
األوســـاط  غالبيـــة  ُتخفـــي  ال   - تونــس   {
أن  مـــن  خشـــيتها  التونســـية  السياســـية 
االنتخابـــات البلديـــة (المحليـــة)، ســـُتفرز 
نتائجهـــا تحوالت وانعطافـــات على توازن 
قـــوى المشـــهد السياســـي الراهـــن الـــذي 
يميل لصالح اإلســـالم السياسي الذي ُتمثله 
حركة النهضة اإلســـالمية برئاســـة راشـــد 

الغنوشي.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه بقـــدر أهمية هذا 
االستحقاق االنتخابي لجهة تكريس الحكم 
المحلي وديمقراطية القرب، وبالتالي إنجاح 
المســـار الديمقراطي الذي دخلته البالد في 
العام 2011، فإنها مع ذلك، تستبطن وبنفس 
القدر خطرا كبيرا على التوازنات السياسية 

في البالد.
وُيرجعون ذلك، إلـــى توقيت تنظيم هذه 
االنتخابات، والمنـــاخ العام في البالد الذي 
يتسم بتشـــّوه المعادالت السياسية نتيجة 
اســـتمرار االنقسام والتشـــظي في صفوف 

القوى الوطنية والمدنية والديمقراطية.
وتأتي هذه االنتخابات في مرحلة هي من 

أصعب المراحل التي تمـــّر بها تونس على 
مختلـــف األصعدة السياســـية واالجتماعية 
واالقتصاديـــة، وهو ما ســـاهم فـــي ارتفاع 
منســـوب التخّوفات والهواجس التي باتت 
ُتســـيطر على العديد من القوى السياســـية 
المحليـــة وكذلك أيضا اإلقليميـــة والدولية، 
ارتباطا بما ســـيترتب علـــى نتائجها لجهة 
تمكين اإلسالم السياسي من إحكام سيطرته 

على الحكم المحلي.
وتبـــدو هـــذه الخشـــية التـــي تصدرت 
عناوين كبـــرى الصحف العالميـــة قبل بدء 
هذه االنتخابات، مشـــروعة ولها ما ُيبررها 
علـــى أرض الواقـــع، بالنظر إلـــى الرهانات 
السياســـية الخطيـــرة التـــي تتخلـــل هـــذا 

االستحقاق االنتخابي.
وســـبق ألكثر من مسؤول حزبي تونسي 
أن عّبـــر عن هذه الخشـــية، وذلـــك في قراءة 

استشرافية لتداعيات هذه االنتخابات.
وحذرت رجاء بن سالمة، مديرة المكتبة 
الوطنية التونســـية، في تغريدة نشرتها في 
صفحتهـــا الرســـمية على شـــبكة التواصل 

االجتماعي فيسبوك، من مغبة عودة اإلسالم 
السياســـي وأســـلمة المجتمـــع عبـــر نافذة 

االنتخابات البلدية.
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تســـابق تركيا الزمن الســـتيعاب  } أنقــرة – 
مشـــهد عدائي تتشـــكل مالمحـــه تدريجيا في 
واشـــنطن، وســـط خـــالف غير مســـبوق في 
العالقات التركية األميركية، قد ينتهي بفرض 

واشنطن عقوبات على أنقرة.
وترتبط هـــذه العقوبات بصفقـــة وقعتها 
تركيـــا فـــي ديســـمبر الماضـــي مع روســـيا 
لشـــراء منظومـــة الدفـــاع أس 400 التي تضم 
صواريـــخ ســـطح جو القـــادرة على إســـقاط 
طائرات متطّورة. وال تنســـجم هذه المنظومة 
مع العقيدة الدفاعية لحلف شـــمال األطلســـي 

(الناتو)، الذي يضم في عضويته تركيا.
واستفزت هذه الخطوة أعضاء الكونغرس 
األميركـــي، الذين هددوا بفـــرض مقاطعة على 
تركيا ووقف صفقات بيع األسلحة المتطورة، 

ومنظومـــات   35 أف  طائـــرات  بينهـــا  ومـــن 
صواريـــخ باتريوت، التي أبدت تركيا اهتماما 

مؤخرا بشرائها.
وقال وزيـــر خارجية تركيا مولود جاويش 
أوغلـــو، األحـــد، إن أنقـــرة ســـترد إذا ســـّنت 
الواليـــات المتحـــدة قانونـــا بوقـــف مبيعات 

السالح لها.
وأصـــدر أعضـــاء فـــي مجلـــس النـــواب 
األميركـــي تفاصيل، الجمعة، لمشـــروع قانون 
ســـنوي لسياســـات الدفاع حجمـــه 717 مليار 
دوالر، ويتضمن إجراء لوقف مبيعات السالح 

مؤقتا لتركيا.
وفـــي مقابلـــة مع قنـــاة ســـي.أن.أن. ترك، 
وصف جاويـــش أوغلو االقتراح في مشـــروع 
القانون بالخاطـــئ وغير المنطقي وذكر أنه ال 

يليق بالحلفاء في حلف شمال األطلسي.
وقال جاويش أوغلو ”إذا فرضت الواليات 
المتحـــدة عقوبات علينـــا أو اتخذت مثل هذه 

الخطوة قطعا سترد تركيا“.
الدفاعـــي  القانـــون  مشـــروع  وســـيطلب 
المقتـــرح، الذي ال تـــزال أمامه عـــدة خطوات 
كـــي يصبح قانونـــا، من وزارة الدفـــاع تقديم 
تقريـــر للكونغـــرس يتنـــاول طبيعـــة العالقة 
بيـــن الواليات المتحدة وتركيا، كما ســـيوقف 
مبيعات المعدات الدفاعيـــة الكبيرة إلى حين 

االنتهاء من التقرير.
ومثـــل صعـــود مستشـــار األمـــن القومي 
األميركـــي جـــون بولتـــون ووزيـــر الخارجية 
مايـــك بومبيـــو لحظـــة الحقيقـــة للعالقـــات 
التركيـــة األميركية، وأخرج إلى العلن خالفات 

كانـــت حصريـــة في الســـابق على األوســـاط 
الدبلوماسية.

وأدى موقـــف بولتون وبومبيو المتشـــدد 
تجـــاه ســـلوك الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان إزاء األكراد حلفاء الواليات المتحدة 
في سوريا، وتحالف أنقرة مع موسكو وطهران 
ضمن مســـار أســـتانة، إلى فشـــل االســـتثمار 
التركي فـــي مقاربة وزارة الخارجية األميركية 
تحت رئاسة الوزير السابق ريكس تيلرسون، 
الـــذي أبدى اســـتعدادا أكبر لتقديـــم تنازالت 

لألتراك، خصوصا في مدينة منبج السورية.
وتخشـــى تركيا مـــن الوصـــول إلى لحظة 
االختيـــار بين البقـــاء ضمن التأثيـــر الغربي 
أو اختيار التحالف بشـــكل كامل مع روســـيا. 
ورغم أن الغرب، خصوصـــا الدول األوروبية، 

يضغط مـــن أجل الحفاظ علـــى تركيا كحليف 
اســـتراتيجي، وتلجأ إدارة الرئيس األميركي 
دونالد ترامب إلى سياســـة الضغط على تركيا 
من أجل التخلي عن ســـلوك قد يقســـم الناتو 

مستقبال.
ورفض جاويش أوغلو التحذيرات الغربية 
قائال إن عالقـــة تركيا واتفاقاتها مع روســـيا 
ليســـت بديـــال لعالقاتهـــا مع الغـــرب، متهما 
الواليـــات المتحـــدة بمحاولة الســـيطرة على 

تحركات تركيا.
وقال ”تركيا ليســـت دولة تسير بأوامركم. 
إنها دولـــة مســـتقلة.. الحديث مـــع مثل هذه 
الدولـــة مـــن عل وإمـــالء ما يمكـــن أو ال يمكن 
شـــراؤه، توجه غير صحيح وال يتناســـب مع 

تحالفنا“.
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استعادة الرباط عند االنتخاب

بعدمـــا أســـفرت االنتخابـــات  } بيــروت – 
النيابية اللبنانية عن تغيير في تركيبة مجلس 
النـــّواب الجديـــد لمصلحة حزب الله، شـــغل 
األوساط السياســـية في بيروت سؤال يتعّلق 
بما إذا كان ســـعد الحريري ســـيعود رئيســـا 
للـــوزراء. ويأتي ذلـــك في ظّل إصـــرار رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون على تشكيل حكومة 

جديدة سريعا.
تعتبـــر  اللبنانـــي،  الدســـتور  وبموجـــب 
الحكومة الحالية التي يرأســـها الحريري في 
حكم المســـتقيلة. وســـيتوجب على ميشـــال 
عون إجراء مشـــاورات نيابيـــة ”ملزمة“ يكّلف 
بموجبهـــا الشـــخصية الســـّنية التي تحصل 
على أكبر عدد من األصوات بتشكيل الحكومة 

الجديدة.
وأوضحت مصادر سياسية لبنانية رفيعة 
المســـتوى أن حزب الله الذي حّقق اختراقات 
عـــّدة فـــي مجلـــس النـــواب الجديـــد ال يبدو 
مستعدا للقبول بسهولة بعودة سعد الحريري 
إلـــى موقع رئيس مجلس الـــوزراء، خصوصا 
أن فـــي المجلس الجديد شـــخصيات ســـّنية 
أخـــرى تتمتع بثقل معّيـــن مثل نجيب ميقاتي 
الـــذي شـــّكل الئحة خاصـــة به فـــي طرابلس. 
واســـتطاعت الئحـــة ميقاتي التـــي دخلت في 
منافســـة مع تّيار المســـتقبل، الحصول على 
أكثر من مقعد واحد في مدينة تعتبر معقال من 

معاقل السّنة في لبنان.
وكان ملفتا في جولة على أقســـام االقتراع 
فـــي دائرة بيـــروت الثانية التي ترّشـــح فيها 
ســـعد الحريري أّن حزب الله رمـــى بثقله من 
أجـــل إضعاف الئحة رئيـــس الحكومة الحالي 
التي من بيـــن أركانها الســـّنة رئيس الوزراء 
الســـابق تمام ســـالم ووزير الداخلية الحالي 
نهاد المشنوق. ولوحظ أن الحزب عبأ كل قواه 
في حربه على الحريري مســـتخدما األصوات 
الشـــيعية في هـــذه الدائرة التـــي فيها نائبان 
شيعيان من أصل أحد عشر نائبا، بينهم ستة 
من الســـّنة. كذلك، دعم الحزب بقّوة ما يسّمى 
جماعـــة ”األحباش“ وهم من الســـّنة. وتمتلك 

هـــذه الجماعة، التي لديها مرّشـــح على الئحة 
حـــزب الله في بيروت الثانيـــة، عالقات قديمة 
باألجهـــزة الســـورية التي ال تزال محســـوبة 

عليها.
جماعـــة  تتمكـــن  أن  مســـتبعدا  وليـــس 
األحبـــاش، التـــي تعمـــل تحت اســـم ”جمعية 
مـــن إيصال  المشـــاريع الخيرية اإلســـالمية“ 
مرّشحها، ويدعى عدنان طرابلسي إلى مجلس 

النّواب.
وقال سياســـي لبناني مخضـــرم إّن هدف 
حزب الله في بيروت الثانية هو إســـقاط أكبر 
عـــدد ممكن من المرّشـــحين على الئحة ســـعد 
الحريـــري وذلك كي يظهر أن ال إجماع ســـّنيا 
عليه ويســـهل بالتالي االعتراض على عودته 

إلى موقع رئيس مجلس الوزراء.
وفـــي دائرة بيروت األولـــى حيث ال مقاعد 
شـــيعية وحيـــث تحالف حزب الله مـــع التّيار 
العوني، كان تركيز الحزب على إســـقاط نديم 
بشـــير الجمّيـــل النائـــب في مجلـــس النواب 
المنتهيـــة مّدتـــه، وذلـــك انتقامـــا منـــه على 
صراحته ووضوحه اللذين تعّبر عنهما مواقفه 
المباشرة المعادية للســـالح غير الشرعي في 

لبنان.
واســـتخدم الحزب فـــي حربه علـــى نديم 
بشـــير الجمّيـــل عضـــوا ســـابقا فـــي القوات 
اللبنانية، يدعى مسعود األشقر، لعب دورا في 
إقامـــة حواجز الخطف علـــى الهوية الطائفية 
إبان الحرب األهلية في لبنان بين 1975 و1989.

ومع إغالق صناديق االقتراع وبقاء ســـعد 
الحريـــري الزعيـــم الســـّني شـــبه األوحد في 
لبنـــان، نظرا إلـــى أن كتلته ســـتضم 20 نائبا 
من أصل 128، كان الســـؤال الـــذي يترّدد على 
ألســـنة اللبنانييـــن، ما الذي ســـيفعله رئيس 
الجمهورية الذي ســـيمتلك كتلة نيابية ال بأس 

بعدد أعضائها برئاسة جبران باسيل؟
وذكر السياسي المخضرم أّنه سيكون من 
الصعب على ميشـــال عون التخلي عن ســـعد 

الحريري حّتى لو كان حزب الله يريد ذلك.
وأوضـــح أن مـــن بيـــن األســـباب التـــي 
تدفع رئيـــس الجمهورية إلى عـــدم المجازفة 
بالتخلي عن سعد الحريري أن كّل المؤتمرات 
الدوليـــة التي انعقـــدت أخيرا مـــن أجل دعم 
في باريس،  لبنان، خصوصا مؤتمر ”ســـيدر“ 
ارتبطت باســـم الحريري. وثبت من خالل هذه 
المؤتمـــرات أن هناك رغبـــة دولية وعربية في 
دعم االســـتقرار في لبنان في حال بقي ســـعد 

الحريري على رأس الحكومة.
وأضـــاف هذا السياســـي أن الدعم الدولي 
والعربـــي للحريـــري يعّوض عن أي خســـائر 
يمكن أن تلحق به علـــى الصعيد اللبناني في 
وقت يبدو رئيـــس الجمهورية حريصا بدوره 
على تفادي أي هـــزات اقتصادية تجعل عهده 

في مهّب الريح.

التنمية معركة قائمة في االنتخابات 

التونسية

هل يضع حزب الله لبنان بأكمله تحت 

الوصاية اإليرانية
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حزب الله دفع 

إلسقاط المرشح 

نديم الجميل

 في بيروت



} دمشــق – تكتســـي زيـــارة رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامـــني نتنياهو إلى موســـكو 
األربعـــاء املقبـــل أهمية كبرى فـــي ظل مرحلة 
حاســـمة متر بهـــا األزمة الســـورية ومخاوف 
إســـرائيل املتزايـــدة من حتول هـــذا البلد إلى 
جبهـــة إيرانية متقدمة فـــي مواجهتها، فضال 
عن أن هـــذه الزيارة تأتي قبل أيـــام قليلة من 
حســـم الرئيس األميركي ملوقفـــه إزاء االتفاق 
النووي اإليراني املرجـــح أن يعلن عنه في ١٢ 

مايو اجلاري على أقصى تقدير.
وتأتي هذه الزيارة وهي الثامنة لنتنياهو 
إلـــى روســـيا خالل عامـــني، امتـــدادا للمكاملة 
الهاتفيـــة التـــي جـــرت بينـــه وبـــني الرئيس 
فالدمييـــر بوتـــني، قبل أســـبوع حـــني أبلغه 
بحصول إسرائيل على أرشيف إيران النووي.
وتبدي موسكو موقفا داعما بشدة لالتفاق 
الذي وقعته إيران في العام ٢٠١٥ مع بريطانيا 
والصني وفرنســـا وأملانيا وروسيا والواليات 
املتحـــدة، فيما تعتبره تـــل أبيب ”خطأ كبيرا“ 

وجب تصحيحه بالعودة عنه.
وســـلطت وســـائل اإلعـــالم اإلســـرائيلية 
األحـــد الضـــوء على زيـــارة نتنياهـــو والقمة 
التي سيعقدها مع الرئيس الروسي فالدميير 
بوتـــني، والتـــي وصفتهـــا صحيفـــة ”يدعوت 
أحرنوت“ في تقرير لها بـ“قمة التوتر“، في ظل 
وجود متلمل إســـرائيلي من املوقف الروســـي 

الداعم إليران.

وقـــال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهـــو، األحـــد، إن حكومتـــه مصممة على 
التصدي ملا أســـماه ”العدوان اإليراني“، حتى 
وإن أدى ذلـــك إلـــى نشـــوب ”صـــراع“. وذكر 
نتنياهو في بيان ”إســـرائيل مصممة على صد 
العدوان اإليراني ضدنا وهو في مهده حتى لو 
كان هـــذا ينطوي على صـــراع، وعاجال وليس 

آجال“.
وأضـــاف ”الدول التـــي لم تكن مســـتعدة 
للعمل في الوقت املناسب ضد العدوان القاتل 
الذي ُشـــن ضدهـــا دفعـــت الحقا ثمنـــا أبهظ 

بكثيـــر، ال نريد التصعيد، ولكننا مســـتعدون 
ألي سيناريو محتمل“.

