء فـــي الوقت غيـــر املناســـب ألن ليفربول 
يســـعى إلى الدفاع عن تقدمـــه على روما 2-5 
ذهابا من أجل بلوغ املباراة النهائية للمسابقة 
القارية األم. ويعتبـــر بوفاتش الذراع اليمنى 
لكلوب منذ 17 عاما، وهما لعبا معا في صفوف 
فريـــق ماينتس مطلع التســـعينات، ومت جمع 
شملهما عندما جعله كلوب مساعدا له بعد أن 
أصبح مديرا فنيا ملاينتس في عام 2001، ثم في 
بوروسيا دورمتوند قبل االنتقال إلى ليفربول.
ويضـــاف إلى ذلك أزمة صـــالح مع احتاد 
بالده بخصـــوص حقوق صورتـــه والتي أكد 
الثالثاء أنها فـــي طريقها للحل، فضال عن أن 
املواجهة تأتي عقب الســـقوط في فخ التعادل 
السلبي أمام ســـتوك سيتي في الدوري، وقبل 
القمة احلاســـمة أمام مضيفه تشيلسي األحد 
املقبل حلســـم تواجـــده بني األربعـــة األوائل 
وضمان املشـــاركة في دوري األبطال املوســـم 
املقبـــل. ويحتل ليفربول على غرار روما املركز 

الثالث محليا.
وقـــال كلوب ”يتعني على ليفربول دائما أن 
يأخذ الطريـــق األصعب قليال وهذا ما يحصل 
مرة أخرى. لقد أنشـــأنا أساســـا واآلن يتعني 

علينا إنهـــاؤه“، مضيفا ”إنها قمة بني فريقني 
لم يفز أي منهما باللقب احمللي منذ سنوات“.

وفاز ليفربول بلقبه الثامن عشر األخير في 
الدوري قبـــل 28 عاما. ومنـــذ ذلك احلني توج 
بلقب دوري األبطال مرة واحدة عام 2005 على 
حساب ميالن وخسر نهائي 2007 أمام الفريق 

ذاته.
وحذر فيرمينو مـــن أن فريقه ”لم يفز بأي 
شـــيء حتـــى اآلن“، مضيفـــا ”هنـــاك إمكانية 
للفوز بلقب دوري أبطـــال أوروبا، لكن أمامنا 
الـــدور نصف النهائي ويجب أن نحســـمه في 

صاحلنا“.

مطلوب {ريمونتا} جديدة

ســـيكون أليكس أوكســـاليد تشـــامبرالين 
الغائـــب األبرز عن تشـــكيلة ليفربول بســـبب 
إصابة تعرض لها فـــي مباراة الذهاب وأنهت 
موســـمه، وبالتالي ســـتحرمه من املشاركة مع 

إنكلترا في مونديال روسيا الصيف املقبل.
فيينالدوم  جورجينيو  الهولندي  وسيلعب 
مكانه في التغيير الوحيد على تشكيلة مباراة 
الذهـــاب. وفي املقابل، ســـيفتقد مـــدرب روما 
أوزيبيو دي فرانشيسكو خلدمات العب وسطه 

الهولندي كيفن ســـترومتان بسبب إصابة في 
ساقه تعرض لها في مباراة الذهاب.

وحـــذر روما، الذي فـــاز باللقب األخير من 
أصل ثالثة ألقاب في دوري اإليطالي عام 2001، 
ليفربول بفوزه الكبير علـــى كييفو 4-1 بينها 

ثنائية لدزيكو.
أخرى  ويتعني على روما تكرار ”رميونتا“ 
للوصـــول إلـــى النهائـــي للمـــرة الثانيـــة في 
تاريخـــه، وهو مـــا عبر عنه دي فرانشيســـكو 
بقوله ”لقد قمنا بشـــيء غير عـــادي في دوري 
األبطـــال هذا املوســـم“، مضيفا ”قـــام الفريق 
مبشوار رائع حتى اآلن وال نريد التوقف اآلن. 

نريد أن نؤمن بهذه العودة“.
وكان رومـــا قلـــب الطاولة علـــى العمالق 
اإلســـباني برشلونة من خسارة 1-4 ذهابا في 
كامب نو إلى 3-0 إيابا، ليصل إلى دور األربعة 

للمرة األولى منذ 1984.
وأكد املهاجم التشـــيكي باتريك شـــيك أن 
زمالءه اكتشـــفوا نقاط الضعـــف في ليفربول، 
وقال ”الحظنا أنهم ليســـوا أقوياء في الدفاع 
مثـــل الهجـــوم، لدينـــا فرصة تســـجيل ثالثة 
أهـــداف على أرضنـــا. برأيي يجـــب أن ندخل 
أرضيـــة امللعـــب دون خوف، بعزميـــة عظيمة 

وشجاعة كبيرة“.

تتجه األنظار األربعاء نحو امللعب األوملبي بروما الذي كان شاهدا على فوز فريق ليفربول 
اإلنكليزي بأول ألقابه في مســــــابقة رابطة األبطال األوروبية، فيما يحدو األمل فريق روما 

بتكرار جتربة برشلونة وحتقيق معجزة العبور إلى النهائي.

رياضة

من كان األوفر حظا

22

} القاهــرة - فّجر األسيوطي املصري مفاجأة 
من العيـــار الثقيـــل عندما جـــّرد األهلي بطل 
الدوري من اللقب بالفوز عليه 1-0 على ملعب 

السالم في القاهرة في الدور ربع النهائي.
وسجل عمر كمال عبدالواحد هدف املباراة 
الوحيـــد في الدقيقة 64 مـــن الهجمة الوحيدة 

للفريق طوال شوطي املباراة.
وســـيطر األهلي على أغلب فترات املباراة 
والحت عـــدة فرص ملهاجميـــه، إال أن الرعونة 
وغياب اللمسة األخيرة حالتا دون هز الشباك.
وأعرب علي ماهر املدير الفني لألسيوطي 
عـــن ســـعادته بالفـــوز علـــى األهلـــي، وقـــال 
”االجتهـــاد والعمـــل اجلاد واإلخـــالص تؤدي 
دائمـــا إلـــى نتائج جيـــدة بتوفيق مـــن الله“، 
مضيفـــا ”صدقنا أننـــا مبقدورنـــا الفوز على 
األهلي وهو ما حتقـــق بالفعل“. وتابع ”الفوز 
على الفريق األفضل في أفريقيا أمر يدعو إلى 

الفخر، وأشكر الالعبني على اجتهادهم“.