إن  اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
”احلـــرس الثـــوري اإليراني نقل إلى ســـوريا 
على مـــدار األشـــهر القليلة األخيرة أســـلحة 
متقدمة من أجل ضربنا في اجلبهتني األمامية 
والداخلية على حد سواء، من خالل الطائرات 
أرض-أرض  وصواريـــخ  الهجومية  املســـيرة 
ومنظومات دفاع جـــوي إيرانية تهدد طائرات 

سالح اجلو اإلسرائيلي“.
وكان الكنيســـت اإلســـرائيلي قـــد صوت، 
االثنـــني املاضـــي، باملوافقة علـــى طلب رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو مبنحه ســـلطة إعالن 
احلرب بعد احلصول على موافقة وزير الدفاع 

فقط.
وتطـــرق نتنياهـــو إلـــى لقائه املقـــرر مع 
الرئيس الروســـي فالدميير بوتني في موسكو 
، مشـــيرا إلى ”األهمية اخلاصـــة“ لهذه القمة 
في ظل تطورات األحداث وتصرفات إيران في 

سوريا.
ويـــرى مراقبون أن لقـــاء نتنياهو ببوتني 
بالتأكيـــد ســـيتطرق إلى ملف إيـــران النووي 
الـــذي ترجح العديد من األوســـاط انســـحاب 
الواليـــات املتحـــدة منـــه، بيد أن امللـــف الذي 
سيكون األبرز في لقاء القمة بني اجلانبني هو 
التمدد اإليراني في ســـوريا، خاصة مع دخول 
األزمة مرحلة حاسمة، بعد اإلجنازات النوعية 

التي حققها نظام األسد.
ومعلوم أن روســـيا هي الطرف الرئيســـي 
الفاعـــل في املشـــهد الســـوري، وقـــادرة على 
لعـــب دور متقدم جلهـــة معاجلـــة التحفظات 
اإلســـرائيلية في مســـألة الوجود اإليراني في 

سوريا.
وتشـــهد الساحة الســـورية تصعيدا الفتا 
في الفترة األخيرة بني إيران وإســـرائيل، بلغ 
أوجه بشـــن الطيران اإلسرائيلي في ١٠ أبريل 
املاضـــي غـــارات على مطار تيفور العســـكري 
قرب حمص ما أدى إلى ســـقوط ٧ من عناصر 
احلرس الثوري اإليراني وضعفهم من اجليش 

السوري.
ووجهت موســــكو انتقادا نــــادرا للهجوم 
على مطــــار تيفور، فيما هــــددت طهران بالرد 
علــــى هــــذا الهجــــوم، لتعقبه ضربــــة جديدة 
ليل االثنــــني الثالثاء املاضي ملخازن أســــلحة 
وســــط أنباء عن ســــقوط قتلى من اإليرانيني 
الضربــــات  وهــــذه  الرديفــــة.  وامليليشــــيات 

املتالحقة التي لم تتبنها إســــرائيل رســــميا، 
تندرج في ســــياق التأكيد علــــى أنها لن تقبل 
بــــأي قواعــــد عســــكرية إيرانية في ســــوريا، 
وأنها مســــتعدة الي ســــيناريوهات للحيلولة 

دون ذلك.
ويقول مراقبون إن احلكومة اإلســـرائيلية، 
برغـــم هـــذا التصعيـــد ال تريد االجنـــرار إلى 
مواجهـــة كبرى مع إيران وســـيحاول بنيامني 
نتنياهو خالل زيارته إلى موســـكو البحث في 

هاته املسألة احليوية مع فالدميير بوتني.
وكان وزيـــر الدفاع اإلســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمـــان قـــد طالب قبـــل أيام موســـكو ”برد 
اجلميل“ من خالل انتهاج سياســـة أكثر دعما 
إلسرائيل في الشـــرق األوسط، مذكرا موسكو 
برفـــض حكومتـــه االجنـــرار خلف السياســـة 

الغربية العقابية ضدها.
وقـــال ليبرمـــان فـــي مقابلة مـــع صحيفة 
”كوميرسانت“ الروســـية ”نحن نقدر العالقات 
مع روسيا. حتى عندما ضغط علينا شركاؤنا 
املقربون مثلما حدث في قضية العقوبات على 
روســـيا لم ننضم إليهم“، مشـــيرا إلى القوى 

الغربية التي اصطدمت مبوســـكو بسبب أزمة 
القرم وحادث تســـميم اجلاســـوس الروســـي 

السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا.
وأضـــاف الوزير اإلســـرائيلي ”نحن نأخذ 
مصالح روســـيا في االعتبار ونرجو أن تأخذ 
موسكو مصاحلنا في اعتبارها هنا في الشرق 
األوســـط. ونتوقـــع تفهما من روســـيا ودعما 

عندما يتعلق األمر مبصاحلنا احليوية“.
ومنذ انخراط روســـيا املباشر في الصراع 
الســـوري لصالح الرئيس بشـــار األســـد عام 
٢٠١٥، غضـــت موســـكو الطـــرف عـــن هجمات 
إســـرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا، أو 
على عمليات نقل أســـلحة لصالـــح حزب الله 

اللبناني.
بيد أن إدانة روســـيا لقصف مطار تيفور، 
أثار قلق إسرائيل من تغير في املوقف الروسي 
حيال حتركاتها في املجال اجلوي الســـوري. 
وقال ليبرمان ”ليســـت لدينا نيـــة للتدخل في 
شـــؤون ســـوريا الداخلية. وما لن نتهاون فيه 
هو حتويل إيران لســـوريا إلـــى جبهة متقدمة 

ضد إسرائيل“.

وال يشغل إســـرائيل فقط الوجود اإليراني 
فـــي ســـوريا وإن كان في صـــدارة أولوياتها، 
فهناك مســـألة بالنسبة لها ال تقل أهمية وهي 
إمكانية مد روســـيا للنظام السوري مبنظومة 
آس ٣٠٠ الدفاعيـــة والتي مـــن املمكن أن تعيق 

حركة إسرائيل.
وملح الكرملني ووزارة اخلارجية الروسيني 
فـــي الفترة األخيرة إلى إمكانية تســـليم نظام 
الرئيس بشـــار األسد منظومة ”أس-٣٠٠“ بعد 
الهجـــوم الغربي الثالثي على مواقع ســـوريا 
ردا على ما يعتقد اســـتخدام اجليش السوري 
ألسلحة كيمياوية على مدينة دوما في الغوطة 

الشرقية.
وكانـــت روســـيا قـــد اتفقـــت مـــع النظام 
الســـوري في العام ٢٠١٠ علـــى احلصول على 
املنظومة املتطورة بيد أن موسكو أجلت األمر 

لضغوط أميركية وإسرائيلية.
وعقـــب هذه التلميحات هـــدد وزير الدفاع 
اإلسرائيلي بأنهم ســـيردون بقوة على دمشق 
في حال قامـــت األخيرة باســـتخدام منظومة 

”أس-٣٠٠“ ضد الطائرات اإلسرائيلية.

كرســـت اخلســـارة التـــي منيـــت  } عــامن – 
بها جماعة اإلخوان املســـلمني فـــي انتخابات 
نقابة املهندســـني في األردن بدورتهـــا الثامنة 
والعشرين حجم التراجع الذي تشهده اجلماعة 
في الســـنوات األخيرة ســـواء على الصعيدين 
السياســـي والشـــعبي أو حتـــى النقابي الذي 

لطاملا كان متنفسا بالنسبة لها.
اخللفيـــة  ذات  ”منـــو“  قائمـــة  وجنحـــت 
العلمانيـــة في إنهاء ســـيطرة دامـــت لربع قرن 
لإلخوان املســـلمني على نقابة املهندسني التي 
تعـــد أحـــد أكبر النقابـــات املهنية فـــي األردن، 

وتضم في عضويتها نحو ١٤٠ ألف مهندس.
وأثارت هذه اخلســـارة حالة من الهستيريا 
في صفـــوف قيادات اإلخوان ترجمها منشـــور 
للقيادي ســـعود أبومحفوظ علـــى موقعه على 

فيسبوك وصف فيه املصوتني بـ“الالدينيني“.
وقال أبومحفوظ ”بقايا اليسار بأنواعه، لها 
احلق الكامل للتحشـــيد ضد قائمة ’إجناز“ في 
نقابة املهندسني، وكذلك األمر لكافة العلمانيني 
وفصائـــل  الطوائـــف،  وأبنـــاء  والليبراليـــني 
حركة فتح القدامى واملســـتجدين من امللتزمني 
واملتفلتـــني، وفـــروع القوميـــني والناصريـــني 
والبعثيـــني واملاســـونيني واملســـتغربني والال 
دينيني واملثليني، وهؤالء وأولئك أمة من الناس 

ال يستهان بعددهم“.

وأضـــاف النائب عن اجلماعـــة في البرملان 
األردنـــي ”أيضا من حق احلكومـــة ومقدراتها 
وإمكاناتها وأجهزتها وأذرعها كافة وموظفيها 
وبعض نوابها، أن تســـتميت في سبيل إقصاء 
اإلســـالميني عنـــد دفـــة التوجيه فـــي النقابة، 
وذلك مبا يجوز وما ال يجوز من األســـاليب، زد 
على ذلك املوقف الســـالب لبعض املتدينني من 

االنتخابات أصال“.
اجلماعـــة  فـــي  القيـــادي  موقـــف  وأثـــار 
أبومحفوظ ضجة كبيرة، حيث ســـارعت العديد 

من الشخصيات إلى الرد عليه.
وقال في هـــذا اإلطار النائب الســـابق ليث 
الشـــبيالت ”بدال من أن يحبنـــا الناس ويقبلوا 
على بضاعتنا يفرون منا ومن رسالتنا التي ما 
زلنا نشـــوهها ومن تصرفاتنا ومن قلة أمانتنا 

ومن جبننا في التصدي للقضايا املصيرية“.
وأضاف الشـــبيالت موجها كالمه للقيادي 
اإلخوانـــي ”كفـــى كفى كفـــى… لســـنا مندوبي 
اخلالق فـــي األرض وإن االســـتقامة التي أدار 
كثيـــر منا ظهره لها ليســـت حكرا علينا بل هي 

موجودة عند كل صاحب ضمير“. 
من جهته اعتبر البرملاني الســـابق بســـام 
حدادين أن ”الرد الهســـتيري على هزميتهم في 
نقابة املهندســـني كما جاء على لســـان النائب 
أبومحفوظ يكشـــف الوجه القبيـــح لهذا التيار 

الذي أخرج عتـــاة اإلرهابيني وصقل مهاراتهم 
وانتقـــل بهم من التقية إلى العلنية واألســـماء 
كثيرة وعلى ســـبيل املثـــال ال احلصر: عبدالله 
عـــزام وســـيد قطـــب والظواهـــري وبـــن الدن 

وغيرهم“.
وأضـــاف حداديـــن إن ”ردة الفعل الشـــاذة 
واملنحرفة سياســـيا ودميقراطيا ووطنيا التي 
نطق فيها عـــدو التعددية ورائد اإلقصاء، تؤكد 
احلاجـــة الوطنية امللحة إلى فـــرز اخلبيث من 
الطيـــب في أوســـاط هـــذا التيار (اإلســـالمي) 
والســـماح ملن يحترم منهم الدستور والقانون 
األردنـــي والدولـــة الوطنيـــة باالنخـــراط فـــي 
العملية السياســـية وخوض االنتخابات. فهذا 
وطن وليس مســـرح دمى أو مكانا لزرع الفتنة 

الطائفية“.
ويعيد مراقبـــون الهزمية التـــي منيت بها 
جماعة اإلخوان في انتخابات املهندســـني التي 
ظلت حكـــرا عليها منذ العـــام ١٩٩٢ إلى األزمة 
الداخلية التي تشهدها والتي أدت إلى انشقاق 

العديد من القيادات فيها.
وظلت اجلماعة على مـــدار العقود املاضية 
تســـتثمر في أخطاء الطرف املقابـــل، بيد أنها 
هذه املرة لم تســـتطع حتقيق خرق ألن القائمة 
التـــي تقدمـــت ملواجهتهـــا كان لديهـــا برنامج 

واضح وعملي لفائدة املنتسبني.

{لـــن نتوقف عن تضييق الخناق على التنظيمات اإلرهابية (األكراد). تركيا ســـتضيف عمليات أخبار

جديدة لعمليتي درع الفرات وغصن الزيتون من أجل تطهير حدودنا}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{بنـــاء الدولة يبدأ ببناء األحزاب وتقويتها وهناك تشـــوهات ســـيئة النتائج تفرض إيقاعها على 

مخرجات العمل السياسي األردني}.

طاهر املصري
رئيس الوزراء األردني األسبق
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◄ قدم ناصر القدوة القيادي في حركة فتح 
التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس، استقالته من اللجنة املركزية للحركة، 
احتجاجا على “بعض نتائج اجتماع املجلس 

الوطني الفلسطيني“.

◄ استدعى السودان سفير أفريقيا الوسطى 
لديه لتسليمه مذكرة احتجاج على تعرض 

منزل سفير اخلرطوم في بانغي العتداء من 
قبل الشرطة، ما أسفر عن مقتل أحد حراس 

املنزل.

◄ قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي في بيان األحد إن القوات اجلوية 

العراقية نفذت ضربة جديدة على موقع 
لتنظيم الدولة اإلسالمية داخل سوريا.

◄ بدأ رئيس أركان اجليش السوداني 
الفريق أول كمال عبداملعروف، األحد، زيارة 

رسمية إلى تركيا تستغرق عدة أيام.

◄ قالت حركة حماس إن انفجارا في غزة 
أودى بحياة ستة من أعضائها واتهمت 

إسرائيل بأنها وراء الواقعة، لكن إسرائيل 
امتنعت عن التعليق.

بباختصار

خسارة إخوان األردن لنقابة المهندسين

 تعكس عمق أزمتهم

رحيل خالد محيي الدين آخر الضباط األحرار

تراهن إسرائيل على دور روسي إليجاد حل ملعضلة التمدد اإليراني في سوريا، وفي هذا 
اإلطار تأتي زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو إلى موسكو، ويقول محللون 
إن تل أبيب ال تزال تفضل اخليار الدبلوماسي في التعاطي مع هذا التهديد رغم تأكيداتها 

أنها تضع جميع السيناريوهات على الطاولة مبا في ذلك املواجهة املباشرة.

قمة بين نتنياهو وبوتين مع دخول األزمة السورية مرحلة الحسم
[ رئيس الوزراء اإلسرائيلي: من األفضل مواجهة إيران عاجال وليس آجال  [ إسرائيل تراهن على روسيا لحل معضلة إيران في سوريا
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قمة ساخنة  

غيب املوت األحـــد خالد محيي  }  القاهــرة – 
الديـــن عضـــو تنظيـــم الضباط األحـــرار الذي 
أطاح بامللكية في مصر العام ١٩٥٢، ومؤســـس 
أول حزب يســـاري رســـمي عقب عودة احلياة 

احلزبية في مصر العام ١٩٧٦.
وكان محيـــي الدين (٩٥ عامـــا)، آخر عضو 
علـــى قيد احلياة من تنظيـــم الضباط األحرار. 

ونعـــت رئاســـة اجلمهورية املصريـــة في بيان 
السياسي الكبير خالد محيي الدين، مؤكدة أنه 
كان على مدار مســـيرته الطويلة رمزا من رموز 
العمل الوطني، وكانت له إســـهامات قيمة على 
مدار تاريخه السياســـي منذ مشاركته في ثورة 
١٩٥٢، وكذلك من خالل تأسيســـه حلزب التجمع 
الذي أثرى احلياة احلزبية والبرملانية مبصر.

امللـــف األبـــرز فـــي لقـــاء القمة بني 

نتنياهـــو وبوتني ســـيكون التمدد 

اإليراني في سوريا، خاصة مع دخول 

األزمة مرحلة حاسمة

◄



} بغداد - ُيجمع المراقبون على أن االنتخابات 
العراقية العامة، التي ســـتجرى السبت القادم، 
تحيـــط بهـــا ظـــروف لم تكـــن موجـــودة خالل 

التجارب االنتخابية السابقة منذ 2005.
وهـــذه االنتخابات، هي األولى بعد حســـم 
المعركة العســـكرية ضّد تنظيـــم داعش، وهي 
األولى أيضا بعد موجات االحتجاج الشـــعبي 
العارمة التي شـــهدها العـــراق، وأبرزت رغبة 
شعبية عارمة في التغيير واإلصالح وتحسين 
ظـــروف العيش بعيدا عـــن شـــعارات التعبئة 
الطائفية والقومية التي اعتمدت عليها بشـــكل 
أساســـي القوى السياســـية التي قادت العراق 

خالل الـ15 سنة الماضية.
ورغـــم إرهاصات التغيير التي يكاد يســـّلم 
بهـــا المراقبون، إّال أّنه يظـــل تغييرا في نطاق 
ذات المنظومـــة القائمـــة، مـــا يجعلـــه تغييرا 
ســـطحيا، من قبيـــل صعود وجـــوه جديدة من 
نفـــس القوى واألحـــزاب التي حكمت ســـابقا، 
ونثـــر التحالفات الســـابقة وإعادة تشـــكيلها 
بطريقة تساعد على تسويقها في مظهر جديد.

هـــذه  فـــي  المتغيـــرات  أبـــرز  ويتمّثـــل 
االنتخابات، بتفـــكك التحالفـــات الكبيرة التي 
كانت تعمل بمحـــركات طائفية وقومية لصالح 
قوائـــم متعـــددة، داخـــل الطائفـــة والقوميـــة 
الواحدة. وستتنافس 5 قوائم رئيسية، وأخرى 
فرعيـــة، على أصـــوات الناخبين فـــي المناطق 

الشيعية بالعراق.
ونظـــرا إلى تعدد القوائم، يذهب المراقبون 
إلـــى توّقع فوز متقارب، ما يعني تالشـــي فكرة 
الفائز األكبر، الذي يحق له تشـــكيل الحكومة، 

وفقا للدستور العراقي.
وفي انتخابات 2010، احتاج نوري المالكي 
زعيـــم ائتالف دولة القانون إلـــى 3 مقاعد فقط 
ليتفـــّوق علـــى قائمة إيـــاد عـــالوي تحت قبة 
البرلمـــان. وبدال مـــن الثالثة، حصـــل على 40 
مقعدا عندما قرر الصدريون دعمه لوالية ثانية، 
ثم التحقت به جميع القوى الشـــيعية، لتتحول 
الكتلـــة الفائزة مـــن 89 مقعدا حازهـــا المالكي 
مباشرة، إلى أكثر من 165 مقعدا، ما وّفر أغلبية 
مريحة. وبعد 4 أعوام في 2014، حافظ االئتالف 
علـــى منصب رئيس الـــوزراء، عندما حاز نحو 
110 مقاعد، بالرغم من أن جزءا منه انقلب على 

المالكي، وقرر دعم حيدر العبادي.

ويبدو أن ائتالف دولة القانون، ســــيكون 
أكبــــر ضحايــــا انتخابــــات 2018، إذ ينتظــــر 
أن يفقــــد الجــــزء األكبر مــــن مقاعــــده. وفيما 
مضــــى، كان هادي العامري ومنظمة بدر التي 
يتزعمهــــا، وحيــــدر العبادي رئيــــس الوزراء 
الحالــــي، وزعيــــم حركة عصائــــب أهل الحق 
قيــــس الخزعلــــي، جــــزءا مــــن ائتــــالف دولة 
القانون، لكنهــــم اآلن يتوزعون فــــي قائمتين 

تنافسان ائتالف المالكي.
وفضــــال عن هــــذه القوائم الثــــالث، يدعم 
رجــــل الدين الشــــيعي مقتدى الصــــدر تحالفا 
يضم أتباعه المتحالفين مع الحزب الشيوعي 
العراقي وأحزاب مدنية وسنية مختلفة، فيما 
قرر عمار الحكيم، بعد انشــــقاقه عن المجلس 
األعلى اإلســــالمي، خوض االنتخابات بقائمة 

منفردة.
ونظرا إلــــى الثبات النســــبي في أصوات 
أتباع الحكيم والصدر، فإن العبادي والعامري 
ســــيعتمدان على قاعدة ائتالف دولة القانون 
للحصول على األصوات الالزمة للوصول إلى 

البرلمان القادم.

ويرّجـــح مراقبون أن يتســـبب العبادي في 
تكبيـــد المالكي خســـارة كبـــرى، بخطف نحو 
50 مـــن مقاعده الـ110، علـــى أن يأخذ العامري 
قرابة األربعين منها. وبذلك، قد ينحدر المالكي 
من كونـــه صاحـــب القائمة األعلـــى مقاعد في 
األوساط الشيعية خالل انتخابات 2010 و2014، 
إلى صاحب المركز الثالـــث، وربما الرابع، في 
حال تفوق عليه تحالف ”سائرون“ المدعوم من 

الصدر.
ومـــع ذلـــك، ســـيبقى المالكـــي مؤثـــرا في 
المشـــهد السياســـي حتى مـــع التوقعات التي 
تمنحه بيـــن 15 و25 مقعدا في البرلمان القادم، 
نظـــرا إلى عدم وجود فائز شـــيعي بفارق كبير 

عن اآلخرين.
وفي الوسط السني، ال يختلف الحال كثيرا، 
إذ انشـــطرت القائمة العراقية التي كانت تجمع 
معظم الزعامات الســـنية، بالرغم من أن زعيمها 
العلماني إياد عالوي ذو أصول شـــيعية، إلى 3 
أجزاء رئيســـية. وقرر كل من ســـليم الجبوري، 
الذي يـــرأس البرلمان الحالـــي ويحظى بتأييد 
الحـــزب اإلســـالمي العراقي، وصالـــح المطلك 

زعيم جبهة الحوار، البقـــاء تحت مظلة عالوي 
فـــي القائمة الوطنية، فيما شـــكل رجل األعمال 
المثيـــر للجدل، خميس الخنجـــر، الذي كان من 
أبـــرز داعمي عـــالوي فـــي 2010، قائمة خاصة، 
ترأســـها هو فـــي البدايـــة، لكنه حذف اســـمه 
منها، تاركا الزعامة للسياســـي المخضرم ظافر 
العانـــي. أما القائمة الســـنية الثالثة فهي التي 
شكلها زعيم حركة الحل جمال الكربولي، وجمع 

فيها ساسة من األنبار وصالح الدين ونينوى.
وتشير التوقعات إلى وصول نحو 60 نائبا 
ســـنيا إلى البرلمان القادم، اســـتنادا إلى عدد 
المقاعد الخاصة بالدوائر االنتخابية الســـنية، 
في مختلف المحافظات، منها عشرون لعالوي، 
فضال عن مقاعده من الدوائر الشيعية التي قد 
تصـــل إلى 10، ليكون مجموع مقاعد قائمته في 
البرلمـــان القادم نحو 30. أما المقاعد األربعون 
السنية الباقية فقد توزع مناصفة على قائمتي 

الخنجر والكربولي، وفقا ألكثر التوقعات.
وفـــي المناطـــق الكرديـــة، تتعـــدد القـــوى 
الديمقراطـــي  الحـــزب  لكـــن  المتنافســـة، 
البارزانـــي،  مســـعود  بزعامـــة  الكردســـتاني، 
سيبقى القوة الكردية األكبر، بأكثر من عشرين 
مقعدا يحصل عليها في معقليه بأربيل ودهوك، 
فيما تتنافس علـــى المركز الثاني ثالث قوائم، 
يتركز جمهورها في مدينة السليمانية وكركوك، 
هي التغيير واالتحاد الوطني وتحالف العدالة 

بزعامة برهم صالح.
وبناء على هذه التوقعات، يبدو أن تشـــكيل 
تحالفـــات على أســـس طائفيـــة وقومية تحت 
قبة البرلمان القادم، ســـيكون أمرا مســـتبعدا، 
بسبب الخالفات الحادة بين القوى المتنافسة 
داخل الطائفـــة والقومية الواحدة، وهو متغير 
يفترض أن يكون إيجابيا، لكنه ســـيعقد عملية 
تشكيل الحكومة، بسبب الحاجة إلى تفاهمات 

بين أطراف عديدة. 

} عدن (اليمن) – تبدي حكومة الرئيس اليمني 
املؤّقت عبدرّبه منصور هادي ارتباكا شديدا في 
معاجلة ”القضية“ التي يقول متابعون للشـــأن 
اليمني إّنها افتعلتها بشـــأن أرخبيل ســـقطرى 
بدفـــع من اجلنـــاح اإلخواني داخـــل احلكومة 
ذاتها واملتجاوب مع رغبات دول معادية لدولة 
اإلمارات العربية املّتحـــدة الطرف الرئيس في 
التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية بقيادة 

اململكة العربية السعودية.
ويصـــف مينيون افتعال تلـــك القضّية بأّنه 
امتـــداد لضعف حكومة هـــادي وانعدام الرؤية 
الواضحـــة أمامهـــا بفعل تعـــّدد األجنحة ذات 
األجندات غير الوطنية داخلها، والتي جعلتها 
تفشـــل في إدارة املناطق احملّررة من احلوثيني، 
وتنتهي أخيرا في مواجهة مع التحالف العربي 

الذي هو ديدن وجود بالنسبة إليها.
ووصفـــت مصادر سياســـية مينيـــة البيان 
الصادر عن حكومة هـــادي بخصوص الوضع 
فـــي جزيـــرة ســـقطرى بأنـــه تعبير عـــن حالة 
االرتباك والتخبط التـــي تتعامل بها احلكومة 
مع القضايـــا األكثر مصيرية ومن ذلك املجازفة 

بعالقتها بالتحالف العربي بقيادة السعودية.
وأشـــارت املصـــادر إلـــى أن البيـــان الذي 
صدر األحد ثم مت ســـحبه قبل أن يعاد توزيعه 
من جديد، مؤشـــر على عمـــق النفوذ والتغلغل 
اإلخوانـــي في مؤسســـات احلكومـــة املعترف 
بها دوليـــا وقدرتهم على الضغط والتأثير على 
القرارات وتوجيه الكثير منها مبا يخدم أهداف 

وحسابات جماعة اإلخوان املدعومة من قطر.
واستغرب مراقبون اتهام البيان الصادر عن 
حكومة أحمد عبيد بن دغر دولة اإلمارات العضو 
الفاعـــل في التحالـــف العربي بالقيـــام بإجراء 
عســـكري في أرخبيل سقطرى، والسيطرة على 
مطار وميناء اجلزيرة، ومحاولة إظهار اخلالف 
بني الشرعية والتحالف العربي ممثال في دولة 
اإلمـــارات بأنه خالف يتمحور حول ”الســـيادة 
الوطنية ومن يحق له ممارســـتها“ بحســـب ما 
جـــاء في البيان الذي أغفل األســـباب احلقيقية 
للتوتر الذي نشأ -وفقا للمصادر- نتيجة سعي 
أطراف في احلكومة لتمكني جماعات متشـــّددة 

من الســـيطرة على محافظة أرخبيل ســـقطرى.
ولفـــت مراقبـــون إلـــى حالـــة التناقـــض التي 
تســـيطر على خطاب احلكومة الشـــرعية التي 
تتغافل عن الـــدور القطري الكارثي في املناطق 
احملررة عبر قيادات حزب اإلصالح، وتذهب في 
املقابل لشيطنة التحالف العربي لدعم الشرعية 

والتشكيك في نواياه.
وفي مؤشـــر آخر علـــى تضارب الرســـائل 
التي تبعـــث بها حكومة بن دغر حول األوضاع 
في ســـقطرى واملناطق احملررة بشكل عام، دعا 
وزيـــر الســـياحة اليمني محمد قباطـــي العالم 
لالستثمار في اجلزيرة، التي قال إّنها لم تشهد 
إطالق رصاصة واحـــدة منذ أكثر من ألف عام، 

على حد تعبيره.
وأضـــاف قباطي، خالل كلمتـــه في املؤمتر 
العربي األفريقي الدولي لالســـتثمار الذي عقد 
في القاهـــرة ”هي جزيرة فريدة، ال يوجد مثلها 
في العالم، وبالرغم من احلرب التي شارفت على 
االنتهاء، فإننا اليوم ندعو إلى االستثمار فيها 
ألن بها البنية الرئيسة لالستثمار“، مشيرا إلى 

أن اجلزيرة تضم ”أهم مطار في اليمن“.
وكانـــت دولة اإلمارات قـــد وّقعت اتفاقا مع 
احلكومة اليمنية الســـابقة برئاسة خالد بحاح 
تولـــت مبوجبه تنفيذ برنامـــج تنموي وإغاثي 
فـــي اجلزيرة التي تعرضت ملوجـــة دمار كبيرة 

في أعقاب إعصاري ”ميغ“ و“تشابيال“.
وحتّول الدور التنموي واإلغاثي اإلماراتي 
الـــذي بدأ منـــذ فترة مبكـــرة إلى مـــادة دائمة 
للتنـــاول اإلعالمـــي اإلخوانـــي والقطـــري، في 
محاولة للتشـــكيك بطبيعة اجلهـــود اإلماراتية 

في سقطرى واليمن عموما.
إن حزب  وقالت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
اإلصـــالح الـــذي يحظـــى بنفـــوذ متعاظم في 
مؤسســـات الشـــرعية اليمنية لعب دورا مهما 
في تأجيـــج اخلالفات بني احلكومة الشـــرعية 
والتحالـــف العربـــي لتحقيـــق أهـــداف خاصة 
بعضها على صلة باملشـــروع القطري في اليمن 
الـــذي يـــرى في التحالـــف عائقا أمـــام حتقيق 
غاياتـــه التـــي بـــات التقـــارب بـــني احلوثيني 

واإلخوان في طليعتها.

رسائل سياسية متناقضة بشأن سقطرى تعكس ارتباك الحكومة اليمنية 
[ وزير السياحة في حكومة هادي: الجزيرة لم تشهد إطالق نار منذ سنوات  [ مقامرة بالعالقة الحيوية مع التحالف العربي
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أخبار

ــــــة املعترف بها دوليا لقضية جانبية فــــــي أوج تقّدم جهود حترير  افتعــــــال احلكومة اليمني
اليمن من ميليشيا احلوثي، يثير تساؤالت اليمنيني بشأن دور تلك احلكومة املدينة بالكامل 
جلهــــــود التحالف العربي، والعاجزة عن مواكبة جهود دوله ال ســــــيما طرفيه الرئيســــــيني 
اململكة العربية الســــــعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ذات الدور املفصلي في حترير 

املناطق اليمنية وتأمينها وإغاثة سكانها.

«ال تنتخبوا قادة املشروع الطائفي الذين كرسوا الطائفية واالنقسام والكراهية ورسخوا نظام 

املحاصصة ولم يقدموا للعراق سوى الفساد واالحتراب والخراب}.

جاسم احللفي
قيادي باحلزب الشيوعي العراقي

«ليكن وزير النفط شـــجاعا ويبادر ملحاســـبة نفسه بنفســـه والتنحي عن الكرسي الوزاري الذي 

يحتاج إلى قيادي قادر عليه وعلى مسؤولياته}.

فيصل الكندري
 نائب كويتي

ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس 

المالكـــي  نـــوري  الســـابق  الـــوزراء 

مرشـــح ألن يكون أكبر الخاســـرين 

في انتخابات 2018

◄

بباباختصاراالنتخابات العراقية تقود إلى تغييرات سطحية في نطاق المنظومة القائمة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ احتفلت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، األحد، بمرور مئة عام على 

ميالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
صاحب الدور المفصلي في تأسيس 
الدولة على شكلها االتحادي الحالي 
ووضعها على سّكة التطّور الشامل. 
وصادفت المناسبة الذكرى الثانية 

واألربعين لتوحيد القوات المسّلحة 
اإلماراتية.

◄ تم في العاصمة الباكستانية إسالم 
آباد التوقيع على اتفاقية تعاون بين 

إدارة المشروع اإلماراتي لمساعدة 
باكستان وقيادة الجيش الباكستاني 
لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشاريع 

التنموية بباكستان بموازنة بلغت 200 
مليون دوالر أميركي يتم تمويلها من 

قبل صندوق أبوظبي للتنمية.

◄ أصدر العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، أمرا ”بتوفير الحماية 
الكافية لكل موظف يتقدم ببالغ ضد 

ممارسات الفساد المالي واإلداري بما 
يضمن عدم التعرض له وظيفيا أو 

المساس بميزاته أو حقوقه“، بحسب ما 
نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية 

”واس“ عن خالد بن عبدالمحسن 
المحيسن رئيس الهيئة الوطنية 

لمكافحة الفساد.

◄ أعلنت اللجنة الرئيسية الستطالع 
األهلة بوزارة األوقاف والشؤون الدينية 
في سلطنة عمان، األحد، أن الخميس 17 
مايو الجاري هو غرة شهر رمضان في 

السلطنة. وبذلك تكون سلطنة عمان أول 
دولة عربية تعلن عن غرة رمضان قبل 10 

أيام من دخول الشهر.

◄ قّررت محكمة التمييز الكويتية 
تأجيل الحكم في قضية اقتحام مجلس 

األمة ضمن اضطرابات سنة 2011 والتي 
يحاكم فيها أكثر من ستين شخصا، 
بينهم نواب سابقون وحاليون، إلى 

جلسة الثامن من يوليو القادم.

د مهمة تشكيل الحكومة القادمة
ّ

[ تفكك التحالفات السياسية الكبرى يعق

ثوابت الماضي تحجب طريق المستقبل

اختراق عسكري في الساحل الغربي بدعم من القوات اإلماراتية
} املخــا (اليمــن) – شـــهدت جبهـــة الســـاحل 
الغربـــي لليمن حـــدوث تقّدم جديـــد في جهود 
حتريـــر املناطق من ميليشـــيا احلوثـــي، وذلك 
بدعم كبير من القوات اإلماراتية العاملة ضمن 
التحالف العربي التي قالت مصادر مينية ”إّنها 
تواصـــل دورها في عملية حتريـــر اليمن بعيدا 
عـــن أي تأثير لعملية االســـتهداف السياســـي 
الذي يتعّرض له الدور اإلماراتي من قبل جهات 

خاضعة لقوى ودول معادية لإلمارات“.
وبســـطت ألوية العمالقة اليمنية بإســـناد 
من القوات املســـلحة اإلماراتية سيطرتها على 
مفرق املخـــا غربي تعز، على الســـاحل الغربي 
اليمنـــي، وجنحت في تصفية جيوب ميليشـــيا 
احلوثي والســـيطرة على سلســـلة جبلية مطلة 

على الطريق الرئيســـي كان قناصة امليليشـــيا 
يتحصنون فيها ويراقبون املناطق احمليطة من 

خاللها.
وشـــاركت في حترير تلـــك املناطق املقاومة 
الوطنيـــة اليمنيـــة واملقاومة التهامية وســـط 
انهيـــارات متالحقـــة فـــي صفـــوف احلوثيني 

وفرارهم من جبهات القتال.
وقالـــت املصـــادر إّن قوات ألويـــة العمالقة 
تواصـــل تقّدمهـــا نحو مفرق البـــرح الذي يعد 
بوابـــة العمليات العســـكرية باجتـــاه تعز من 
احملـــور الغربي، ومن شـــأن حتريـــره أن يقطع 

خطوط إمداد امليليشيا بني البرح ومقبنة.
العمليـــة  امليدانيـــة  املصـــادر  ووصفـــت 
مليليشـــيا  بـ“القاصمـــة  اجلاريـــة  العســـكرية 

احلوثـــي إذ أســـفرت عن مصرع عـــدد كبير من 
عناصرها بينهم قيادات ميدانية“.