البدري يندد بأخطاء التحكيم     

في املقابل، شن حسام البدري، املدير الفني 
لألهلي هجوما حادا على طاقم التحكيم، وقال 
في املؤمتـــر الصحافي عقب املباراة ”رغم عدد 
احلـــكام الكبير في امللعـــب إال أن هناك أخطاء 
كثيرة وال أعلم السر في ذلك“، ملمحا إلى ركلة 
اجلزاء التي لم حتتســـب لفريقه في منتصف 

الشـــوط األول. وأضاف ”احتـــاد الكرة وجلنة 
احلكام يبذالن جهودا كبيرة لتطوير مســـتوى 
احلـــكام، لكن في النهاية هنـــاك أخطاء غريبة 
وللمبـــاراة الثانيـــة على التوالي“ في إشـــارة 
إلى خســـارة فريقه أمام الزمالك 1-2 اخلميس 

املاضي في املرحلة األخيرة من الدوري.
وأشـــار البدري إلـــى أن هدف األســـيوطي 
جـــاء من خطأ دفاعي واضح وســـوء متركز من 
املدافعـــني، الفتا إلى أن الفريق عانى من ســـوء 

توفيق كبير للمباراة الثانية على التوالي.
وأوضح أن الفريق لديه بطولة هامة للغاية 
وهـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا، مضيفـــا ”لدينا 
مواجهتني أمـــام الترجي (التونســـي) وكمباال 
سيتي (األوغندي) ســـننظر إلى األمام لتحقيق 

الفوز بهما“.
ويلتقي األسيوطي في الدور نصف النهائي 
مـــع الفائز في لقـــاء ســـموحة أو وادي دجلة. 
ويختتـــم الـــدور ربـــع النهائي األربعـــاء بلقاء 
اإلنتـــاج احلربي مع الزمالـــك. ويذكر أن فريق 
اإلســـماعيلي كان أول املتأهلـــني بتغلبـــه على 

املقاولون العرب 2-0 السبت املاضي.
وفي محاولة لالبتعاد عـــن أجواء الغضب 
العارمـــة التي ســـيطرت علـــى جماهير األهلي 
عقب اخلسارة قرر اجلهاز الفني للفريق بقيادة 
حسام البدري الدخول في معسكر مغلق ملدة 48 
ســـاعة قبل مباراة الترجي التونسي املقبلة في 

دوري أبطال أفريقيا.

ويدخـــل الفريق معســـكره املغلـــق في برج 
العـــرب بداية مـــن اليوم األربعـــاء بعد خوض 
التدريبـــات اجلماعيـــة علـــى ملعـــب التتـــش 

باجلزيرة.

التركيز على دوري األبطال

يســـتعد األهلي ملواجهة الترجي التونسي 
على ملعـــب برج العرب، مســـاء اجلمعة املقبل 
ضمن منافسات اجلولة األولى لدور املجموعات 

بدوري أبطال أفريقيا.
ومنح اجلهاز الفني بقيادة حســـام البدري 
العبيـــه راحة مـــن التدريبات علـــى أن يخوض 
الفريـــق تدريباته علـــى ملعبه مختـــار التتش 

استعدادا ملواجهة الترجي التونسي.
وأكـــد أن اجلهاز الفني أغلـــق ملف املباراة 
وأن بطولـــة الـــكأس انتهت بالنســـبة للفريق، 
مشددا على أن النجاح في دوري أبطال أفريقيا 
هـــو الهـــدف الذي يبحـــث عنه اجلميـــع داخل 
النادي وكذلك اجلماهير وأنه ال مجال للتفريط 

في هذا اللقب.
وحتـــدث البدري عـــن مبـــاراة األهلي أمام 
الترجي التونســـي قائال إن فريقه حصل على 
راحة كافية وســـيبدأ االستعداد لهذه املواجهة 
أمام بطل تونس. ويدرس اجلهاز الفني السفر 
مبكرا إلى اإلســـكندرية خلوض معسكر مغلق 
هناك استعدادا ملباراة الترجي في برج العرب.

األهلي املصري يودع سباق الكأس بمرارة البطل

◄ قرر نادي الهالل السعودي، االستغناء عن 
املهاجم مختار فالتة (30 عاما)، ومنحه حرية 

االنتقال ألي فريق آخر في الفترة الصيفية 
املقبلة. ولم يشارك فالتة في الدوري 

السعودي املوسم املاضي بصفة أساسية 
على اإلطالق، واقتصرت مسيرته مع الفريق 

على الدخول كالعب بديل في 7 مباريات. 
وقبل انتقاله في يونيو املاضي، كان مختار 

فالتة العبا فعاال في صفوف الوحدة، وشارك 
في 23 مباراة، 20 منها كالعب أساسي. 

واحتل بقميص الوحدة املركز الثالث في 
الئحة الهدافني بالتساوي مع املصري 

محمود عبداملنعم ”كهربا“ العب االحتاد. 

◄ أعلن نادي الفجيرة اإلماراتي عن إعادة 
أسطورة كرة القدم األرجنتينية دييغو 

مارادونا إلى منصبه مدربا له وجتديد عقده 
لعام إضافي، بعد أيام من إقالته على خلفية 

فشله في قيادته للصعود. وجاء في بيان 
للنادي عبر حسابه على تويتر ”بتوجيهات 

من رئيس نادي الفجيرة يعود دييغو 
مارادونا لقيادة الذئاب في امللحق وجتديد 

عقده لعام آخر“. ورفض رئيس مجلس 
إدارة النادي ناصر اليماحي تقدمي تفاصيل 
إضافية عن أسباب العودة السريعة للنجم 
السابق البالغ من العمر 57 عاما، مؤكدا أن 
األمر مرتبط بتوجيهات من رئيس النادي.

◄ أكد اإليطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نيس 
الفرنسي أنه يرغب في العودة إلى إيطاليا 
بعد عامني قضاهما في الدوري الفرنسي، 

حيث ينتهي عقده مع نهاية املوسم احلالي. 
وسجل بالوتيلي 39 هدفا منذ وصوله إلى 

فرنسا في انتقال حر في أغسطس 2016 بعدما 
فشل في فرض نفسه مع ليفربول وميالن. 

وقال ابن الـ27 عاما ”أود العودة إلى إيطاليا“، 
في تصريحات إلكترونية. وأكد املهاجم وجود 
العديد من األندية املهتمة بالتعاقد معه و“أن 
ميالن ليس أحدها. ال فرصة لدي للعودة إلى 

فريق الروسونيري“ الذي دافع عن ألوانه بني 
العامني 2013 و2014، والحقا بني 2015 و2016. 

◄ يواجه مهاجم نيوكاسل الدولي اجلزائري إسالم 
سليماني عقوبة اإليقاف ثالث مباريات من قبل 

االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم الذي يتهمه بالسلوك 
العنيف ضد مدافع وست بروميتش ألبيون كريغ 

داوسون خالل مباراة الفريقني السبت ضمن املرحلة 
36 من الدوري املمتاز. ولم يشاهد حكام املباراة 

سليماني وهو يوجه لكمة إلى داوسون خالل 
املباراة التي أقيمت مبلعب ”سانت جيمس بارك“، 

بيد أن مسؤولي االحتاد فتحوا حتقيقا بعد مراجعة 
الفيديو اخلاص باحلادث. واتهم االحتاد اإلنكليزي 

في بيان له ”مهاجم نيوكاسل يونايتد إسالم 
سليماني بالسلوك العنيف في أعقاب حادث خالل 

املباراة أمام وست بروميتش ألبيون“.

متفرقات

} ميالنــو (إيطاليا) - أعـــرب اإليطالي روبرتو 
مانشـــيني مدرب نادي زينيت سانت بطرسبرغ 
الروســـي، أنـــه ”فخـــور“ بطرح اســـمه كمدرب 
محتمـــل لمنتخب بالده لكرة القدم، مشـــددا في 
الوقت نفسه على أنه لم يتواصل بشكل رسمي 

مع االتحاد المحلي بعد.
ومنذ فترة يتم تداول اســـم مانشيني كأحد 
المرشـــحين لخالفة جانبييـــروا فنتورا المقال 

مـــن منصبه في نوفمبر الماضي بعد فشـــل 
المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 4 مرات، 

في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018 
للمرة األولى منذ 60 عاما.