وجرى التقـــّدم اجلديد حتت غطاء مقاتالت 
التحالف العربي التي شـــّنت غارات دقيقة على 
جتمعـــات ومواقـــع متركـــز ميليشـــيا احلوثي 
مبحور الساحل الغربي أسفرت عن تدمير عدد 
كبير من اآلليات والتعزيزات العسكرية التابعة 

للميليشيا ومصرع العشرات من عناصرها.
ويشهد محور الساحل الغربي لليمن عملية 
البرح  عســـكرية واســـعة باجتاه مفرق املخا – 
غربي محافظة تعز الستعادة مناطق جديدة من 
قبضة ميليشيا احلوثي بهدف استكمال حترير 
وتأمني الســـاحل الغربي وفك احلصار عن تعز 

من اجلهة الغربية.



ســـجلت نســـبة المشـــاركة فـــي  } تونــس – 
االنتخابـــات المحلية األولى بعد إســـقاط نظام 
الرئيس األســـبق زين العابديـــن بن علي، التي 
شهدتها تونس األحد، ضعفا كان المراقبون قد 

تنبؤوا به.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة في كامل البالد 

حتى الساعة الثالثة بعد الزوال 21 في المئة.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
فـــي ندوة صحافية عقدتها ظهر األحد بمركزها 
اإلعالمـــي فـــي قصـــر المؤتمـــرات بالعاصمة، 
أن العـــدد الجملي للناخبيـــن وصل إلى حدود 
الســـاعة الثالثة بعد الظهر إلـــى 1 مليون و89 

ألفا و359 ناخبا.
وأفادت هيئة االنتخابات بأن نسبة اإلقبال 
على االنتخابات على المســـتوى الوطني تكون 
بذلك قد بلغت 21 في المئة حتى الساعة الثالثة 
بعد الظهر، مبينة أن نسبة اإلقبال في البلديات 

الجديدة المحدثة بلغت 22 في المئة.
ولم تتجاوز نســـبة التصويت حتى الساعة 

الواحدة بعد الزوال 13.5 في المئة.
وأعلـــن عـــن ذلـــك رئيـــس الهيئـــة العليـــا 
المستقلة لالنتخابات محمد التليلي المنصري 
خالل مؤتمر صحافي بالمركز اإلعالمي للهيئة 
بالعاصمـــة تونـــس. ولفت المنصـــري إلى أن 
نسبة التصويت األعلى كانت بمحافظة زغوان 
(وســـط)، وبلغت 22 في المئة، في حين سجلت 
والية تطاوين (جنوب) أقل نسبة تصويت حيث 

بلغت 8 في المئة.
”مراقبـــون“  منظمـــة  رئيـــس  ويقـــول 
المتخصصـــة فـــي مراقبـــة االنتخابـــات رفيق 
الحلواني لفرانس برس ”وفقا لمالحظاتنا فإن 
نسبة العزوف تشـــمل خصوصا الشباب، وقد 
تجلت هذه الظاهرة فـــي 2014 وتتأكد اآلن، هم 
ال يثقون في االنتخابات كوسيلة للتغيير، وهذا 

أمر جد سيء بالنسبة للديمقراطية“.
وعبـــرت دليلة (22 عاما) وهـــي ترافق أمها 
لمكتب االقتراع عن رفضها الشديد لالنتخابات، 

قائلة ”لم أفهم شـــيئا من االنتخابات، وال أريد 
أن أفهـــم، ولـــن أنتخـــب، وال أنتظر شـــيئا من 

السياسة“.
وقال مســـاعد مديـــر مكتب اقتـــراع رفض 
الكشف عن اسمه ”لم نجد نفس الحماسة التي 
كانت في 2011، حين اصطف الكهول والشـــباب 
والمسنون قبل ساعة من فتح أبواب المكاتب“.

ولم يمثـــل هذا العزوف صدمـــة للمتابعين 
الذين توقعوا نسبة مشاركة ضعيفة وربطوها 
بعدة أســـباب، فـــي مقدمتها عجـــز الحكومات 
المتعاقبـــة منـــذ 2011 عـــن تلبيـــة المطالـــب 
االجتماعية للتونســـيين، إضافة إلى فشلها في 

النهوض باالقتصاد والقضاء على الفساد.
وشـــهدت تونس مطلع العام الجاري موجة 
احتجاجـــات فـــي مختلف المحافظـــات تنديدا 
بقانون المالية الذي تضمن إجراءات  قاســـية، 
تقول الحكومة إنهـــا ضرورية إلنقاذ االقتصاد 

المتهالك.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي التونســـي 
األشهر الماضية أن تفاقم العجز التجاري أدى 
إلـــى تراجع احتياطـــي العملـــة الصعبة الذي 

أصبح يغطي واردات تونس لمدة 78 يوما فقط، 
وهو أضعف مستوى في 15 عاما.

أما السبب الثاني للعزوف فيرجعه مراقبون 
إلى عدم إيالء التونسيين االنتخابات المحلية 
نفـــس األهمية التي تحظى بها االســـتحقاقات 
الرئاســـية والتشـــريعية، رغم مـــا بذلته هيئة 
االنتخابات من جهود للتشجيع على التسجيل 

والمشاركة في هذه االنتخابات.
وكانت نســـبة المشـــاركة الضعيفة لرجال 
األمن وقـــوات الجيش في اقتـــراع جرى األحد 
الماضي والتي لـــم تتجاوز 12 في المئة أثارت 
مخـــاوف مـــن أن تكون مؤشـــرا علـــى عزوف 
التونســـيين. ولـــم تجد نفعا دعوات الساســـة 
والمســـؤولين الذين لم يتوقفوا حتى الساعات 
األخيرة عـــن دعوة التونســـيين إلـــى ضرورة 

المشاركة بكثافة خالل هذه االنتخابات.
ودعـــا الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي في كلمة له مساء الجمعة، الناخبين 
إلـــى اإلقبـــال بكثافة علـــى صناديـــق االقتراع 
والمشـــاركة فـــي االنتخابـــات المحلية ”حتى 
تواصل تونس طريقها نحو تكريس مســـارها 

الديمقراطـــي“. وانخرطـــت بعـــض منظمـــات 
المجتمـــع المدني في حمالت توعوية واســـعة 
بهدف الحيلولة دون العزوف عن التصويت

ويتنافس في هذه االنتخابات التي سيقوم 
حوالي 30 ألف عنصر من قوات األمن بتأمينها، 
نحـــو 57 ألـــف مرشـــح أغلبهـــم مـــن النســـاء 
والشباب، على 7177 مقعدا بلديا في 350 دائرة 
بلدية موزعة على كافة أنحاء البالد التونسية.

وســـتمكن هذه االنتخابات من تكريس مبدأ 
”ال مركزية الســـلطة“ الذي نص عليه الدســـتور 
وهو مـــن مطالب ”الثـــورة“ التـــي انطلقت من 

المناطق المهمشة في البالد
وهناك قانون جديـــد يتصور نقال تدريجيا 
لصناعة القرار إلى المســـتوى المحلي، لكن ال 

يزال من غير الواضح كيف سينفذ ذلك عمليا.
ويصعـــب التنبؤ بنتائج هـــذه االنتخابات 
وســـط تنافس محموم بين األحزاب المشـــاركة 
والمســـتقلين. ورغـــم تقديم كل مـــن حزب نداء 
تونس وحركة النهضة لقوائم في كامل مناطق 
البالد (350 قائمة) إال أن مراقبين ال يستبعدون 

فوز القوائم المستقلة.

صابر بليدي

التملمـــل  مـــن  حالـــة  تســـود   – الجزائــر   {
واالمتعاض داخل معسكر المواالة، تتجلى في 
رفض صريـــح من أضالع التحالف الرئاســـي، 
لمســـاعي حزب جبهة التحريـــر الجزائرية إلى 
االنفراد بمشـــروع الوالية الرئاســـية الخامسة 
واســـتنفار  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز  للرئيـــس 
مختلف هياكله ومؤسســـاته، من أجل أن يكون 
الحزب الحاكم هو القاطرة األمامية التي تقود 

عملية التجديد لبوتفليقة.
وانتقـــد الوزير الســـابق ورئيـــس الحركة 
الشـــعبية الجزائرية عمارة بـــن يونس حليفه 
في التكتل السياسي المؤيد لبوتفليقة، األمين 
العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في 
البـــالد جمال ولد عباس، علـــى خلفية االنفراد 
بمشروع الوالية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، 
رغـــم تقدمه خـــالل االســـتحقاقات الرئاســـية 

األربعة األخيرة، في ثوب المرشح المستقل.
ووصـــف عمارة بـــن يونس تحـــرك الحزب 
الحاكـــم في هذا االتجـــاه بـ”الســـعي الحتكار 
رئيس الجمهورية ومؤسســـة الرئاسة، رغم أن 
بوتفليقـــة هو رئيس جميـــع الجزائريين، بمن 
فيهـــم الذيـــن يعارضونه، أو غيـــر المنضوين 

تحت لواء جبهة التحرير الوطني“.
وذكر في أشـــغال المجلس الوطني للحركة 
الشـــعبية الجزائرية، المنعقد بالعاصمة نهاية 
هذا األسبوع، ”أن رئيس الجمهورية عبدالعزيز 
بوتفليقة، ترشـــح طوال عهداتـــه األربع بصفة 
مســـتقلة، ولـــم يكن ضمن أي حـــزب، ألنه يريد 
أن يرســـخ في أذهان الجميع، أنه ملك لشـــعب 

برمته، وليس حكرا لحزب أو تيار سياسي“.
وأضـــاف ”مـــا يتـــم الترويج لـــه من طرف 
بعـــض األوســـاط السياســـية واألهليـــة، هـــو 
مزايـــدات سياســـية لتوجيه الـــرأي العام قبل 
موعـــد االنتخابـــات الرئاســـية، وأن الحركـــة 
الشـــعبية، هي حزب من بيـــن األحزاب األربعة 
الداعمة للرئيـــس بوتفليقة فقط، وهي حرة في 

توجهاتهـــا وال أحـــد يفرض عليهـــا تصوراته 
السياسية“.

ويعكـــف الرجـــل األول في الحـــزب الحاكم 
خالل األسابيع األخيرة، على تكثيف الضغوط 
مـــن أجل دفع بوتفليقة إلعالن ترشـــحه مجددا 
لالنتخابات الرئاسية المنتظرة في ربيع العام 

المقبل.
كـــوادر  باســـم  صريحـــة  دعـــوة  وأطلـــق 
ومناضلـــي حزبـــه، لمشـــروع واليـــة رئاســـية 
خامسة، حتى دون معرفة موقف بوتفليقة الذي 
مـــا زال يلزم الصمت لحـــد اآلن، خاصة في ظل 
الظروف الصحية التي ألمت به منذ العام 2013.
وأوعز ولد عباس، لمؤسســـات الحزب منذ 
عدة أســـابيع، بإعـــداد تقرير حول ما يســـمى 
بـ”إنجـــازات الرئيـــس“، للـــرد علـــى اتهامات 
المعارضة بتبديد السلطة خالل عشريتي نظام 
بوتفليقـــة لمداخيـــل فاقت األلـــف مليار دوالر، 
والتمهيد ألن يكون التقرير مادة دسمة للحملة 

الدعائية لالنتخابات الرئاسية. 

وأثـــارت خطـــوات قيـــادة الحـــزب الحاكم 
انزعاج حلفـــاء التكتل الرئاســـي، الذين أبدوا 
تحفظاتهـــم لحـــد اآلن تجـــاه مبـــادرة جبهـــة 
التحريـــر الوطنـــي، خاصة بالنســـبة للتجمع 
الشـــعبية  والحركـــة  الديمقراطـــي،  الوطنـــي 
الجزائرية، اللذين اعتبرا الحســـم في المسألة 
أمرا سابقا ألوانه، وأن االهتمامات اآلن منصبة 
على معالجـــة الملفات المفتوحة في الجبهتين 

االجتماعية واالقتصادية.
ويعـــد عمـــارة بـــن يونـــس، المنشـــق عن 
حـــزب التجمع من أجل الثقافـــة والديمقراطية 
المعـــارض، مـــن الرمـــوز األمازيغيـــة المؤيدة 
للســـلطة فـــي منطقـــة القبائـــل، ويتبنى خطا 
حداثيـــا وديمقراطيا، منافيا ومعارضا للتوجه 
المحافظ للحزب الحاكم، ولألحزاب اإلسالمية 
حتى لمـــا كانت ضمن التحالف الرئاســـي قبل 

العام 2012.
ولم يتـــوان في انتقاد حلفائـــه في التكتل، 
على خلفية المرجعية األيديولوجية، وتفردهما 

بمؤسســـات الدولـــة، خاصـــة تلـــك المنبثقـــة 
عـــن االســـتحقاقات االنتخابية األخيـــرة، التي 
اســـتحوذت عليهـــا جبهـــة التحريـــر الوطني 
والتجمـــع الوطنـــي الديمقراطي، فـــي ظروف 
تشـــوبها مالمـــح التزوير والتالعـــب وانحياز 

اإلدارة.
ورغـــم تعهد أحمـــد أويحيـــى رئيس حزب 
التجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي، بـــأال يكـــون 
منافســـا لبوتفليقة، في أي استحقاق رئاسي، 
ورحب بالدعوة التي أطلقها جمال ولد عباس، 
إال أن الناطق الرســـمي للحزب صديق شـــهاب 
أكد أنه ”من الســـابق ألوانه الحديث المبكر عن 

االنتخابات الرئاسية في ظل هذا الوضع�.
وفـــي اآلونة األخيرة شـــرعت عدة منظمات 
وجمعيـــات مواليـــة للســـلطة فـــي اإلعالن عن 
دعوتها وتأييدها لترشح بوتفليقة لالنتخابات 
القادمـــة. فبعـــد الكشـــف عمـــا ســـمي بـ“جيل 
من طـــرف الحزب الحاكـــم، كقاعدة  بوتفليقة“ 
شعبية شـــبانية لدعم المبادرة، لم يتردد أمين 
عام المركزية النقابية عبدالمجيد سيدي سعيد، 
في التعبير عن دعـــوة ودعم العمال لبوتفليقة، 
فضـــال عن عـــدد مـــن الجمعيـــات المقربة من 
الحـــزب الحاكـــم، فـــي صـــورة االتحـــاد العام 

للشبيبة الجزائرية.
وفي آخر تصريح أدلى به جمال ولد عباس 
للصحافييـــن قـــال بأنه ”يتضرع إلـــى الله بأن 
يقبل بوتفليقة بتلبية دعوات ونداءات التجديد، 

من أجل ضمان االستقرار واالستمرار“.
وهو الســـيناريو المشـــابه لالســـتحقاقات 
الرئاســـية السابقة، التي ُمهد لها بتوسيع مثل 
هـــذه المبـــادرات، إال أن التصريـــح يحمل في 

طياته رسائل غموض القرار في هرم السلطة.
وتعكـــس حالة عدم التناغم داخل معســـكر 
الســـلطة حدة الخالفـــات والطموحات وصراع 
األجنحة ســـواء على االســـتحواذ المبكر على 
العهـــدة الخامســـة، ال ســـيما فـــي ظـــل حالة 
العجز الظاهـــر على الرئيس بوتفليقة، أو على 

االستعداد لخالفته في قصر المرادية.

التونسيون يعبرون عن سخطهم بتجاهل االنتخابات المحلية
[ نسبة المشاركة لم تتجاوز 21 في المئة في مختلف المحافظات التونسية

يعكس عزوف التونسيني عن املشاركة في 
االنتخابات احمللية ســــــخطا شعبيا واسعا 
على متصدري املشــــــهد السياسي الذين 
فشلوا خالل السنوات السبع املاضية في 
ــــــق أهداف االنتفاضــــــة التي أطاحت  حتقي

بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

أخبار
«مشـــروع وثيقـــة قرطاج الثانية يتضمـــن نقاطا خالفية كثيرة، واتحاد الشـــغل لن يمضي على 

وثيقة تتضمن إجراءات ذات توجهات ليبرالية ال يلتقي معها}.
سامي الطاهري
األمني العام املساعد لالحتاد العام التونسي للشغل

«الوضع الليبي يعد من أبرز اهتمامات الدبلوماســـية التونســـية التي تعمل عبر مبادرة رئيســـية 
تهدف إلى إيجاد حل سلمي في ليبيا}.

خميس اجلهيناوي
وزير اخلارجية التونسي

[ عمارة بن يونس ينتقد احتكار الحزب الحاكم لرئيس ورئاسة البالد
أطراف في املواالة ترفض مساندة مبادرة الوالية الخامسة لبوتفليقة

تجاهل مطلق

السلطات الليبية تفتح 
تحقيقا في شبهات فساد

} طرابلــس - أعلن رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفـــاق الليبية فايز الســـراج األحد، 
فتـــح تحقيـــق في قضايـــا فســـاد طالت بعض 

المسؤولين.
وقال محمد الســـالك، الناطق باســـم رئيس 
المجلـــس الرئاســـي، في تغريدة فـــي صفحته 
بموقـــع تويتـــر ”إن رئيـــس المجلـــس يتابـــع 
باهتمـــام مـــا تـــوارد في وســـائل اإلعـــالم من 
اتهامات في بعض قضايا فســـاد، طالت بعض 
المســـؤولين هذه الفترة وعلى مدار الســـنوات 
الســـابقة“. وأضاف السالك أن ”السراج أصدر 
تعليماتـــه بفتـــح تحقيـــق في هـــذه االتهامات 
لتبيان حقيقتهـــا، واتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيالها إن ثبتت“.
وكان أكثـــر من 30 عضـــًوا بمجلس النواب 
طالبـــوا النائب العام بـ“الشـــروع في التحقيق 
ـــا ومع أي  فـــي القضايـــا التي ُأثيـــرت إعالمّيً
مســـؤول ورد اســـمه في تصريحـــات  القنصل 
الليبي في اإلسكندرية عادل الحاسي الذي اتهم 
فيها عدًدا من المســـؤولين والنواب بالفســـاد 

المالي واإلداري“.
واتهـــم الحاســـي فـــي حديـــث، الخميـــس 
الماضي على قناة ”218“ الخاصة، نائب رئيس 
المجلس الرئاســـي، فتحي المجبـــري، ووزير 
الخارجيـــة فـــي حكومة الوفاق محمد ســـيالة، 
ووزير المالية في حكومة الوفاق، أسامة حماد، 
والنائـــب علـــي القطراني والنائـــب زياد دغيم 
والنائب يوســـف العقوري، والقنصل الســـابق 

محمد الدرسي بـ“الفساد المالي واإلداري“.
وســـخر زياد دغيم من مطالبـــة برلمانيين 
برفـــع الحصانـــة عنـــه والتحقيق معـــه. وقال 
المحلية ”هل يوجد  لصحيفة ”بوابة الوســـط“ 
لدينا نائب عام بمناطق الشـــرعية أم يقصدون 
النائب العام المهدد بمدينة الميليشـــيات“، في 

إشارة إلى طرابلس.
وأّكد دغيـــم أن رفع الحصانـــة يحتاج إلى 
موافقة رئيس مجلس النواب و120 نائبًا، الفتًا 
إلى قيامه هـــو وعلي القطرانـــي بالتوجه إلى 
ضد القنصل العام  القضاء الشرعي في ”برقة“ 
الليبي الســـابق باإلسكندرية، وضد قناة ”218“ 

التي أثارت قضية الفساد.
وفتحت الفوضى التي تعيشـــها ليبيا منذ 
ســـقوط نظـــام العقيـــد الراحل معمـــر القذافي 
سنة 2011 الطريق لنهب أموال البالد وثروتها 
النفطيـــة. وكان المبعـــوث األممـــي إلـــى ليبيا 
غســـان ســـالمة أطلـــق صيحـــة فـــزع نوفمبر 
الماضـــي؛ حيث أكد أن ليبيـــا مهددة باإلفالس 
في أقل من 18 شـــهًرا، وذلك بســـبب استفحال 
الفساد الذي يجر االقتصاد الليبي إلى الهاوية.
وتحـــدث حينئذ عمـــا وصفـــه بـ“منظومة 
مـــن الوضع  و“طبقة مســـتفيدة“  اقتصاديـــة“ 
القائم، داعًيا إلى ضرورة كســـر تلك المنظومة 

التي تعتمد على نهب موارد البالد.

حامي حمى بوتفليقة
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◄ قالت مصادر طبية ليبية إن 18 
شخصًا قتلوا وأصيب 86 آخرون، بينهم 
مدنيون، في مواجهات مسلحة تشهدها 
مدينة سبها (جنوب ليبيا)، منذ أواخر 

فبراير الماضي.

◄ أوقفت السلطات المغربية، السبت، 12 
مهاجرًا أفريقيًا، كانوا يستعدون لإلبحار 

في اتجاه إسبانيا، انطالقا من شمالي 
البالد، بحسب مسؤول أمني مغربي.

◄ أفادت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر، بأن مفرزة للجيش اعتقلت 

إرهابيين اثنين وصفتهما بـ“الخطيرين“، 
السبت، خالل عملية نوعية للجيش ال 

تزال متواصلة ببلدة زيامة منصورية في 
محافظة جيجل شرقي الجزائر.

◄ أعلنت حكومة ”الوفاق الوطني“ 
الليبية اعتماد ”خطة أمنية محكمة“ 

مشتركة بين جميع األجهزة األمنية لبسط 
األمن في العاصمة طرابلس على خلفية 
هجوم لـ”داعش“ اإلرهابي استهدف مقر 

المفوضية العليا لالنتخابات.

◄ وصل جنود ماليون إلى كيدال في 
شمال البالد لتسيير دوريات مشتركة مع 

متمردين سابقين ومجموعات مسلحة 
موالية للحكومة، في سابقة منذ عام 2014.

◄ وجه وزير الخارجية بحكومة الوفاق 
الليبية محمد الطاهر سيالة دعوة إلى 
وزيرة خارجية كندا كريستيا فريالند 
لزيارة العاصمة طرابلس، كما دعا من 

خاللها كل الشركات الكندية والمسؤولين 
والمستثمرين ورجال األعمال الكنديين 

للمساهمة في برامج إعادة اإلعمار 
والتنمية في ليبيا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

رفيق الحلواني:
نسبة العزوف تشمل 

الشباب، الذين ال يثقون في 
االنتخابات كوسيلة للتغيير



} موســكو - دشن الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين واليته الرابعة بحملة أمنية اســـتهدفت 
المعارضة التي خرجت إلى الشوارع احتجاجا 
على تنصيبه ومشـــككة في نزاهة االنتخابات 
التـــي فاز بها وســـط قلق داخلـــي وغربي من 

تدهور وضع حقوق اإلنسان في البالد.
وســـيحتفظ بوتين، الذي ينصـــب االثنين 
لوالية رئاســـية رابعة بعد حصوله على 76.67 
بالمئـــة من األصوات فـــي انتخابات 18 مارس 
الماضـــي، بمفاتيح الكرمليـــن حتى 2024 حين 
ســـيبلغ عامه الـ72، فيما لن يتمكن من الترشح 
لواليـــة خامســـة ما لم يتـــم إدخـــال تعديالت 
دســـتورية، حيث يمنع القانون الروسي الحكم 

ألكثر من واليتين متتاليتين.
جهـــاز  فـــي  الســـابق  الضابـــط  ووصـــل 
االســـتخبارات الســـوفييتي (كي.جي.بي) إلى 
الرئاســـة فـــي العـــام 2000 في بلـــد تفتقد فيه 
السلطة إلى االستقرار واقتصاده منهار، حيث 
يرى فيـــه الكثيرون رجل االســـتقرار والرخاء 
الجديد بفضل العائدات النفطية الوفيرة، فيما 
ينتقده معارضوه، مشيرين إلى تراجع واضح 

في حقوق اإلنسان والحريات.
وعلى الســـاحة الدوليـــة، عمل الرجل الذي 
وصف تفـــكك االتحاد الســـوفييتي بأنه ”أكبر 
كارثة جيوسياســـية في القرن العشرين“، على 
إعادة نفوذ روسيا في العالم بعدما تدهور مع 
سقوط االتحاد السوفييتي وسنوات الفوضى 

في عهد بوريس يلتسسن.
ولتحقيق ذلـــك، اتبع الرئيس الذي يمارس 
رياضـــة الجـــودو، أســـلوب الكفـــاح الدؤوب 
والثابت بحثا عن مؤشرات ضعف لدى خصمه، 
كما قال بنفسه في 2013 ردا على مواطن روسي 
طلب منه بذل كل ما بوسعه من أجل ”اللحاق“ 
بالواليات المتحدة وتخطيها، في شـــعار قديم 

من الحقبة السوفييتية.
وطبـــق بوتين هـــذا األســـلوب بنجاح في 
ســـوريا، حيث أدى التدخل العسكري الروسي 
منذ 2015 لدعم نظام دمشـــق إلى تغيير مســـار 
الحرب وسمح للرئيس بشار األسد بالبقاء في 
السلطة، مثيرا غضب الغربيين الذين تخطتهم 

األحداث إلى حد ما. وفي الســـنة السابقة، قدم 
بوتين نفســـه على أنـــه الزعيم الذي ســـيعيد 
بضمه شـــبه جزيرة  مجد ”روســـيا العظمى“ 
القـــرم األوكرانية بعد تدخـــل القوات الخاصة 
الروســـية الذي تبعه تنظيم استفتاء أيد الضم 
ونددت به األســـرة الدولية وكييف، معتبرة أنه 

غير شرعي.
وعززت هـــذه العملية نفـــوذه ومكانته في 
الداخـــل، لكنها أثارت أســـوأ أزمـــة منذ نهاية 
الحرب الباردة بين روسيا والغرب الذي يتهم 
موســـكو أيضا بتقديـــم دعم عســـكري لحركة 
التمرد االنفصالي في شـــرق أوكرانيا، وهو ما 

ينفيه الكرملين.
وإلـــى جانـــب التوتـــر المرتبط بســـوريا 
وأوكرانيـــا، أضيفـــت منـــذ انتخـــاب الرئيس 
األميركي دونالـــد ترامب اتهامات بالتدخل في 
االنتخابات الرئاسية األميركية، ومؤخرا أزمة 
غير مسبوقة مع لندن بعد تسميم عميل مزدوج 

روسي سابق وابنته في إنكلترا.

ولـــم تكن خلفية بوتيـــن االجتماعية تؤهله 
للوصول إلى الكرملين، حيث ولد في الســـابع 
من أكتوبر 1952 لعائلة عمالية تعيش في غرفة 
بأحد المساكن المشتركة في لينينغراد (سانت 

بطرسبرغ سابقا).
وروى علـــى موقـــع إلكترونـــي مخصـــص 
لســـيرته ”أنا من عائلة متواضعة وعشت هذه 
الحياة لفترة طويلة جدا“. وقال إنه تعلم درسا 
من شـــبابه في شوارع لينينغراد ”إن كان ال بد 
مـــن خوض المعركة، فعليك أن تســـدد الضربة 

األولى“.
جهـــاز  إلـــى  وانتســـب  الحقـــوق  ودرس 
(كي.جي.بـــي)  الســـوفييتي  االســـتخبارات 
وأصبح عميال له، ثم أصبح بعد سقوط االتحاد 
السوفييتي، مستشارا في العالقات الخارجية 
لرئيـــس البلديـــة الليبرالي الجديد في ســـانت 

بطرسبرغ. وبعد ذلك واصل صعوده بسرعة.
وفي 1996 اســـتدعي إلى موسكو للعمل في 
الكرملين. وفي 1998، عين على رأس جهاز األمن 
الفيدرالـــي (أف.أس.بي) وريـــث الكي.جي.بي، 
قبل أن يعينه بعد سنة الرئيس بوريس يلتسين 
الذي كان يبحث عن خلف قادر على ضمان أمنه 
بعد تقاعده، رئيســـا للوزراء. وأعجب يلتسين 
والمحيطون بـــه بتكتم هذا الرجـــل وفاعليته، 

حيث اعتقـــد بعض المقّربين مـــن الرئيس أنه 
ســـيكون من الســـهل عليهم التحكم به، غير أن 
فالديمير بوتين باشر إعادة بناء سلطة الدولة 
بتنظيمه ”خط سلطة عموديا“ تابعا له حصرا.

وبعدمـــا بـــات يعـــرف بصالبته، بـــدأ في 
أكتوبـــر 1999 علـــى إثر سلســـلة اعتـــداءات، 
حرب الشيشـــان الثانية وهو نزاع داٍم تخللته 
تجـــاوزات ارتكبهـــا الجنود الـــروس وقصف 

عشوائي لغروزني.
وشـــكلت تلك الحرب األساس الذي أكسبه 
شـــعبيته في روســـيا وصورته كرجل صارم ال 

يخشى اتخاذ قرارات صعب،
وعندما اســـتقال يلتســـين في نهاية 1999 
واختار رئيس وزرائـــه ليخلفه، كان بوتين قد 
فرض نفسه كرجل البالد القوي الجديد، حيث 
سارع إلى اإلمساك بزمام السلطة مستندا إلى 
”هيـــاكل القوى“ الممثلة في األجهزة الســـرية 
والشـــرطة والجيش من جهـــة، وإلى المقربين 

منه من سانت بطرسبرغ.
الزعيـــم  الروســـية  الشـــرطة  واحتجـــزت 
المعـــارض ألكســـي نافالني ونحـــو 1600 من 
النشـــطاء المناهضين للكرملين السبت، أثناء 
احتجاجات ضد الرئيس بوتين قبيل تنصيبه 

لفترة رئاسة رابعة.
ودعا نافالني الشعب للنزول إلى الشوارع 
في أكثر من 90 بلدة ومدينة في أنحاء روســـيا 
للتعبير عن معارضتهم لما وصفه بحكم بوتين 

االستبدادي الشبيه بحكم القياصرة.
وقـــال نافالنـــي قبـــل احتجازه ”ســـنجبر 
الســـلطات التي تتألف من محتالين ولصوص 
علـــى أن تضـــع فـــي الحســـبان الماليين من 

المواطنين الذين لم يصوتوا لبوتين“.
واعتقلت الشـــرطة نافالنـــي، الذي منع من 
خـــوض االنتخابات أمام بوتين اســـتنادا إلى 
مـــا قال إنهـــا حجة واهيـــة، فور ظهـــوره في 
ميدان بوشكينســـكايا بوسط موســـكو بينما 
هتف الشـــبان ”روسيا بدون بوتين“ و“يسقط 

القيصر“.

{من الضروري في العالقات عبر األطلســـي أن تركز االســـتراتيجية المشتركة مع دونالد ترامب أخبار

على المجال العسكري السياسي ومكافحة اإلرهاب}.

إميانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{على الرغم من الخســـائر الكبيرة التي تكبدها اإلرهاب الدولي، فإنه من الســـابق ألوانه الحديث 

عن انحسار هذا التهديد العالمي الذي يغير أساليبه}.

أوليغ سيرومولوتوف
نائب وزير اخلارجية الروسي

} طهــران - قـــال الرئيـــس اإليراني حســـن 
روحانـــي إن إيـــران أعـــدت خططـــا لمواجهة 
أي قرار من الرئيـــس األميركي دونالد ترامب 
بإنهاء االتفاق النووي مع طهران، فيما كشف 
محامـــي ترامـــب وعمـــدة نيويورك الســـابق 
رودولف جولياني، علنا عن رغبة ســـّيد البيت 
األبيـــض في تغيير النظـــام بإيران ال تقويض 

االتفاق النووي فحسب.
ويقســـم الغرب اســـتراتيجية التعامل مع 
إيران إلى ثـــالث مراحل، هـــي تعديل االتفاق 
النـــووي، ومحاولـــة الوصـــول إلـــى صيغـــة 
لالتفاق مع إيران على تحديد مدى صواريخها 
الباليســـتية بحيث ال تتحول إلى تهديد للدول 
األوروبيـــة، والوصـــول إلى اتفـــاق حول دور 
إيـــران اإلقليمـــي وســـلوكها تجـــاه جيرانها 

العرب.
إن  قالـــت  واشـــنطن  فـــي  مصـــادر  لكـــن 
المســـؤولين األميركيين واألوروبيين ليســـت 
لديهـــم أي خطط حول كيفيـــة محاصرة نفوذ 

إيران.

ويـــدرك الدبلوماســـيون اإليرانيـــون ذلك، 
ويحاولـــون اســـتغالل هـــذه المعضلـــة التي 
تواجه الغرب، لتقويض استراتيجية الرئيس 

األميركي دونالد ترامب عبر التصعيد.
وأكد روحاني أن بالده لن تتفاوض بشأن 
قدراتهـــا الصاروخيـــة، محّذرا واشـــنطن من 
أنها ستندم إذا انسحبت من االتفاق النووي، 
مضيفـــا ”الواليـــات المتحدة تتخـــذ قرارات 

خاطئة في ما يتعلق بإيران منذ 40 عاما“.
وأضـــاف فـــي كلمـــة جماهيريـــة بمدينة 
فـــي  ستســـتمر  بـــالده  أن  سبزوار(شـــمال)، 

”إنتـــاج وتخزين األســـلحة والصواريخ وفق 
احتياجاتهـــا“، داعيا إلى أهميـــة الحوار في 

حل القضايا الدولية.
وفي األثناء يسعى القادة األوروبيون إلى 
الحفاظ على االتفاق مـــن خالل محاولة إقناع 
إيـــران بالتفـــاوض بشـــأن ملفـــي الصواريخ 
والدور اإلقليمي، لكـــن روحاني رفض مجددا 
بشـــكل قاطع ذلك. وقال ”لن نتفاوض مع أحد 
في هذا الشأن وسنصّنع ما شئنا من صواريخ 
وأســـلحة ومعدات نحتاج إليها ونخّزنها وال 
يخـــص أحدا قط ما يقوم به الشـــعب اإليراني 

للدفاع عن نفسه“.
البريطانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ويســـعى 
بوريس جونسون إلى طمأنة اإلدارة األميركية 
بشأن مخاوفها من برنامج طهران الباليستي 
ونشـــاطها المزعـــزع الســـتقرار المنطقة، من 
خـــالل التأكيد علـــى ضرورة تطويـــق النفوذ 
اإليراني في منطقة الشـــرق األوسط عن طريق 
صياغة اتفاق تكميلـــي لالتفاق النووي يأخذ 

بعين االعتبار المخاوف األميركية.
وقـــال جونســـون فـــي بيـــان األحـــد، إن 
الغربييـــن ”موحدون فـــي جهودهم لمواجهة 
هـــذا النوع من الســـلوك اإليراني الذي يجعل 
منطقة الشرق األوسط أقل أمانا“، مشيرا إلى 
أنـــه يتعين اإلبقـــاء على االتفاق مـــع تطويره 
بغرض أن يؤخذ في االعتبار القلق المشروع.

وفـــي حين أحاط ترامب نفســـه بصقور ال 
يخفـــون رغبتهم في تغيير النظـــام في إيران، 
يحـــاول القادة اإليرانيون إبـــراز وحدتهم من 
خالل حمالت التصعيـــد الكالمية التي تراهن 
علـــى استبســـال القـــادة الغربيين فـــي إنقاذ 

االتفاق وكبح جموع الرئيس األميركي.
وكشـــف محامي الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب، عمـــدة نيويـــورك الســـابق رودولف 
جولياني الســـبت، علنا عن رغبة ســـّيد البيت 
األبيـــض في ”تغييـــر النظام“ بإيـــران، فيما 
يســـتعد ترامـــب للتخلي عن االتفـــاق النووي 

معها.