في  الصحافية  التقارير  وبعد 
عطلة نهاية األســـبوع عن رفض 
المدرب السابق لبايرن ميونيخ 
األلماني كارلو أنشيلوتي عرضا 
لتولي هذا المنصب بدا أن اسم 

مانشيني يحظى باألفضلية.
وقال مانشـــيني فـــي تصريحات 

صحافيـــة ”هـــل أنا أبـــرز المرشـــحين 
ألصبح مدربا؟ من سانت بطرسبرغ من الصعب 

تبيان كل شيء“.
وأضاف ”شخصيا لم أتواصل مع االتحاد، 
إال أن تدريب المنتخب الوطني ســـيكون مصدر 
فخـــر ألن المنتخب اإليطالي هـــو من األهم في 
العالـــم (..) إذا أتيـــح لـــي يوما مـــا أن أجلس 
على كرســـي مدرب المنتخب، هذا سيكون أمرا 

جميال، لكن ال شيء من هذا القبيل حتى اآلن“.
ويـــزور مانشـــيني (53 عامـــا) رومـــا هذا 
األســـبوع، في ظل تقارير صحافية في روســـيا 
تتحدث عن أنه أبلغ العبي فريقه بأنه ســـيرحل 

بنهاية الموسم.
وتطـــرق المدرب اإليطالي فـــي تصريحاته 
إلى الوضع الراهن للمنتخب، معتبرا أن ”كأس 
العالم لن تكون نفسها“ في غياب ”اآلتزوري“.

ودعـــا مانشـــيني الذي قاد مانشســـتر 
الـــدوري  لقـــب  إلـــى  اإلنكليـــزي  ســـيتي 
اإلنكليزي الممتاز عام 2012 بعد انتظار 
دام 44 عامـــا، إلى ضـــرورة التركيز 
علـــى تنمية المواهـــب اإليطالية 
أن  معتبـــرا  المنتخـــب،  لرفـــد 
األخير ”ال يتمتع حاليا بالعبين 
أبطـــال، إال أنـــه يمتلـــك العبين 

جيدين“.
نتمتـــع  أن  ”علينـــا  أضـــاف 
بالصبـــر. الفئات الشـــابة للمنتخب 
اإليطالـــي يتوافر فيها العبـــون جيدون 
يمكنهـــم أن يبدعـــوا مـــع المنتخـــب األول في 

المستقبل“.
وأشـــرف مانشـــيني كمـــدرب علـــى أندية 
إيطاليـــة عدة أبرزها إنتر ميالن الذي قاده إلى 
ثالثـــة ألقاب فـــي الدوري المحلـــي. كما حظي 
بمســـيرة دولية مـــع المنتخب، فشـــارك في 36 

مباراة وسجل أربعة أهداف في 10 أعوام.

مانشيني: تدريب {اآلتزوري} يسعدني

36
مباراة شارك فيها 

روبرتو مانشيني مع 

املنتخب اإليطالي 

وسجل أربعة أهداف 

في 10 أعوام

يورغن كلوب:

يتعين على ليفربول دائما 

أن يأخذ الطريق األصعب، 

وهذا ما يحصل مرة أخرى



{خالل مواجهة برشـــلونة كانـــت األجواء رائعة جدا هنـــا وحققنا هدفنا بالمـــرور، وإذا كان ذلك 

ممكنا أمام برشلونة فهو ممكن بشكل أكبر أمام ليفربول}.

قال باتريك شيك
مهاجم روما اإليطالي
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جنم باريس سان جيرمان الفرنسي
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صالح األفضل في إنكلترا بتصويت الصحافيين بعد الالعبين

[ أول العب أفريقي ينال جائزة رابطة الصحافيين منذ انطالقها  [ النجم المصري يقترب من لقب أفضل هداف بالدوري اإلنكليزي

} لنــدن - أضـــاف الهـــداف املصـــري لنادي 
ليفربـــول اإلنكليـــزي محمـــد صـــالح جائزة 
رابطة الصحافيني الكرويني ألفضل العب إلى 
اجلائزة التـــي منحته إياهـــا رابطة الالعبني 
احملترفـــني الشـــهر املاضـــي، ليكافـــأ بأفضل 
طريقة على أدائه الالفت في أول مواســـمه مع 

”احلمر“.

وتفـــوق املصـــري البالـــغ 25 عامـــا فـــي 
التصويت الذي شارك فيه حوالي 400 صحافي 
متخصص بكرة القدم، بفارق ضئيل يعتقد أنه 
ال يتعدى 20 صوتا، على جنم وسط مانشستر 
ســـيتي البلجيكي كيفن دي بروين، بينما حل 

هداف توتنهام هاري كاين ثالثا بفارق كبير.
وجمـــع صـــالح ودي بروين الذي ســـاهم 
في قيادة ســـيتي إلى لقب الدوري املمتاز هذا 
املوســـم، أكثر من 90 باملئة مـــن األصوات في 

ما بينهما.
وأصبـــح صـــالح املتـــوج بجائـــزة أفضل 
العـــب أفريقي لعـــام 2017، أول العـــب أفريقي 
ينال جائزة رابطـــة الصحافيني الكرويني منذ 
انطالقهـــا عـــام 1948، وذلك في ظـــل ما يقدمه 

مـــع ليفربول، حيث يقف على بعد هدف من أن 
يصبـــح أفضل هداف في الدوري املمتاز خالل 

موسم من 38 مباراة.
ويتصدر صالح ترتيب هدافي الدوري مع 
31 هدفا، ويتشارك الرقم القياسي لألهداف في 
موســـم من 38 مباراة مع األوروغوياني لويس 
سواريز (2013-2014 مع ليفربول) والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو (2007-2008 مع مانشستر 
يونايتد) وألن شيرر (1995-1996) مع بالكبيرن 

روفرز.
وســـجل صـــالح 43 هدفـــا فـــي مختلـــف 
املســـابقات، وســـاهم فـــي بلوغ فريقـــه الدور 
نصف النهائـــي لدوري أبطـــال أوروبا، حيث 
تقـــدم ذهابـــا على رومـــا اإليطالـــي 2-5، قبل 

مباراة اإلياب التي تقام بينهما األربعاء.
وبـــات صالح أفضل هـــداف أفريقي خالل 
موســـم واحد في الدوري اإلنكليـــزي، متفوقا 
علـــى العاجي ديدييـــه دروغبـــا (29 هدفا مع 

تشيلسي في موسم 2010-2009). 

ــــــد حصاد أيقونة نادي ليفربول اإلنكليزي وجنم املنتخب املصري لكرة القدم لأللقاب  تزاي
ــــــزة رابطة الالعبني احملترفني الشــــــهر املاضي، متكن النجم  هــــــذه العام، فبعد منحه جائ
املصــــــري مــــــن حصد جائزة رابطــــــة الصحافيني الكرويني في إجنــــــاز جديد يضاف إلى 

خزائنه.  