ونقلت صحيفة ”بوليتيكو“ عن جولياني، 
المعروف بمواقفــــه اليمينية، قوله في مؤتمر 
جمعيــــة المهاجريــــن اإليرانييــــن التي تدعو 
لتعزيــــز الديمقراطيــــة في إيــــران ”إن ترامب 
مهتــــم بنفس القدر بتغييــــر النظام في إيران، 
مثلــــه مثــــل كل أولئــــك المجتمعيــــن في هذا 
المؤتمــــر“. وأكــــد رئيــــس بلديــــة نيويــــورك 
الســــابق، أن تغيير الســــلطة في الجمهورية 

اإلســــالمية هو ”الســــبيل الوحيد للسالم في 
الشــــرق األوسط“، مؤكدا أن ”هذا أكثر أهمية 

من حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي“.
وكان ترامــــب قــــد صرح ينايــــر الماضي، 
تعليقــــا علــــى االحتجاجــــات الجماهيرية في 
المــــدن الرئيســــية فــــي إيــــران، أن الواليات 
المتحدة ستدعم شعب الجمهورية اإلسالمية 

”عندما يحين الوقت“.

توجس إيراني من المحافظة على االتفاق النووي عبر تشديده

غادر وزير اخلارجية البريطاني بوريس جونســــــون األحــــــد، باجتاه الواليات املتحدة، في 
زيارة تستغرق يومني يناقش خاللها مع نائب الرئيس األميركي مايك بنس امللف اإليراني، 
أمال في تعديل بوصلة الرئيس دونالد ترامب بشــــــأن احملافظة على االتفاق النووي مقابل 
إصالح العيوب وإدراج املخاوف األميركية بشــــــأن أنشطة طهران الباليستية ضمن اتفاق 

جديد بعد سنة 2025.

يتســــــلم الرئيس الروســــــي فالدميير بوتني رســــــميا االثنني مفاتيح والية رابعة على رأس 
الكرملني، ما ميدد حكمه املستمر منذ نحو عقدين إلى ست سنوات إضافية إثر فوزه غير 
املفاجئ في االنتخابات الرئاسية التي نظمت مارس املاضي، في ظل توتر غير مسبوق مع 

الغرب وتراجع واضح في وضع حقوق اإلنسان في بلده.

في سباق مع الوقت

[ جونسون في مهمة صعبة لتليين مواقف اإلدارة األميركية

ألكسي نافالني:

على السلطات أن تضع في 

الحسبان ماليين المواطنين 

الذين لم يصوتوا لبوتين

حسن روحاني:

سنستمر في إنتاج وتخزين 

األسلحة ولن تتفاوض 

بشأن قدراتنا الصاروخية
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ببباختصاربوتني يدشن والية رابعة باستهداف معارضيه
◄ قتل خمسة متمردين األحد في 

اشتباك مسلح مع قوات األمن وقع 
بقطاع والية كشمير الخاضع لسيطرة 

الهند، في إطار عمليات عسكرية 
بمنطقة الهماليا التي يضربها التمرد.

◄ حذرت كوريا الشمالية األحد 
الواليات المتحدة من أي استفزاز 

ونفت بأنها أرغمت على التفاوض جراء 
الضغوط األميركية قبل أسابيع من 

قمة ثنائية مرتقبة بيم الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون والرئيس 

األميركي دونالد ترامب.

◄ أعلنت الداخلية األفغانية األحد، 
عن استعادة السيطرة على مقاطعة 

كوهيستان بوالية بدخشان من قبضة 
طالبان شمال شرقي البالد، فيما أكد 

نجيب دانيش المتحدث باسم الوزارة 
أن طالبان منيت بخسائر فادحة في 
العملية العسكرية للقوات األفغانية.

◄ تسبب ثوران بركان جبل كيالويا 
في والية هاواي األميركية في سلسلة 

من الزالزل، من بينها أقوى زلزال 
يضرب الوالية منذ قرابة 40 عاما، 

حيث طلب من المقيمين على الساحل 
الجنوبي الشرقي لجزيرة بيغ أيالند 

إخالء منازلهم مع استمرار تدفق الحمم 
البركانية وانبعاث غازات كبريتية.

◄ أكد أنصار الرئيس االنفصالي 
السابق لكتالونيا كارلوس بودجمون 

أنهم يرفضون إجراء انتخابات 
جديدة في اإلقليم مع استمرار األزمة 

السياسية منذ ستة أشهر، معلنين أنهم 
سيحاولون إعادته إلى منصبه للمرة 

األخيرة.

◄ قال وزير شؤون االتحاد األوروبي، 
كبير المفاوضين األتراك عمر جليك، 

األحد إن الشخصيات الفرنسية 
المطالبة بإلغاء آيات من القرآن الكريم 

ال تختلف عن منتسبي تنظيم داعش 
الذين ينتجون العنف والتعصب.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ تململ الداخل يدفع الكرملين إلى ضرب الحريات

الداخليـــة  وزيـــر  أصيـــب   – أبــاد  إســالم   {
الباكستاني إحســـان إقبال األحد، بالرصاص 
فـــي ذراعه إثر تعرضه لمـــا يبدو أنها محاولة 
اغتيـــال، في اجتماع عام فـــي والية البنجاب، 
لكن حياته ليست في خطر كما أعلن مساعده، 
فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.
وقال عاصم خان، المساعد الخاص للوزير 
في تصريـــح لوكالة الصحافة الفرنســـية، إن 
”إحسان إقبال اســـتهدف وأصيب بالرصاص 
فـــي ذراعه“، مضيفا ”حياته ليســـت في خطر 
ونقـــل إلى مستشـــفى في الهور وتـــم اعتقال 

المهاجم“.
وأدان رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي 
الهجـــوم الـــذي يأتـــي فيمـــا تســـتعد البالد 

لالنتخابات الفدرالية المقررة هذا الصيف.
وقـــال مالك أحمـــد خان، المتحدث باســـم 
حكومـــة البنجـــاب، إن إقبال كان يشـــارك في 
اجتماع بدائرته االنتخابية في منطقة ناروال 

عندما أصيب في ذراعه اليمنى.
وأضاف خان أن ”المهاجم كان على وشك 
أن يطلـــق رصاصـــة ثانية عندمـــا تغلب عليه 
رجال الشـــرطة والحضور“، مؤكـــدا أن إقبال 

خضع لعملية وأن حياته ليست في خطر.
وتأتي هذه الواقعة ضد إقبال فيما يسعى 
حزب رابطة باكستان المســـلمة-نواز الحاكم 
الســـتعادة قوته قبل االنتخابـــات العامة بعد 
سلســـلة من النكســـات التي مني بها عدد من 

كبار قادته.
والعـــام الماضـــي قضت المحكمـــة العليا 
بإقالـــة رئيـــس الوزراء نواز شـــريف بســـبب 
اتهامـــات باالحتيـــال، ومنـــع مـــن ممارســـة 
السياسة طوال الحياة، بينما تمت إقالة وزير 
الخارجيـــة خواجة عاصف بحكم من المحكمة 
الشـــهر الماضـــي بتهمـــة انتهـــاك قوانيـــن 

االنتخابات.
وتعيـــد الحادثة إلى األذهان عملية اغتيال 
رئيســـة الوزراء الباكســـتانية السابقة بنظير 
بوتـــو عـــام 2007 ، بعـــد انتهائها مـــن إحياء 
تجمع سياســـي لحزب الشـــعب الذي تتزعمه 
في باكســـتان، عندما أطلق مسلح عليها النار 
قبل أن يفّجر نفســـه ويقتل حوالي 20 شخصا 
آخر وســـط مهرجـــان خطابي حاشـــد بمدينة 

روالبندي.
وبعـــد 11 عامـــا، تبّنـــت حركـــة طالبـــان 
باكســـتان في كتاب نشـــرته المســـؤولية عن 
اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، 

بمدينة روالبندي الباكستانية.

وزير داخلية باكستان 

ينجو من محاولة اغتيال
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{التونسيون سيحسنون اختيار من يسيرون أمور البلديات وسيجد هؤالء كل الدعم من الدولة إلنجاح التجربة الديمقراطية وسيرى 
العالم أن تونس اختارت الطريق الصحيح}.

الباجي القائد السبسي
الرئيس التونسي

االنتخابات
التونسية

احلبيب مباركي

} تونــس - بعـــد رهانها علـــى جتربة احلكم 
املركزي التي أثبتت فشـــلها وعجزها على كافة 
األصعدة، تراهن تونس على اختبار ممارســـة 
احلكم احمللي في جتربـــة دميقراطية بدأت في 
شـــق مســـارها نحو بناء التنميـــة والنهوض 

باملناطق الداخلية املهمشة.
قبل البـــدء في حتليل الوقائع للوقوف على 
حدود التجـــارب التنموية التي دفعت الفاعلني 
السياســـيني إلى مساءلة الواقع التنموي، ال بد 
من طرح عناوين كبرى ملســـار التنمية وواقعها 
املتأزم في تونس الذي أوصل إلى هكذا مرحلة 

من التردي فرضت تغيير منوال التنمية.

بالتـــوازي مـــع ذلك ال ميكن فهـــم التجارب 
التنمويـــة في تونس منذ فترة االســـتقالل إلى 
يـــوم الناس هذا وما آلت إليه من فشـــل وتلكؤ 
مبعـــزل عن األزمات السياســـية التـــي عرفتها 
البالد، حيث تعّمقت أزمة الســـلطة مبكوناتها 
املختلفـــة لنتيجة مركزة وهي خضـــوع القرار 

لقبضة الرجل الواحد.
أولـــت تونـــس منـــذ االســـتقالل اهتمامـــا 
متزايـــدا باملركزية ودفعت إلى تطبيقها وهّيأت 
كل الظـــروف املالئمة الشـــتغالها. لكـــن كانت 
النتيجـــة تنمية جزئيـــة مركزة على الشـــريط 
الســـاحلي أمام داخل مهمش أو وقع تهميشه.. 

األمر سيان.
فـــي مقابل الواقـــع التنمـــوي الهش يلوح 
املشـــهد السياســـي أكثر هشاشـــة مبا أنتجته 
منظومـــة احلكـــم من طبقـــة سياســـية تركزت 
غايتها األساســـية حول اللهـــث وراء املناصب 
أكثـــر من بحثهـــا عن تغييـــر نظرتهـــا لكيفية 

اإلدارة احلكم وفق أدوات ناجعة.

قراءة للواقع التنموي

عرفــــت تونــــس جتــــارب مختلفــــة لدفــــع 
التنمية بصفة متكافئة بني املناطق واعتمدت 
على تقييــــم موضوعي لعــــدة اختبارات بدت 

مشــــدودة للتجاذبات السياســــية وأطروحات 
الفاعلني السياســــيني أكثر من كونها محاولة 
الســــتكناه املجال وفهم األطر الواسعة لكيفية 

اشتغاله وإحيائه.
رمبا يعكس ذلـــك تصّلبا في مواقف النظام 
الســـلطوي وعـــدم جاهزية الطبقة السياســـية 
لتجـــارب حقيقيـــة ميكـــن البناء عليهـــا إلنقاذ 
البالد مـــن الركـــود االقتصـــادي واالجتماعي 
الذي تعيشـــه. وهو االحتمـــال األكثر مصداقية 

وواقعية على ما يبدو.
معلـــوم أن الواقع االقتصـــادي في املناطق 
الهشـــة هو احملدد الرئيس ألي معركة سياسية 
تـــدار في أعلى هرم الســـلطة مثلمـــا يقر بذلك 

املهتمون بإشكالية التنمية.
أثبت الواقع املكرس للحكم الســـلطوي في 
تونس ذلك. حيث تدار أغلب املعارك السياسية 
حول إشكالية التنمية بثقافة الغنيمة واالنفراد 
باحلكم ال مبفعول تشاركي جماعي يعطي أكثر 
مما يأخذ ويســـاوي أكثر مما يحشـــر ويفاضل 

أكثر مما يتبع.
أطروحات عديدة ميكن االســـتناد عليها في 
مقاربة الواقع التنموي في تونس، لكن اإلجماع 
رمبا ينصب حول مقاربة شاملة مت العمل عليها 

في أغلب الدول العربية لعقود مضت.
رّوج بعض احلكام العرب في أكثر من دولة 
لوهم التنمية واالزدهار وعملوا على تســـويق 
ذلك لشـــعوبهم على أن مـــا تعيش فيه إمنا هو 
ازدهار ورفاه ورخاء. لكـــن النتيجة في الواقع 
فشـــل ذريع في حتقيق تلك الوعود التي ”بنوا“ 

عليها شرعيتهم السياسية.
للتقـــدم  كنمـــوذج  تقـــّدم  كانـــت  تونـــس 
االقتصادي، بشـــهادة اإلعـــالم املضلل وبعض 
املؤشـــرات الدولية أيضا، إلى أن أزاحت ثورة 
2011 الغطاء عن احلقيقة وأن ما رّوج له لم يكن 
سوى كذبة كبيرة كان يسوقها النظام للتغطية 

على فشله في إدارة احلكم.
عرفـــت تونـــس جتربتـــني تنمويتـــني بعد 
االســـتقالل، األولى اشـــتراكية قادها أحمد بن 
صالح في بداية الســـتينات مـــن القرن املاضي 
(1962-1969) ولـــم تعمر طويـــال وكانت وراءها 
العديـــد من األســـباب واخلالفـــات واخللفيات 
متحورت باألســـاس حـــول الرؤية السياســـية 
وآليـــة احملاورة واإلقناع وضعـــف النهج الذي 
اختـــارت الطبقة السياســـية التخندق فيه. أما 
الثانيـــة فتســـمى بالتجربـــة الليبرالية، وهي 
جتربـــة توصـــف باملنفتحة وكان على رأســـها 
السياسي الهادي نويرة وقد انطلقت في بداية 

السبعينات.
متخضـــت عـــن التجربتـــني العديـــد من 
اإلجراءات في عهـــد بورقيبة وأيضا في عهد 

زيـــن العابدين بن علي، لكن أيا منها لم ترتق 
إلى جتربة تنمويـــة حقيقية وكانت إجراءات 
مكّملـــة، رغـــم أن أغلبها ســـجل حضوره في 
مالمســـة الواقع وقـــاد إلى خلـــق اختالالت 
جهوية ظلت في البدء مجهرية وغير مكشوفة 

للعيان.

التجربة املحلية القادمة

خالفـــا لبعـــض القائلـــني بـــأن التجارب 
التنموية في تونس وإن لم تراع األخذ بالبعد 
اجلغرافي وظلت مقتصرة بصفة جزئية، فإن 
ما هو يقني بالنســـبة إلـــى البعض اآلخر أن 
الذي عرفتـــه البالد في  الوضـــع ”اإليجابي“ 
فتـــرة من الفترات كان مدعـــاة لتوطني األزمة 

ومضاعفة أركانها.
هـــذا الوضـــع انفجر فـــي شـــكل ثورات 
وانتفاضات ملا بلغت الكتلة املهمشة املطالبة 
بالتغييـــر حجمـــا لم يعـــد بإمـــكان األنظمة 
الشـــمولية القائمـــة اســـتيعابه أو قمعـــه أو 
الوقـــوف أمـــام إرادته فـــي التغييـــر. تغيير 
يفـــرض حتما االنتقال من احلكم الســـلطوي 
املركزي إلـــى احلكم الدميقراطي التشـــاركي 

الالمركزي.
والالمركزيــــة كمــــا يعرفها عمــــر بالهادي 
أســــتاذ اجلغرافيــــا البشــــرية بكليــــة العلوم 
اإلنســــانية واالجتماعية بتونس في تصريح 
هــــي ”تفويض جزء من الســــلطة  لـ“العــــرب“ 

إلــــى اجلماعــــات احمللية بشــــكل يســــمح لها 
بإدارة وتســــيير الشأن الترابي على املستوى 
اجلهــــوي أو اإلقليمــــي، ويجعــــل مــــن هــــذه 
السلطات مســــتقلة ومسؤولة أمام منظوريها 
على مســــتوى التنفيذ والتصــــور والبرمجة 

والتصرف“.
وهــــي بحســــب بالهــــادي أيضــــا ”تتمثل 
فــــي تغيير ملــــكان الســــلطة“، أي تغيير مكان 
الســــلطة من احلكــــم الســــلطوي املركزي إلى 
احلكــــم احمللــــي الدميقراطي. لكــــن مهما يكن 
من تفاؤل حول ترســــيخ احلكم الالمركزي في 
تونــــس، فإن التخوف باد على العديد من غير 

املتفائلني بهذه التجربة.
ويعلق بالهادي على ذلك بقوله ”التخوف 
مــــن خوض التجربة طبيعي في مجتمع تعّود 
على إدارة الشأن العام مركزيا طوال العشرات 
مــــن الســــنني“. ويضيــــف أســــتاذ اجلغرافيا 
”هــــذا التوجــــس والريبــــة متأتيــــان كذلك من 
تعثر التجربة على املســــتوى الوطني نتيجة 
التجاذبــــات األيديولوجية واحلزبية ونتيجة 
النظــــام االنتخابــــي الــــذي مت إقــــراره والذي 
أفــــرز منظومة مكّبلــــة منذ البدايــــة ومرتكزة 
علــــى حزبني ال يربط بينهمــــا إال احلفاظ على 

السلطة“.
وينضــــم صــــوت فريــــد العليبــــي احمللل 
السياسي التونســــي إلى معسكر املتوجسني 
ويقول لـ“العــــرب“ ”بغض النظر  عن الفائزين 
بها ونسبة املشاركة فيها سيتفاقم في تونس 

 تشتيت الســــلطة وتفتيتها وستكون املجالس 
احمللية مبثابة جزر متناثرة  وتضعف من ثمة 

مركزية الدولة املتهالكة أصال“.
النخــــب  أن  ”طاملــــا  العليبــــي  ويضيــــف 
السياســــية متصارعة في ما بينهــــا فإن  ذلك 
سيؤدي إلى عجزها عن الفعل مبا يشبه عجز 
احلكومــــات  املتعاقبة التي عرفتها تونس بعد 
14 يناير2011، وهو ما  سينعكس على إداراتها 
للشــــؤون احمللية التــــي ستســــودها  فوضى 
عارمــــة. وفي مثل هذه األوضــــاع فإن التنمية 

في اجلهات  سيسوء حالها أكثر فأكثر“. 

لكن بالهــــادي يخالف العليبي القول ”لكن 
هــــذا ال يجــــب أن يثنينا عن خــــوض التجربة 
الدميقراطية احمللية، بل وجب تعديل القانون 
االنتخابي على املستوى الوطني واحمللي مبا 

يساند التجربة الوليدة ويدعم جناحها“.
وبغــــض النظر عن تبايــــن وجهات النظر، 
فاألكيد أن الالمركزية ســــتكون سندا للتنمية 
احمللية إذا ما أعطيت الســــلطة احمللية املهام 
واملشــــموالت واملوارد، ما ميكنهــــا من القيام 
بالتنمية احمللية ولو جزئيا، لكن إذا اقتصرت 
مهام الســــلطة احملليــــة على القيــــام ببعض 
األعمــــال اجلانبية (جمع الفضالت وإســــناد 
رخــــص البناء وغيرها)، فهذا غير كاف للقيام 

بالتنمية.
مــــا هو مؤكــــد أن الالمركزية هي وســــيلة 
ومتكــــني  الدميقراطيــــة  وتدعيــــم  إلرســــاء 
اجلماعــــات احملليــــة مــــن تســــيير شــــؤونها 
بنفســــها وإعطائها الســــلطة واملهام واملوارد 
التي تســــمح لها بإدارة الشــــأن احمللي. بهذه 
الصــــورة فقط تكــــون الالمركزية مرتكزا لدعم 
الدميقراطيــــة احملليــــة وإســــنادا لهــــا علــــى 
املستوى الوطني ومساهما في تعزيز املسار 

الدميقراطي.
انتخابي  اســـتحقاق  هكذا  في 
تعيشه تونس يأمل الكثيرون في 
أن يتم القطع مع كل آليات احلكم 
املركزي الســـلطوي والتأســـيس 
يروم  تشـــاركي  دميقراطي  حلكم 
النـــزول إلـــى الواقـــع ويتقّصـــد 
تشـــريك فئات واســـعة فـــي إدارة 
الشـــأن العـــام. فيمـــا يأخذ 
واســـعة  فئات  الهـــوس 
املتفائلـــني  غيـــر  مـــن 
يتركـــز مبحثهـــم 
حول  األساســـي 
مـــدى جنـــاح هـــذه 
اإلجابة  في  التجربة 
عـــن اســـتحقاقات 
التنمية احلقيقية 
والبنـــاء لـــروح 
املواطنة والقضاء 
لوبيـــات  علـــى 
ن  وحيتـــا
الفساد التي 
تغلغلـــت فـــي 
كل القطاعات 

تقريبا.

االنتخابات المحلية في تونس: التنمية تظل المعركة الحقيقية

توجه التونسيون األحد إلى صناديق االقتراع في أول انتخابات بلدية (محلية) منذ اندالع 
ثورة يناير 2011، ويعول الكثير منهم على الســــــباق احمللي لترســــــيخ الالمركزية وتفعيل 
برنامــــــج تنموي عادل يشــــــمل جميع محافظات البالد دون اســــــتثناء. لكــــــن رغم ما يبديه 
العديد من املراقبني من تفاؤل حول قدرة السلطة احمللية على استكمال مسار الدميقراطية 
الناشــــــئة، فإن حالة التجاذب احلزبي واأليديولوجي التي باتت حتكم املشــــــهد السياسي 

احلالي للبالد تقف عائقا أمام التجربة احلكم احمللي القادمة.

[ الالمركزية أمام مساءلة: توزيع عادل للتنمية أم إسناد للديمقراطية الناشئة

اإلرادة الحرة للتونسين لم تتراجع رغم األزمات

عمر بالهادي:
الالمركزية ستجعل 

السلطات المحلية مستقلة 
ومسؤولة أمام المواطنين 

الالمركزية ستكون سندا للتنمية إذا 
ما أعطيت السلطة املحلية املهام 

واملشموالت واملوارد، ما يمكنها من 
القيام بالتنمية املحلية ولو جزئيا

} تونــس - أغلفت مراكـــز االقتراع أبوابها، 
أمـــس األحـــد، في تونـــس بعـــد أن افتتحت 
صباحا فـــي انتخابات بلدية حرة هي األولى 
منذ ثورة 2011 لترســـيخ املسار الدميقراطي 
في البلد الوحيد الناجي من تداعيات الربيع 
العربي بحسب ما يذهب الكثير من املتابعني 

للشأن العربي.
وأجـــرت تونـــس االنتخابـــات فـــي ظرف 
اقتصادي وسياســـي صعـــب ومن املنتظر أن 
تفـــرز جيال جديدا من السياســـيني الشـــباب 
الذين يترأســـون القوائم املرشـــحة لتســـيير 
أول مجالس بلدية حرة ومســـتقلة. وانطلقت 
عملية االقتـــراع بإقبال ضعيـــف من ناخبني 

جلهم من كبار السن.
وقال رضا كوكي (58 عاما) لوكالة فرانس 
برس في مكتب اقتراع بالعاصمة تونس ”هذا 
حـــق وواجب.. بالرغم من أن األمل ضئيل وال 
توجد ال مشاريع وبرامج كلها قصص خاوية، 

جئت لالنتخاب“.
وبدوره قال شـــكري العلوي (45 عاما) إثر 
خروجه مـــن مكتب االقتراع بعـــد التصويت 
”أنـــا هنا منـــذ الســـاعة الســـابعة والنصف 
صباحـــا واالنتخاب يشـــعرني بالفخر، وهو 
رسالة للسياسيني لنقول لهم نحن متواجدون 
وقـــد انتخبنا ودوركـــم اآلن لتبينـــوا لنا ما 

ستفعلونه من أجلنا“.
ودعـــا الرئيس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي في خطاب، اجلمعة، التونســـيني 
للتوجه إلـــى صناديق االقتـــراع. وقال ”هذا 

األحـــد لن يكـــون كاملعتاد، ألول مرة الشـــعب 
التونســـي مدعو للمشـــاركة في االنتخابات 
البلديـــة. في الظاهر هي قضية بســـيطة لكن 
هي هامة جدا“، مضيفا ”لذلك، على الشـــعب 
التونســـي التجّند للتصويت (..) الدســـتور 
منح التونســـيني حـــق تقريـــر املصير وهذه 

مناسبة لنختار من نريد“.
وقال مراقبون إن مراكز االقتراع شـــهدت 
حالة عـــزوف كبيرة عـــن التصويـــت بالرغم 
مـــن اآلمـــال العريضة التي جـــاءت بها ثورة  
يناير 2011 بسبب فشـــل من تسلموا السلطة 
بعد الثورة في حتقيـــق اإلجنازات املطلوبة. 
إذ بقيـــت نســـب البطالة في حـــدود 15 باملئة 
والتضخـــم بلغ مســـتوى 8 باملئة، حيث يعّبر 
التونسيون عن استيائهم من التسويات التي 
حصلت بني األحزاب على حســـاب اإلجنازات 

احلقيقية.
ووفرت احلكومة في اإلجمال 11185 مكتب 
اقتراع وبلغ عدد الناخبني املسجلني نحو 5.3 
ماليـــني وجتري االنتخابات في دورة واحدة. 
وأمام املنتخبني مهلـــة حتى منتصف يونيو 

الختيار رؤساء البلديات.
وأّمـــن نحـــو 60 ألفـــا مـــن قـــوات األمن 
واجليـــش مراكز االقتراع فـــي بلد ال يزال في 
ظل حالـــة الطوارئ منذ االعتداءات اإلرهابية 

التي وقعت في 2015. 
وفي محافظة القصرين (وســـط غرب) لم 
تتجاوز مهلة االقتراع الساعة الرابعة ألسباب 
وصفتهـــا هيئة االنتخابات بـ“األمنية“، حيث 

تتحصن في جبال املنطقة جماعات إســـالمية 
متطرفة مسلحة.

ووفقا للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، 
يتنافـــس أكثر من 57 ألف مرشـــح نصفهم من 
النســـاء والشـــباب ضمـــن نحـــو 2074 قائمة 
انتخابية، على 350 مجلســـا بلديا موزعة على 
كامل البالد. وهنـــاك 1055 قائمة حزبية و159 

ائتالفية و860 مستقلة.
وأشـــارت صحيفـــة محلية ”التونســـيون 
ينزفـــون ويحســـون باملرارة والتقزز بســـبب 
االقتصاديـــة  لإلصالحـــات  الكبيـــر  الغيـــاب 
واالجتماعيـــة املعلقـــة واملؤجلـــة“. فيما يأمل 
جزء كبير منهم بأن يتحسن الوضع خصوصا 
فـــي ما يتعلق بالنظافة والنقل والتنمية. وإثر 
ثورة 2011 التـــي أطاحت بنظام زين العابدين 
بن علـــي، عينت احلكومـــة االنتقالية مجالس 
فشـــلت في غالب األحيان فـــي حتقيق مطالب 

التونسيني.
القوائـــم  ”كل  أن  الصحيفـــة  والحظـــت 
املرشحة واملتنافسة ركزت على شعارات تهتم 
بجمالية املـــدن والنقل واإلضـــاءة (..). وهذه 
أساسيات احلياة الكرمية. ولكن عمل البلديات 
(..) أوســـع من ذلك، حيث بإمكانها أن تساهم 
في خلق مواطن الشغل والتنمية االقتصادية“.
وستمكن هذه االنتخابات من تكريس مبدأ 
المركزية الســـلطة التي نص عليها الدســـتور 
التونســـي، وهـــي من مطالـــب الثـــورة التي 
انطلقت من املناطق املهمشة في البالد. وخالل 
حكـــم احلزب الواحد، كانت قـــرارات البلديات 

تخضع إلدارة مركزية غالبـــا ما تكون موالية 
للحزب احلاكم.

وصادق البرملان فـــي نهاية أبريل املاضي 
علـــى قانون اجلماعات احمللية الذي ســـيمنح 
البلديـــات للمـــرة األولـــى امتيـــازات مجالس 
مســـتقلة ُتـــدار بحريـــة وتتمتـــع بصالحيات 

واسعة. 
ويرجـــح خبـــراء أن حزبـــي النهضـــة 
اإلســـالمي ونـــداء تونـــس الـــذي أسســـه 

الباجي قائد السبســـي ســـيتصدران 
النتائج في عدد مـــن املناطق، بحكم 

أنهما الوحيدان اللذان قدما قوائم 
في 350 بلدية في كامل البالد.

وأكدت حركة النهضة 
رغبتها في مواصلة منهج 

التوافق الوطني مع 
حزب نداء تونس على 
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أول انتخابات بلدية منذ ثورة يناير تكريسا للمسار الديمقراطي في تونس
[ توقعات بتسيير جيل جديد من السياسيني الشباب أول مجالس بلدية حرة

التي تســــمح لها بإدارة الشــــأن احمللي. بهذه 
الصــــورة فقط تكــــون الالمركزية مرتكزا لدعم 
الدميقراطيــــة احملليــــة وإســــنادا لهــــا علــــى 
املستوى الوطني ومساهما في تعزيز املسار 

الدميقراطي.
انتخابي اســـتحقاق  هكذا  في
تعيشه تونس يأمل الكثيرون في
أن يتم القطع مع كل آليات احلكم
والتأســـيس املركزي الســـلطوي
يروم تشـــاركي  دميقراطي  حلكم 
النـــزول إلـــى الواقـــع ويتقّصـــد
تشـــريك فئات واســـعة فـــي إدارة
الشـــأن العـــام. فيمـــا يأخذ
واســـعة فئات  الهـــوس 
املتفائلـــني غيـــر  مـــن 
يتركـــز مبحثهـــم
حول األساســـي 
مـــدى جنـــاح هـــذه
اإلجابة في  التجربة 
عـــن اســـتحقاقات
التنمية احلقيقية
والبنـــاء لـــروح
املواطنة والقضاء
لوبيـــات علـــى 
ن وحيتـــا
الفساد التي
تغلغلـــت فـــي
كل القطاعات

تقريبا.

لحة.
هيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
ألف مرشـــح نصفهم من ثر من 57
قائمة شـــباب ضمـــن نحـــو 2074
350 مجلســـا بلديا موزعة على 0لى
9 قائمة حزبية و159 1055  وهنـــاك

8 مستقلة.
ت صحيفـــة محلية ”التونســـيون
حســـون باملرارة والتقزز بســـبب
االقتصاديـــة لإلصالحـــات  بيـــر 
فيما يأمل ـة املعلقـــة واملؤجلـــة“.
هم بأن يتحسن الوضع خصوصا
ق بالنظافة والنقل والتنمية. وإثر
تـــي أطاحت بنظام زين العابدين
ينت احلكومـــة االنتقالية مجالس
غالب األحيان فـــي حتقيق مطالب

القوائـــم ”كل  أن  الصحيفـــة  ت
تنافسة ركزت على شعارات تهتم
دن والنقل واإلضـــاءة (..). وهذه
حلياة الكرمية. ولكن عمل البلديات
من ذلك، حيث بإمكانها أن تساهم
طن الشغل والتنمية االقتصادية“.
هذه االنتخابات من تكريس مبدأ
ســـلطة التي نص عليها الدســـتور
وهـــي من مطالـــب الثـــورة التي
ملناطق املهمشة في البالد. وخالل
الواحد، كانت قـــرارات البلديات ب

للحزب احلاكم.
وصادق البرملان فـــي نهاية أبريل املاضي 
علـــى قانون اجلماعات احمللية الذي ســـيمنح 
البلديـــات للمـــرة األولـــى امتيـــازات مجالس 
مســـتقلة ُتـــدار بحريـــة وتتمتـــع بصالحيات 
ج ز ي ى و ر ي ب

واسعة. 
ويرجـــح خبـــراء أن حزبـــي النهضـــة 
اإلســـالمي ونـــداء تونـــس الـــذي أسســـه 
الباجي قائد السبســـي ســـيتصدران
النتائج في عدد مـــن املناطق، بحكم 

أنهما الوحيدان اللذان قدما قوائم 
في 350 بلدية في كامل البالد.
وأكدت حركة النهضة
رغبتها في مواصلة منهج

التوافق الوطني مع 
حزب نداء تونس على 

املستوى احمللي. 
ومن املنتظر 

أن تفرز 
االنتخابات 

احمللية جيال 
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البرلمانية عن خياراتهم الصحيحة وما يعكس فعال تطلعاتهم وآمالهم، ال سيما وأن  االنتخابات  أن يعبروا في  اللبنانيين  {على 

القانون االنتخابي يحقق تمثيال عادال لجميع المواطنين}.
 ميشال عون
الرئيس اللبناني

االنتخابات
اللبنانية

} بــريوت - سيســــتيقظ اللبنانيــــون على 
مشــــهد سياســــي جديد بعد أن اقترعوا طوال 
األحــــد النتخــــاب برملان جديد هــــو األول منذ 
نحو عقد مــــن الزمن. وكانت آخــــر انتخابات 
تشريعية قد جرت في عام 2009، إال أن الظروف 
السياسية حالت دون إجراء انتخابات مذاك، 
فتــــم التمديــــد للمجلس النيابي ثــــالث مرات 
متتاليــــة إلــــى أن توافقت الطبقة السياســــية 
على إنتاج قانون انتخابي جديد وإجراء هذه 

االنتخابات أمس األحد.
وقــــال الرئيــــس اللبنانــــي ميشــــال عون 
بعد إدالئــــه بصوته في منطقة حــــارة حريك، 
جنوب بيروت، ”اليوم ميارس فيه اللبنانيون 
أهــــم عملية سياســــية ووطنيــــة (…) ومجلس 
النواب هو املؤسســــة األم التــــي تتوزع منها 
كل الســــلطات“، داعيــــا اللبنانيني إلى اإلقبال 
بكثافة على صناديق االقتراع. ويقســــم لبنان 
السلطة بني اجلماعات الدينية وفقا للحصص 

التــــي مت تعديلها في اتفاق الطائف في نهاية 
احلــــرب األهليــــة التي دارت بــــني عامي 1975 
و1990. ووفقا لهذا التقســــيم فإن الرئيس هو 
دائما مسيحي ماروني ورئيس الوزراء مسلم 
ســــني ورئيس البرملان مســــلم شــــيعي. وفي 
البرملــــان يتم تقســــيم 128 مقعدا بالتســــاوي، 
إذ يذهــــب 64 مقعــــدا للمســــيحيني ومثلهــــا 

للمسلمني.

حظوظ حزب الله

 أيــــا تكن نتائــــج االنتخابــــات التي بدأت 
بالظهــــور منــــذ الليلــــة املاضيــــة، فــــإن كافة 
التحليــــالت تتوقــــع أن يكون حــــزب الله هو 
املستفيد مما ســــيخرج عن صناديق االقتراع 
علــــى الرغم مــــن أن لوائح معارضــــة للحزب 
ســــجلت حضــــورا مقلقــــا طــــوال األســــابيع 

املاضية.