صالح بـــات أفضل هـــداف أفريقي 

خـــالل موســـم واحـــد فـــي الـــدوري 

اإلنكليـــزي متفوقـــا علـــى العاجـــي 

ديدييه دروغبا

◄

رياضة

تربع على األلقاب

} مدريد - كشـــفت دراســـة لمرصد كرة القدم 
التابع للمركز الدولي للدراســـات الرياضية أن 
منتخب إســـبانيا حامل اللقب في العام 2010، 
هو المرشـــح بقوة للذهـــاب إلى أدوار متقدمة 
ولَم ال الظفر بكأس العالم في روســـيا الصيف 
المقبـــل 2018 أمـــام البرازيل وفرنســـا. وجاء 
منتخـــب ألمانيا حامل لقب النســـخة األخيرة 
فـــي البرازيل عام 2014، في المركز الرابع أمام 

إنكلترا وبلجيكا واألرجنتين.
وحـــل المنتخـــب البرتغالي، الـــذي يضم 
النجـــم كريســـتيانو رونالدو وبطل النســـخة 
األخيـــرة لكأس أوروبا عـــام 2016، في المركز 

التاسع أمام سويسرا. 
أما روســـيا، البلد المضيـــف، فجاءت في 
المرتبة 14 على الئحة المنتخبات المرشـــحة 
للفـــوز باللقب في 15 يوليو في موســـكو أمام 

األوروغواي وبولندا.
ولتحديد ترتيبه اســـتخدم المركز الدولي 
للدراســـات الرياضيـــة، وهو مؤسســـة مقرها 
في نوشاتيل بسويســـرا والتي أنشأها فيفا، 

مؤشر ”القوة“.
ويجمـــع هذا المؤشـــر متوســـط النســـبة 
المئوية لمباريات الدوري التي تم لعبها منذ 1 
يوليو 2017 من قبل 23 العبا األكثر استخداما 

لـــكل منتخب خـــالل التصفيات مع متوســـط 
المســـتوى الرياضي لألندية التي يلعبون في 

صفوفها.
ويبـــدو منتخب إســـبانيا واحدا من أقوى 
المرشـــحين للفوز بكأس العالم 2018، ويمتلك 
مدربـــه يوليـــان لوبيتيغـــي ثـــروة كبيرة من 
المواهب عليه اختيـــار أفضلها لمرافقته إلى 

روسيا في الصيف.
ويمر منتخب إســـبانيا بفتـــرة ذهبية في 
تاريخـــه، فبعـــد مباراته األخيـــرة التي كانت 
ضـــد األرجنتين في مدريـــد وانتهت بانتصار 
”الروخـــا“ بســـتة أهـــداف لهدف، أكمـــل أبناء 
يوليـــان لوبيتيغـــي 18 مبـــاراة دون تلقي أي 
هزيمة، وأصبح مـــن المنتظر منهم أن يقدموا 

مستوى رائعا في روسيا الصيف القادم.
وبعـــد أن غـــزا اإلســـبان أوروبـــا والعالم 
وانتصـــروا بيـــورو 2008 و2012 وكأس العالم 
2010، انخفض منحنى أداؤهم، وكان على هذا 
الجيل الذهبي تسليم الراية إلى جيل آخر، لكن 
فيسينتي ديل بوسكي أبى الدفع بدماء جديدة 
في البرازيل 2014 فخرج من دور المجموعات، 
وأعاد الكّرة في فرنســـا 2016 فُأقصي من دور 
الــــ16 على يد إيطاليا التـــي انتصرت بهدفين 

نظيفين.

وتولـــى يوليـــان لوبيتيغي مقعـــد القيادة 
بعـــد هاتيـــن النكســـتين، وبـــدأ بضـــخ دماء 
جديدة رفعت شأن منتخب إسبانيا من جديد، 
وتخطت تصفيـــات كأس العالم دون أن تتلقى 
في  أي هزيمـــة، حيث وقع منتخـــب ”الروخا“ 
المجموعـــة الســـابعة التي ضمـــت اآلتزوري 
ونجح في التأهل للمونديال مباشـــرة بعد أن 
انتصر في 9 مباريات وتعادل في واحدة فقط.
وأعلـــن االتحـــاد اإلســـباني أن لوبيتيغي 
سيكشـــف فـــي 18 مايو عـــن التشـــكيلة التي 

ستشارك في مونديال 2018 في روسيا.
وستعلن التشكيلة قبل يومين من المرحلة 
األخيرة في الدوري المحلي ”الليغا“ التي تقام 
فـــي 20 مايو، ولم يفصح االتحاد عن تشـــكيلة 

نهائية من 23 أو أولية موسعة.
ومن المتوقع أن يختار مدربو المنتخبات 
المتأهلـــة الـ32، تشـــكيالت مؤقتة من نحو 35 
العبا فـــي 14 مايو قبل أن يتـــم تقليص العدد 

إلى 23 العبا لتصبح نهائية في 4 يونيو.
وكان فيسنتي دل بوسكي سلف لوبيتيغي، 
اختار تشـــكيلة أولية من 30 العبـــا لمونديال 
2014 في البرازيل، واستدعى قبل كأس أوروبا 
2016 في فرنســـا تشـــكيلة أولية مـــن 25 العبا 
بينهم عدد كبير من الشـــباب قبل أن يســـتقر 
العـــدد النهائـــي على 23 العبا بعـــد االنخراط 
في معســـكرات تدريبية للوقوف على مستوى 

المدعوين.
وأوقعت القرعة إسبانيا بطلة العالم 2010 
وبطلـــة أوروبـــا 2008 و2012، فـــي المجموعة 
الثانية حيث ســـتبدأ مشـــوارها في روســـيا 
بمواجهة البرتغال بطلة أوروبا حاليا (2016)، 
في 15 يونيو في سوتشي قبل أن تواجه مصر 
فـــي 20 منه، وأخيرا المغـــرب في 25 في ختام 

الدور األول.

تعدد املواهب يعزز حظوظ إسبانيا في املونديال

منتخب إســـبانيا يمـــر بفترة ذهبية 

فبعد انتصاره على األرجنتني بستة 

أهـــداف لهـــدف، أكمـــل 18 مباراة 

دون تلقي أي هزيمة

◄

عمالق ال ينحني

عامد أنور

} القاهرة - تعامل احتاد كرة القدم املصري 
مـــع جنـــم منتخـــب الفراعنـــة احملتـــرف في 
صفـــوف ليفربـــول اإلنكليـــزي محمد صالح 
بطريقة خاطئة، متغافـــال عن قوانني الرعاية 
الفرديـــة التـــي تعتبر أهم عوامـــل االحتراف 
حاليا، ومتنح الالعب اختيار العقد األنســـب 
له. ووقع مســـؤولو االحتاد في خطأ جانبته 
االحترافيـــة ونال من رصيدهـــم اجلماهيري، 

لكن في الوقت نفسه كشف شعبية صالح.
وانتهـــت أزمـــة محمد صالح مـــع احتاد 
كـــرة القدم في بـــالده، والتي نالـــت الرصيد 
األكبر من اهتمامات وســـائل اإلعالم املصرية 
والعربية والعاملية. ونشـــب اخلالف بســـبب 
وضع صـــورة الالعـــب مبفرده علـــى مقدمة 
الطائـــرة اخلاصة مبنتخـــب الفراعنة بجوار 
الشـــعار اخلاص بشـــركة شـــبكات الهواتف 
النقالة الراعية للمنتخب ”وي“، وهي شـــركة 

منافسة للمتعاقد معها صالح ”فودافون“.
وأبدت الشـــركة الراعية لالعب اعتراضها 
على وضع صورتـــه على الطائرة، واعتبرتها 
وسيلة دعائية لشـــركة منافسة، ما دفع رامي 
عبـــاس وكيل الالعب إلى التواصل مع احتاد 
الكـــرة إلى حل األزمة، إال أن االحتاد لم يتخذ 
أي خطوة إيجابية، ويعني ذلك حتمل صالح 
مبلـــغ 100 مليون جنيه (ما يقرب من 6 ماليني 
دوالر)، وهو الشرط اجلزائي املنصوص عليه 

مع الشركة الراعية عند اتفاقها مع الالعب.
وكتـــب عباس عدة تغريدات عبر حســـابه 
علـــى موقع تويتـــر، يؤكد أن هنـــاك جتاهال 
تامـــا من احتاد الكرة وقال ”آخر اتصال مني 
الحتـــاد الكرة كان فـــي 20 أبريل املاضي، ولم 
يتـــم أي رد حلل املشـــكلة“، وتابع ”لم يتم أي 
تواصـــل بيننـــا لوضع حل للمشـــكلة، فهناك 
صمت تام من جانبهم. كل ما حدث هو نشـــر 
املزيـــد من اإلعالنات التي لـــم يتم الترخيص 

لنشرها“.
وأعقب ذلـــك تغريدات لالعب نفســـه قال 
فـــي واحـــدة منها ”آســـف.. طريقـــة التعامل 
فيهـــا إهانة كبيرة، كنت أمتنى التعامل يكون 

أرقى“.

وكشـــفت هذه التغريدة لهـــداف ليفربول 
املزيـــد مـــن التعقيد في األزمـــة، لكنه عاد في 
وغرد قائال ”أشـــكر كل من ساندني في األزمة 

وهي في طريقها إلى احلل“.
للمنتخبات  اخلاصة  للطائـــرات  وبالنظر 
واألنديـــة الكبـــرى، فإنـــه يتم وضـــع صورة 
جنم الفريق وســـط بقية الالعبني دون متييز 
واضـــح، مثـــل ليونيل ميســـي مـــع منتخب 
األرجنتني، والبرازيلي نيمار مع فريق باريس 
سان جيرمان الفرنســـي، ورونالدو مع فريق 

ريال مدريد اإلسباني.
وبالفعل مت إنهاء الســـحابة الكروية، بعد 
تدخل جهات عليا في مصر وعلمت ”العرب“، 
أن وزيـــر الشـــباب والرياضـــة املصري خالد 
عبدالعزيز عقد جلســـة مع مسؤولي شركتي 
شـــبكات الهواتـــف النقالة بحضـــور رئيس 
احتـــاد الكرة هاني أبوريدة، ومت االتفاق على 
رفـــع صورة صالح من مقدمة الطائرة ووضع 
صورة أخرى، وهو يتوســـط زمالءه الالعبني 
بنفـــس احلجـــم، وهو ما انصاعت له شـــركة 
”برزنتيشـــن“ الراعية الحتـــاد الكرة املصري 

حتى وإن كبدها األمر أمواال كثيرة.
وإذا كانت األزمة انتهت، فإن ذلك ال ينفي 
تغافل احتاد الكرة عن لوائح تسويقية تخص 
النجـــوم، وليس من املفتـــرض أن تكون مثار 
جدل بـــني الطرفني، وال يحتاج احلل لكل هذه 
املـــدة، فاألمر ينتهي متاما عنـــد إزالة صورة 
الالعـــب من علـــى الطائـــرة، غيـــر أن رئيس 
االحتاد بـــرر التأخير بســـبب ظروف صحية 
ميـــر بها، باعتبـــاره طرفا في املشـــكلة كونه 

املشرف على املنتخب املصري األول.
واعتـــرف عضـــو احتـــاد كرة القـــدم كرم 
كردي بأن االحتاد تأخر في إنهاء األمر وديا، 
وقال لـ“العرب“، إن الالعب كان يشـــعر بعدم 
االهتمام من جانب احتاد الكرة واألزمة كانت 

نفسية لشعوره بعدم التقدير.
وأوضـــح أن صـــالح كان يـــرى أن هناك 
بعـــض احلقوق اخلاصة به أخـــذت منه دون 
علمه أو بإذن منه وأخـــذ املوافقة، ولم يطلب 
احلصول على أي أموال كما أشـــيع بل رغب 
فـــي نزع بعض الصور اخلاصـــة به، ألن هذا 

األمر يضر بتعاقداته األخرى.

أزمة صالح مع اتحاد الكرة املصري 

تكشف جماهيريته الطاغية

} لنــدن - تتفـــق أغلـــب اآلراء الصحافية على 
أن إدارة نادي أرســـنال اإلنكليزي يبدو أنها قد 
حســـمت أمرها بخصوص اســـم المدير الفني 

الـــذي ســـيتولى تدريـــب الفريـــق األول في 
الموســـم المقبل خلفا للفرنســـي أرســـين 
فينغر، الذي ســـيرحل مع نهاية الموســـم 

الحالي.
ووفقـــا ألحـــدث التقاريـــر الواردة 

في هذا الشـــأن، فإن إدارة أرسنال 
عقدت عدة اجتماعات مع اإلسباني 

لويس إنريكي، المدرب الســـابق 
لفريق برشلونة اإلسباني.

إيـــان  الصحفـــي  وقـــال 
تصريحـــات  فـــي  ماكجـــاري 
نقلتها صحيفة ”إكســـبريس“، 
”أســـتطيع أن أقول إنـــه كانت 
هنـــاك ثالثـــة اجتماعـــات مـــع 

في  وممثليـــه  إنريكـــي  لويـــس 
الماضيـــة“.  األربعـــة  األشـــهر 

وأضـــاف ”رغـــم أن هناك عـــددا من 

المرشـــحين غيـــره ولـــم يتخذ أي قـــرار حتى 
اآلن، فإن إدارة أرسنال منحت اهتمامها األكبر 

إلنريكي“.
وأعلن فينغر قبل أيام رحيله عن أرسنال 
عقب الموسم الحالي، واضعا حدا لمسيرته 

مع ”الغانرز“ امتدت إلى 22 عاما.
وكشـــف المـــدرب الفرنســـي عزمـــه 
مواصلـــة مســـيرته التدريبيـــة بعد 
رحيله عن الفريـــق اللندني، وقال 
إن توقيت إنهاء مشواره الحافل 

مع أرسنال لم يكن قراره.
وارتبط اســـم فينغـــر بعدد 
من الوظائـــف لكنه قال إنه غير 
متأكـــد مما ســـيقوم بـــه عقب 

رحيله عن أرسنال.
وتطـــرق فينغـــر للحديث عن 
لويس إنريكي الـــذي ربطته تقارير 
الفرنســـي  المدرب  بخالفة  إخبارية 
فـــي قيادة أرســـنال، حيث لـــم ينكر 

إعجابه بخليفته المحتمل. 

} لــوزان (ســويرسا) – أعلـــن االتحاد الدولي 
أنه أجرى نقاشـــات خالل  لكرة القـــدم ”فيفا“ 
الجلسة التي عقدها بمقره في زيوريخ، بشأن 
اإلصـــالح المقترح لكاس العالم لألندية والتي 
يســـعى رئيس فيفا جانـــي إنفانتينو إلى رفع 

عدد األندية المشاركة فيها إلى 24 ناديا.
وركـــزت المناقشـــات التـــي جمعـــت بين 
األمناء العامين لالتحادات القارية الستة على 
مشـــروع الدوري العالمي لألمم، وهي مسابقة 
جديدة من شأنها أن تجمع أكثر من 200 اتحاد 

من أعضاء فيفا.
وتم تقديم هـــذه االقتراحات في االجتماع 
األخيـــر لمجلـــس فيفا فـــي بوغوتـــا عاصمة 
كولومبيـــا فـــي مـــارس الماضي، حيـــن أعلن 
إنفانتينـــو أن مجموعـــة مـــن المســـتثمرين 
بإمكانها أن تضمن عائدات تصل إلى 25 مليار 
دوالر لهاتيـــن المســـابقتين. وأشـــار فيفا في 

بيان صادر عنه إلى أن المحادثات ”تهدف إلى 
مواصلة الحوار والتعاون بين االتحاد الدولي 
واالتحادات القارية، لتوفير معلومات إضافية 
وللرد على األسئلة التي طرحت خالل اجتماع 

المجلس في بوغوتا“.
ويبـــدو أن اقتراحـــات إنفانتينو ال تحقق 
اإلجمـــاع عليهـــا بيـــن االتحـــادات القاريـــة، 
إذ يواجـــه معارضـــة قويـــة من قبـــل االتحاد 

األوروبي ”يويفا“.
ولم يعلن فيفا عن أســـماء المســـتثمرين، 
ولكـــن وفقا لمصـــادر، فـــإن مجموعـــة رجال 
األعمال التي يقودها مصرف ياباني تتألف من 

مستثمرين صينيين ويابانيين وسعوديين.
واقتـــرح إنفانتينو أن تجمـــع كأس العالم 
لألنديـــة التي تقـــام حاليا كل عام بمشـــاركة 
ســـبعة أندية، 24 ناديا وأن تقام كل 4 سنوات 

بدءا من عام 2021.

لويس إنريكي األقرب لخالفة فينغر في أرسنال

فيفا يوسع النقاش حول كأس العالم لألندية 

ـنال اإلنكليزي يبدو أنها قد 
صوص اســـم المدير الفني
ريـــب الفريـــق األول في
لفا للفرنســـي أرســـين 
حل مع نهاية الموســـم 

ث التقاريـــر الواردة
ن إدارة أرسنال 
ت مع اإلسباني 
رب الســـابق

سباني.
إيـــان  ـــي 
صريحـــات 
ســـبريس“، 
إنـــه كانت 
اعـــات مـــع
في وممثليـــه 

الماضيـــة“. 
ن هناك عـــددا من

اآلن، فإن إدارة أرسنال منحت ا
إلنريكي“.

وأعلن فينغر قبل أيام رحي
الحالي، واضعا عقب الموسم
امتدت إلى 22 ع ”الغانرز“ مع
وكشـــف المـــدرب الف
مواصلـــة مســـيرته ا
رحيله عن الفريـــق
إن توقيت إنهاء م
مع أرسنال لم يكن
وارتبط اســـم
من الوظائـــف لك
متأكـــد مما ســـ
رحيله عن أرسنال
وتطـــرق فينغـ
لويس إنريكي الـــذي
المد بخالفة  إخبارية 
فـــي قيادة أرســـنال،
إعجابه بخليفته المح
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} لنــدن - تنضـــم املمثلـــة األميركيـــة ميغان 
ماركل إلـــى العائلة املالكة في بريطانيا عندما 
تتـــزوج األميـــر هاري الشـــهر احلالـــي، غير 
أن معلومـــات عامة مثل مســـاحة محمية ليك 
ديســـتريكت الوطنيـــة أو عمر ســـاعة بيغ بن 
الشـــهيرة قد تفيدها في مسعى احلصول على 

اجلنسية البريطانية.
وتنـــوي ماركل التجنس بجنســـية زوجها 
بعد زفافهما في 19 مايو احلالي مثل عشـــرات 
اآلالف غيرهـــا ممن يســـعون للحصـــول على 
اجلنســـية البريطانية كل عام لكنها ستضطر 
قبـــل كل شـــيء أن تظهـــر درايتهـــا ببعـــض 
احلقائق التاريخية واملعلومات غير الشـــائعة 
التي ال يعلم عنها كثير من البريطانيني شيئا.

فعلى كل املتقدمني للحصول على اجلنسية 
اجتياز اختبار ”احلياة في بريطانيا“ باإلجابة 
عن 18 ســـؤاال من بني 24 سؤاال يتم اختيارها 
مـــن بـــني حوالـــي 3000 معلومة مثـــل ارتفاع 
العجلـــة الدوارة (لندن آي) وعـــدد النواب في 

البرملان األسكتلندي.
ويحتـــار كثيـــرون مـــن البريطانيـــني في 
هذه األسئلة. وفي اســـتطالع عشوائي أجرته 
رويتـــرز لم يتمكن ســـوى 23 فـــردا من بني 41 
بريطانيـــا الرد باإلجابـــات الصحيحة على ما 
طرح عليهم من أسئلة واعترف عدد كبير منهم 

بأن إجاباتهم كانت قائمة على التخمني.
وقال توم بوســـتون، طـــاه يعيش في لندن 
”درســـت التاريخ في املدرســـة لكن بعض هذه 

األسئلة عقيمة بكل معنى الكلمة“.
وأضاف بوســـتون (46 عاما) ”لو خضعت 
لهذا االختبار لطردوني. شـــيء مذهل. أظن أن 

عليها (ماركل) استذكار الكثير ألنني في حالة 
صدمة“.

جعلت السلطات البريطانية في السنوات 
األخيرة احلصول على اجلنســـية عملية أكثر 
صعوبة فـــي إطار مســـاعيها لتقليص صافي 
العـــدد الســـنوي للمهاجريـــن إليهـــا ألقل من 
100 ألف شـــخص. ومن شروط احلصول على 
اجلنســـية البريطانية أن يقيـــم املتقدم لها في 
بريطانيـــا ملدة ثالث ســـنوات وأن يكون ملما 
إملاما جيدا باللغة اإلنكليزية وسليم العقل وأن 

يجتاز االختبار الذي تبلغ تكلفته 69 دوالرا.
غيـــر أن الشـــرط اإلضافـــي املتمثـــل فـــي 
حصـــول الزوجني علـــى دخل مشـــترك ال يقل 
عن 18600 جنيه إســـترليني لن ميثل عبئا على 

األمير هاري أو زوجته.
لكن عـــددا كبيرا من املتقدمـــني للحصول 
على اجلنســـية يرون في االختبار عقبة كبرى. 
فقد أظهـــرت أحدث اإلحصاءات الرســـمية أن 
عدد مـــن خضعوا لالختبار في العام 2016 بلغ 

133490 فردا لم ينجح منهم 47312 فردا.
وقال األكادميي توم بروكس، وهو من أشد 
معارضي االختبار، إن هذا االختبار ”منفصل 
متاما عـــن خبرات النـــاس العاديـــة. هذا هو 
اختبار اجلنسية البريطانية الذي ميكن لعدد 

قليل جدا من البريطانيني أن يجتازوه“.
وكان بروكس األميركـــي األصل قد خضع 
لالختبـــار في 2009 قبـــل أن يصبـــح مواطنا 
بريطانيا بعد ذلك بعامني. وأشـــار إلى أن أحد 
املتقدمني فشـــل 60 مرة في اجتيـــاز االختبار، 
قائال ”لم أجد أحدا في الواقع يرى أن االختبار 

أفاده في االستقرار في البالد“.

وفــــي الشــــهر املاضــــي اتفــــق تقرير من 
اللجنــــة املختصــــة باجلنســــية فــــي مجلس 
اللــــوردات البريطاني فــــي الرأي مع بروكس 

وطلب دراسة األمر. 
وأفــــاد التقرير ”يبدو أن االختبار احلالي 
فــــي حقيقتــــه وفــــي رأي الناس حائــــل أمام 

احلصــــول علــــى اجلنســــية وليس وســــيلة 
إليجاد مواطنني أفضل“.

ومن األسئلة احملتملة في االختبار من هو 
أول مـــن فتح مطعما هنديـــا في بريطانيا وما 
هي مســـاحة محمية ليك ديستريكت الوطنية 

وما هو عمر ساعة بيغ بن الشهيرة.

وأبـــدى البعض ممـــن اختبرتهـــم رويترز 
اعتقاده أن ماركل قد حتقق نتيجة أفضل منهم 

في االختبار. 
وأفاد املهندس املتقاعد ديفيد آرمسترونغ 
(58 عامـــا) ”كان أدائي مريعـــا. أما هي فبنت 

ذكية ورمبا جتيب على نصف األسئلة“.

أكــــــد عدد من املهاجرين صعوبة اختبار اململكة املتحدة ملنح اجلنســــــية البريطانية، ومع 
ذلك يتوقعون أن جتتاز خطيبة األمير هاري بعد الزواج الشهر احلالي االمتحان بذكائها 

وفطنتها.

االنتماء لبريطانيا يبدأ من هنا 

} ارفعــــوا أقالمكــــم عنهــــا قليال../وامألوا 
أفواهكــــم صمتــــا طويال/ال جتيبــــوا دعوة 
القدس.. ولو بالهمس/كي ال تسلبوا أطفالها 
الفضائيــــات  هــــذه  النبيال/دونكــــم  املــــوَت 
فاســــتوفوا بهــــا (غــــادر أو عاد)/وبوســــوا 
بعضكم.. وارتشفوا قاال وقيال/ثم عودوا../
واتركوا القدس ملوالها../فما أعظم بلواها /

إذا فرت من الباغي.. لكي تلقى الوكيال!
بهــــذا حتدث شــــاعر عربي آثــــر الصمت 
الصارخ، وكان على جيلنــــا الذي عايش كل 
قليال، قبل  ســــنوات الهزمية أن ”يتنحنــــَح“ 
أن يدخل اســــتديو الهزميــــة بأحلى صورة، 
دًا وراء مطربي الفيديــــو كليب (عربي  مــــردِّ
أنــــا)، بينمــــا فــــي الزاوية، تتمايل أجســــاد 
وأحضــــان  وصرخــــات  وأضــــواء،  ناحلــــة، 
وقبالت حتكي خيبة انتصارنا الوحيد. أما 
في اخللف فتبرز صورة ســــوداء ليس فيها 
ســــوى مشــــهد يتكرر.. حتى أصابنا التبلد. 

إنه القتل.. والدم، واحلديد والنار!
فــــي  يســــكن  الشــــيطان  إن  يقولــــون: 
التفاصيــــل الصغيــــرة، أمــــا األعمــــاق، فال 

يعلمها إال الله.
 Messageوعلى طريقة صلــــوا األرحام بـ
والتي ازدهرت عبر اجلــــّوال، فاجأني ابني 
برســــالة جّوالية: بابا.. منذ متى لم تستمع 
ألم كلثــــوم؟ رددت: وهل روبي أبقت شــــيئا؟ 

فأرسل إلي: بالصفر وحده أنت غالي علّي.
حككــــت عــــرق ”اخليابة“ الــــذي انتفض 
في اجلانب األيســــر مــــن رقبتــــي والحظته 
غيــــر ذات مرة، ألبحــــث عن حكايــــة الصفر 
تلك، وتســــاءلت: مالهم شــــباب هذا العصر، 
يســــتعرضون ثقافتهم علينــــا نحن عواجيز 
الفــــرح، الذين تربوا على ما ُيقال لهم وينفخ 
فيهــــم مــــن هرمونات الســــبعة آالف ســــنة، 
و“فياغــــرا“ مــــا كان دون أن نعــــرف ـحتــــى 
احلضارة  اللحظةـ ما سيكون، و“سياليس“ 
بائعة  العريقــــة، وجرجير الســــت ”ســــنية“ 
اخلضار التي كانت تغري النســــوة بشرائه 
دون أن نفهــــم نحن الصغار املغزى احلقيقي 
حلكمة حشــــد التأييد لفكــــرة زرع اجلرجير 
حتت السرير كمشروع قومي.. ألكتشف بعد 
كل هــــذه الســــنوات، أننا فاشــــلون جدًا في 

احلب، كما نحن فاشلون في احلرب.
مشروع قومي إذًا.. 

كل  وكأن  إليــــه،  نحتــــاج  مــــا  كل  هــــذا 
مشــــاريعنا القوميــــة منــــذ ما يعرف باســــم 
النكبة عام 48 وحتى ”الوكسة“ التي نحياها 
حاليًا، مرورًا بكل النكســــات املشــــهورة، لم 
تكن ســــوى فرقعات فــــي الهــــواء، وليذهب 
احللم العربي إلى اجلحيم، فما أبرعنا نحن 
العرب، فــــي حتويل املســــميات وحتويرها، 
والبحث لها عن ”محلل“ أو ”مســــيار“ وألول 
مــــرة فــــي تاريخ أي أمــــة، تصبــــح الهزمية 
نكبة، والفضيحة نكســــة، واخليبة وكســــة، 
أمــــا التخلف والتراجع فليــــس هناك من أب 

شرعي ألي منهما.
هل هناك من قول آخر..

كال.. كفى.. شكًرا جزيًال..

كانت تلك باقي القصيدة.

صباح العرب

شكرا جزيال

محمد هجرس

فوز ميغان ماركل بالجنسية البريطانية مرهون بمعرفة عمر ساعة بيغ بن

الســــلطات  أعلنــــت   - (العــراق)  املوصــل   {
العراقيــــة، الثالثــــاء، العثــــور علــــى متاثيــــل 
خلمســــة ثيران مجنحة ولوحني مســــماريني 
داخل قصر مت اكتشافه، مؤخرا، شرق املوصل 

400 كلم شمال العاصمة العراقية بغداد.
وقال الناطق باســــم قيادة عمليات نينوى 
العميد محمد اجلبوري، في تصريح صحافي، 
إن ”القوات األمنية عثرت على خمسة متاثيل 
لثيران مجنحة تعود للعهد األشوري -حوالي 
ألف عام قبل امليالد- داخل قصر مت اكتشــــافه 
منــــذ فترة قصيــــرة حتت تــــل التوبة شــــرق 

املوصل“.
وأضــــاف اجلبــــوري أن “القــــوات األمنية 
عثرت على الثيران املجنحة إضافة إلى لوحني 
كبيريــــن منقوش عليهما بالكتابة املســــمارية 
داخل تل التوبة املقام عليه مرقد النبي يونس 
عليه السالم والذي مت تفجيره في شهر يونيو 

عام 2014 من قبل تنظيم داعش“.
وبــــني أن ”خبراء من مديريــــة آثار نينوى 
أكدوا أن هناك قصرا كبيرا جدا مت اكتشــــافه 
مؤخرا يضــــم ألواحا ومتاثيل لثيران مجنحة 

فضال عن ُلقى أثرية أخرى“.
وكانــــت دائــــرة اآلثــــار في محافظــــة بابل 
عثــــرت فبرايــــر املاضــــي على العشــــرات من 
القطــــع األثرية (تعود إلــــى احلقبتني البارثية 
واإلســــالمية) التي جرفتهــــا أمطار غزيرة في 

موقع بورسيبا األثري في وسط العراق. 

العثور على 5 ثيران 
مجنحة بالموصل

} نخــل (ســلطنة عامن) – يتجّمـــع صباح كل 
جمعـــة عمانيون ومقيمـــون أجانب فـــي قرية 
وادي احلســـنات بوالية نخل (اجلزء الشمالي 
من ســـلطنة عمان) استعدادا لالنطالق في يوم 
طويل مـــن رياضة املشـــي اجلبلي واكتشـــاف 

مسارات وكهوف.
وتشـــهد رياضة ”الهايكنغ“ ازدهارا مؤخرا 
في السلطنة، بعد أن كانت متارس بشكل فردي، 
ولم تكن منظمة أو معتمدة من قبل جهة رسمية 
أو خاصة. وهناك فرق مختلفة من محبي املشي 

في الواليات املختلفة.
ومت فـــي اآلونة األخيرة تســـجيل فريق في 
وزارة الســـياحة حتت مســـمى ”هايكنغ عمان“ 
ليمّثـــل الســـلطنة فـــي املشـــاركات اإلقليميـــة 

والدولية في هذه الرياضة.
وقال علـــي العجمي، مســـؤول فـــي وزارة 
الســـياحة ”كان لفرق الســـير اجلبلـــي دور في 
إعادة اكتشـــاف الكثير من املســـارات اجلبلية 
القدميـــة“، مضيفـــا أن هذه املســـارات ”كانت 
موجـــودة فـــي املاضـــي، ولكن نظـــرا إلى عدم 
اتباعها، بدأت في االختفاء والتالشـــي. ولكثرة 
الفرق، ســـواء للمشي اجلبلي أو التسلق، يعاد 
اكتشاف هذه املســـارات حاليا“، متابعا ”هناك 

بعض الفرق اكتشفت كهوفا“ للمرة األولى.
ويتواجد في ســـلطنة عمان حاليا أكثر من 
50 مجموعـــة متارس الهايكنغ، بحســـب ما أكد 

أصحاب هذه املجموعات التي تنّظم أنشـــطتها 
بشكل دوري يكاد يكون أسبوعيا.

وتتفـــاوت أعداد املشـــاركني فـــي فعاليات 
هـــذه املجموعـــات، وقـــد يصل إلـــى املئات من 
األشخاص خصوصا عندما يتقرر تنظيم رحلة 
للمشـــي اجلبلي في والية وترســـل الدعوة إلى 

واليات أخرى للمشاركة فيها.
وأفاد احلســـن الســـوطي، رئيس مجموعة 
تطلـــق على نفســـها اســـم ”رجـــل القمـــة“، أن 
مجموعتـــه هـــذه تضـــم حوالي 200 شـــخص 
ومتارس أنشـــطتها بشكل أســـبوعي مبساعدة 

مواقع التواصل االجتماعي.
وأشـــار إلـــى أن مجموعتـــه ”ســـاهمت في 
بعض االكتشـــافات، وبينهـــا ثالثة كهوف، مما 

يخدم السياحة العمانية“.
واتخـــذت ســـلطنة عمـــان مجموعـــة مـــن 
اخلطوات لتنشـــيط قطـــاع الســـياحة، وبينها 
استقبال مجموعة من الباحثني إلجراء جتارب 
حتاكي احلياة فوق ســـطح املريخ، واستضافة 
عروض فنية عاملية في دار أوبرا مسقط، وفتح 
”محمية الكائنات احلية والفطرية“ أمام الزّوار 
للمـــرة األولى فـــي تاريخها، إلـــى جانب إعادة 
اكتشاف املسارات والكهوف، وتنشيط الساحة.
ويؤكـــد محبـــون لرياضـــة الهايكنـــغ أنهم 
ميارســـونها من أجل املتعة. وقال راج شـــيكر، 
هندي يعمل في الســـلطنة منـــذ 17 عاما ”أحب 

الطبيعـــة، ومـــن يحب الطبيعة حتما ســـيحب 
املشـــي، خصوصـــا وأن عمان مليئـــة باألماكن 

اجلميلة من وديان وجبال وكهوف“.
وأضـــاف فـــي وادي احلســـنات علـــى بعد 
نحـــو 105 كيلومترات من مســـقط، وهو ينتظر 
مع آخرين بدء يوم املشـــي، أنها ”رياضة تعّلم 

الّصبر“.
وهنـــاك كذلك أســـباب طبية بالنســـبة إلى 

آخرين من محبي هذه الرياضة.
عصفور،  توفيق  ســـامية  وأشارت 

أردنيـــة تعمـــل طبيبة أســـنان في 
السلطنة منذ 1997 ”أنا من عشاق 
الهايكنغ. بدأتهـــا بالصدفة حيث 
كنت أشـــتكي من ألـــم عند الكتف 
األيســـر بســـبب عملـــي كطبيبة. 
وبعد إجراء فحوصات، نصحني 
الطبيب بإجـــراء عملية جراحية 
في املنطقة بـــني الرقبة والكتف 

األيسر، ولكنني رفضت بشدة“.
وذكرت أنـــه أثناء تصفحها 
فيســـبوك، وجدت إعالنا لرحلة 

مشي، فانضمت إليها فورا.
وأوضحـــت ”انتظمت معهم 
بشـــكل أســـبوعي، وكان املشي 

هو العـــالج الوحيـــد آلالم الرقبة 
والكتف، وأصبحت صحتي أفضل“.

رياضة المشي تعيد اكتشاف مسارات وكهوف ُعمان

قال النجم األميركي توم كروز حول مواصلته تصوير أحدث أفالمه {ميشن إيمباسيبل – فال أوت}، رغم إصابته 
في الكاحل {تعرضت لكسور في حياتي، لكن هذا الحادث كان صعبا.. أدركت فورا أن ركبتي كسرت ولم أكن 

أريد إعادة المشهد لذا نهضت وواصلت التصوير}.

@

 رفع عضو في اتحاد العمل الشيوعي اليوناني، أمس، قرنفلة خالل مشاركته في احتفاالت عيد العمال في أثينا

هير بن ىبيغ جتيب ورمب ي

يحب الطبيعة حتما ســـيحب 
ــا وأن عمان مليئـــة باألماكن 

ن وجبال وكهوف“.
ي وادي احلســـنات علـــى بعد 
رات من مســـقط، وهو ينتظر 
رياضة تعّلم 
ر ي و و

” م املشـــي، أنها

أســـباب طبية بالنســـبة إلى 
هذه الرياضة.

عصفور، توفيق  مية 
طبيبة أســـنان في 
”أنا من عشاق 1
بالصدفة حيث 
ألـــم عند الكتف 
عملـــي كطبيبة. 
صات، نصحني
عملية جراحية
الرقبة والكتف 

فضت بشدة“.
ثناء تصفحها
إعالنا لرحلة

يها فورا.
نتظمت معهم

ي، وكان املشي 
يـــد آلالم الرقبة 

ت صحتي أفضل“.

ت}، رغم إصابته 
كسرت ولم أكن
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