وعلى الرغم من توقع بقاء ســـعد احلريري 
كأكبر شـــخصية سنية في البرملان وأن يحافظ 
على منصبه، فإن العديد من التحليالت تتوقع 
أن تخســـر كتلته البرملانية عـــددا من املقاعد. 
وقد يخرج حزب الله املدجج بالسالح واملدعوم 
مـــن إيران من االنتخابات أقـــوى رغم أن هناك 
احتمـــاال ضعيفا بأن يحصل هو وحلفاؤه على 
أغلبية الثلثني املطلوبة للسيطرة على الدولة.

وجرت االنتخابات وفـــق قانون انتخابات 
جديد يعتمد النسبية مع صوت تفضيلي يشبه 
النظام األغلبي. وأدى تعقد القانون إلى ظهور 
حتالفـــات انتخابيـــة تختلف عـــن اصطفافات 
عـــام 2009 حني جرت االنتخابات على أســـاس 

انقسام سياسي بني حتالفي 8 و14 آذار.
فقـــد راحت غالبيـــة القوى السياســـية في 
انتخابات األحـــد إلى نســـج حتالفات خاصة 
بـــكل دائـــرة انتخابية بهدف حتقيق مكاســـب 
أكبر. وفي معظم األحيان، ال جتمع بني أعضاء 
الالئحـــة الواحـــدة برامـــج مشـــتركة أو رؤية 

سياسية واحدة، إمنا مصالح آنية انتخابية.
وهكذا يتحالـــف التيار الوطني احلر الذي 
ينتمي إليه الرئيس اللبناني ميشال عون، على 
سبيل املثال، مع حزب الله وحركة أمل برئاسة 
رئيس البرملان نبيه بري، في منطقة بعبدا قرب 
بيروت (األطراف الثالثة من فريق 8 آذار)، فيما 
يخـــوض االنتخابات ضدهما متحالفًا مع تيار 

املستقبل في إحدى دوائر اجلنوب.
ويتنافـــس التيـــار وحزب الله فـــي كل من 
جبيل (شمال بيروت) وبعلبك (شرق) التي تعد 
إحـــدى مناطق نفوذ احلزب. والثابتة الوحيدة 
في التحالفات االنتخابية هي اللوائح املشتركة 
بـــني حزب الله وحركة أمل، مبا يكرس إلى حد 

بعيد احتكارهما للتمثيل الشيعي في البالد.
وفتحـــت مراكـــز االقتـــراع أبوابهـــا عنـــد 
الســـابعة صباحا أمام الناخبني البالغ عددهم 
وفـــق لوائـــح الشـــطب أكثـــر مـــن 3.7 ماليني 
شخص. وانتشر مندوبو األحزاب واملرشحني 
منـــذ الصباح الباكر أمام مراكز االقتراع البالغ 
عددها 1880 موزعـــني على 15 دائرة انتخابية. 
وأحاطت بها إجراءات أمنية مشددة مع وضع 
األجهزة األمنية والعسكرية ما بني 20 و30 ألف 
عنصر في حالة جهوزية، وفق وزارة الداخلية 

اللبنانية.
وتنافـــس 597 مرشـــحا بينهـــم 86 امـــرأة، 
منضوين في 77 الئحـــة، للوصول إلى البرملان 
املوزع مناصفة بني املســـيحيني واملسلمني في 
البلد الصغيـــر ذي التركيبة الطائفية الهشـــة 

واملوارد احملدودة.

التحالفات القادمة 

يقول أستاذ العلوم السياسية في اجلامعة 
اللبنانية األميركية في بيروت عماد سالمة إن 
”التحالفات البرملانية بعد االنتخابات ستشبه 
التحالفات االنتخابية احلاصلة اليوم، مبعنى 
أنه ليــــس لها طابع أيديولوجــــي محدد بقدر 
ما هي قائمة على أســــاس املنفعة“. ويضيف 
”املنفعة ستشــــّكل التحالفات املختلفة بدال عن 
فريقــــي 8 و14 آذار، لــــن يكون هنــــاك تكتالت 
واضحة املعالــــم أو حتالفات طويلة أو ثابتة، 
بــــل (بلوكات متحركة) يتم اعتمادها بحســــب 

كل موضوع“.
وقــــد شــــهد اللبنانيــــون خالل األســــابيع 
املاضيــــة حملــــة انتخابــــات مكّثفــــة بحيــــث 
امتألت الشوارع بصور املرشحني كما تعددت 
املهرجانات الشــــعبية االنتخابية وتنافســــت 
وســــائل اإلعالم على استضافة املرشحني في 
ظاهرة اختلط بها اإلعالم بالبزنس االنتخابي.

وكان واضحــــا أن ماال سياســــيا مكثفا قد 
استثمر لصالح اللوائح واملرشحني، ال سيما 
أولئــــك من رجــــال األعمال واملتمولــــني الذين 
يدلــــون بدلوهم إّما بالترشــــح مباشــــرة وإّما 
بدعــــم تيــــارات ولوائح ومرشــــحني. وتتبادل 
البــــالد  فــــي  االنتخابيــــة  احلمــــالت  معظــــم 
االتهامات بالفســــاد وإهــــدار املال العام ودفع 
الرشاوى واســــتخدام املرافق العامة ألغراض 

انتخابية وهو ما يعّد خرقا للقانون.
وفيمــــا اعتبــــر احملللــــون أن االنتخابات 
ستغير من أحجام بعض الكتل البرملانية دون 
أن تغير كثيرًا من التوازنات الكبرى ال ســــيما 
تلك التي أنتجت الصفقة الرئاسية التي قادت 
ميشال عون لرئاســــة اجلمهورية، فإن آخرين 
يعتبرون أن اخلروقات واملفاجآت تعتمد على 

نسبة املشاركة في عملية االنتخاب.
ووصلــــت هذه النســــبة إلــــى 54 باملئة في 
عــــام 2009، فيما تعّول أصوات االعتراض كما 
أصــــوات املجتمــــع املدني على ”تســــونامي“ 
انتخابــــي كي تتمكن من تســــجيل اإلجنازات 

املتوخاة.

وتعّبر شرائح واســــعة من اللبنانيني عن 
خيبــــة أمل من تكرار الوجــــوه ذاتها وخوض 
القوى التقليدية نفســــها املعركــــة، علما أنها 
لــــم تنجح على مــــدى عقود في تقــــدمي حلول 
االقتصادية  واملشاكل  السياسية  لالنقسامات 

واملعيشية التي يعاني منها لبنان.
لكن قانون االنتخاب اجلديد أعطى فرصة 
للناشــــطني فــــي املجتمع املدنــــي أو األحزاب 
الصغيرة للترشــــح، ما أثار حماسة عدد كبير 
مــــن الناخبــــني، وإن كان خبــــراء ومحللــــون 
يتوقعــــون أال يتخطــــى عــــدد املقاعــــد التــــي 

سيحصدها هؤالء أصابع اليد الواحدة.
ووفق الدستور اللبناني، فإنه بعد اعتماد 
النتائــــج النهائية، ســــيقوم األعضــــاء اجلدد 
بانتخــــاب رئيس جديــــد للبرملــــان، حيث من 
املتوقع أن يبقى الزعيم الشيعي املتحالف مع 
حــــزب الله نبيه بري رئيســــا ملجلس النواب. 
ثم يقوم النواب بزيارة الرئيس ميشــــال عون 
لتســــمية مرشــــحهم ملنصــــب رئيــــس مجلس 
الوزراء وهو ما يســــمى االستشارات النيابية 
امللزمــــة حيث يقــــوم عون مبوجبهــــا بتكليف 
الشــــخصية التي حتظــــى بأكثريــــة أصوات 
النواب بتشكيل احلكومة. ومن ثم تبدأ مرحلة 

مفاوضات صعبة على املناصب الوزارية.
ومــــن املتوّقع عــــودة ســــعد احلريري إلى 
رئاســــة احلكومــــة املقبلة على الرغــــم من أنه 
يتوّقــــع أن تتقلــــص الكتلــــة البرملانيــــة لتيار 

املستقبل الذي يتزعمه.

وكان احلريــــري طالــــب بســــرعة تشــــكيل 
حكومة جديدة للمضــــي ُقدما في اإلصالحات 
لوضــــع املالية العامــــة على مســــار تتوفر له 
مقومات االســــتمرارية. ودون هذا اإلصالح قد 
ال يسلمه املانحون 11 مليار دوالر من القروض 
امليســــرة التي تعهدوا بها فــــي أبريل املاضي 

للمساعدة في إنعاش االقتصاد اللبناني.

ومن املرّجح أن تنضم معظم األحزاب التي 
تشارك في حكومة احلريري اآلن إلى احلكومة 
اجلديــــدة. لكن تلــــك التي ســــتفوز باملزيد من 
املقاعــــد قد تطالــــب بحقائب وزاريــــة أكثر أو 

بوزارات.
وجدير بالذكر أنه قد يكون البرملان اجلديد 
املنتخــــب هــــو الذي يختــــار خليفــــة الرئيس 
ميشــــال عون. وســــتنتهي مدة كليهما في عام 
2022، لكن موعد االنتخابات البرملانية في ذلك 

العام لم يتّم حتديده بعد.

هل يضع حزب الله لبنان بأكمله تحت الوصاية اإليرانية

رغــــــم ما يكفله القانون االنتخابي اجلديد في لبنان الذي يعتمد على صيغة اللوائح املغلقة 
ــــــدال من النظام األكثرّي للمرة األولى من مشــــــاركة أوســــــع لكل  وعلى النظام النســــــبي ب
ــــــي أجريت األحد بعد تأخر  ــــــف والتيارات السياســــــية في االنتخابات البرملانية الت الطوائ
تسع سنوات، يستبعد مراقبون أن حتدث نتائج االقتراع تغييرا جديدا باملشهد البرملاني 
وال فــــــي طبيعة التحالفات بني الفرقاء السياســــــيني، أمام توقعــــــات من أن يكون حزب الله 
هو املســــــتفيد مما ســــــيخرج عن صناديق االقتراع األمر الذي يهدد بأن يضع البلد حتت 
ــــــة اإليرانية بالكامل، على الرغم من أن لوائح معارضة للحزب ســــــجلت حضورا  الوصاي

مقلقًا طوال األسابيع املاضية.

[ املال السياسي يغير مزاج الناخب لصالح اللوائح واملرشحني  [ خيبة لبنانية من تكرار الوجوه والقوى التقليدية نفسها في االنتخابات

حزب الله المستفيد من المشهد البرلماني الجديد

عماد سالمة:
التحالفات البرلمانية بعد 

االنتخابات ستشبه التحالفات 
االنتخابية الحاصلة اليوم

} بــريوت - انتظرت حنـــني ترجمان بفارغ 
الصبر فتح أحد مراكـــز االقتراع في بيروت، 
متهيـــدا لـــإلدالء بصوتهـــا فـــي االنتخابات 
التشـــريعية، التي أجريت أمس األحد بلبنان، 
فـــي جتربة خاضتها للمرة األولى في حياتها 
أملة بوصول وجوه جديدة إلى برملان بالدها.
وحضرت هذه الشـــابة األنيقة بحماســـة 
إلـــى مركز االقتراع داخل مدرســـة في منطقة 
رأس النبع، بعد شـــهر من بلوغهـــا 21 عاما، 
وهي الســـن التي يحددها القانـــون اللبناني 

للمشاركة في االقتراع.
علـــى مقربة منهـــا ومن ناخبـــني آخرين 
انتظمـــوا في صـــف طويل، انتشـــر مندوبو 
األحزاب التقليديـــة التي خاضت االنتخابات 
علـــى لوائـــح متنافســـة. بعضهـــم وضعـــوا 
علـــى رؤوســـهم قبعات عليها صـــورة رئيس 
احلكومة اللبنانية، رئيس تيار املستقبل سعد 
احلريـــري، والبعض اآلخر يرتـــدون قمصانا 
حتمل شـــعار حركة أمل التي يرأسها رئيس 

البرملان نبيه بري.
 قالـــت حنني لوكالة فرانـــس برس ”نحن 
فـــي بلد يضغـــط حكامـــه علينـــا لناحية من 
ســـننتخب. ولكن علينا أن ننتخب ملرشـــحني 

جدد من أجل التغيير“.
أشـــعر  أن  جميـــل  ”شـــعور  وأضافـــت 
بانتمائـــي إلى وطني“. وأبـــدت الطالبة التي 
تـــدرس اختصـــاص التربيـــة فـــي اجلامعة 
اللبنانية حماســـة لالنتخـــاب لصالح الئحة 
من خارج االصطفاف السياسي التقليدي في 
لبنـــان، على رغم محاولـــة أصدقائها إقناعها 
بأنـــه لـــن يكون مـــن الســـهل تغييـــر الطبقة 

السياسية احلالية.
وأوضحـــت وهـــي ترتدي قميصـــا زهري 
اللون وتغطي رأســـها بحجـــاب أبيض أنها 
التي  ســـتنتخب لصالح الئحة ”كلنا بيروت“ 
تضم ناشـــطني ووجوهـــا جديدة فـــي دائرة 
بيـــروت الثانية. ودعت حنـــني اجلميع قائلة 
”انتخبـــوا من جتدونه مناســـبا وليس للجهة 
التـــي تنتمـــون إليهـــا ألن االنتماء لـــن يأتي 

بنتيجة“.
ويقـــول علي األحمد (21 عاما) الذي وصل 
إلى مركز االقتـــراع قبل وقت قصير من فتحه 
عند الســـابعة صباحا ”أنتخـــب اليوم للمرة 

األولى وأتيت بحماس“.

وأبـــدى علـــي دعمه ملرشـــحي حـــزب الله 
اللبناني، أحد أبرز الالعبني السياســـيني في 
لبنان الذي يقاتل إسرائيل منذ عقود ويشارك 
إلى جانب قوات النظام في ســـوريا منذ العام 
2013 كمـــا يوالي إيـــران عقائديا وسياســـيا. 
وأوضح ”كمـــا كنا على اجلبهات والســـواتر 
ســـنكون وراء (احلزب) في صناديق االقتراع. 

نريد أن يكون بلدنا قويا واقتصاده قويا“.
وتوافد العشـــرات من الناخبني إلى مراكز 
االقتـــراع، بينهم عدد من املســـنني ســـاعدهم 
شـــبان مـــن أقربائهم على الدخـــول إلى غرف 
االنتخاب بعد إرشـــادهم حول آلية االنتخاب. 
وفي اخلارج، عملت املاكينات االنتخابية على 
توزيـــع وجبات على مندوبي وممثلي اللوائح 
املوجودين داخل خيم وضعت خصيصا لهم.

فـــي منطقة الطريق اجلديدة، حيث يحظى 
تيار املســـتقبل بنفوذ شـــعبي، حضر الشاب 
ســـوار إبراهيم لالنتخـــاب، آتيًا مـــن منطقة 
أخـــرى يقيم بها فـــي العاصمـــة. وعلى غرار 
حنني وعلي، يقـــول إبراهيم ”بلغت الـ21 عاما 
فـــي األول من ينايـــر املاضي. هـــذه أول مرة 
أنتخـــب فيها وآمـــل أال أصـــاب بخيبة“ لدى 
انتظـــاره أن يحـــني دوره للدخـــول إلى غرفة 

االقتراع.
وشرح الشاب الذي يعمل في مجال الفنون 
البصريـــة أنـــه تلقى عروضـــًا ماليـــة مقابل 
االنتخاب لألحزاب التقليدية، لكنه قرر عوضًا 
عن ذلـــك انتخاب الئحة ”كلنـــا بيروت“، على 
أمل أن يتمكن مرشـــحوها فـــي حال وصولهم 
إلى البرملان من سن تشريعات حتمي األقليات 

اجلندرية وحقوق اإلنسان واالستشفاء.
 وأعرب ســـوار عـــن شـــعوره بالقلق لدى 
توجهـــه إلى املنطقة التـــي يتحدر منها. وبني 
أنه قبـــل مجيئه إلى مركز االقتـــراع أنه ”كان 
علّي أن أرتدي عكس ما أرتديه في العادة آلتي 

وأنتخب بأمان“.
ويضيف تخليت عن أقراط األذنني، إذ كان 
علـــّي أن أظهر كما ُيفترض بالرجل أن يكون“. 
ورغم ذلك، ُيبدي هذا الشـــاب رضاه للمشاركة 

في االنتخاب.
ويقـــول ”أنا هنـــا وعلى األقـــل حاولت. ال 
أريد آن أمضي أربع ســـنوات في املنزل نادمًا 
ألننـــي لم أقتـــرع“. ويختم ”ال بـــأس أن تكون 

خائفا هذا هو التحدي. كن خائفا وانتخب“.

 شباب متحمس ينتخب للمرة األولى في لبنان

االنتخابات البرلمانية في لبنان

االنتخابات ستغير من أحجام بعض 
الكتل البرملانية دون أن تغير كثيرًا 

من التوازنات الكبرى ال سيما تلك التي 
أنتجت الصفقة الرئاسية
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} كان مهما أن ينعقد املجلس الوطني 
الفلسطيني في رام الله بعد غياب طويل. 

فالدورة األخيرة انعقدت في العام 1996. كان 
الهدف منها وقتذاك إلغاء بنود في امليثاق 

الوطني الفلسطيني. من بني املواد التي 
ألغيت، متهيدا للدخول في مفاوضات الوضع 

النهائي مع إسرائيل، واحدة تقول ”تقسيم 
فلسطني في عام 1947 وإقامة دولة إسرائيل 

هما غير قانونيني كّليا، أيا يكن الوقت 
الذي قضي، ألّنهما مناقضان إلرادة الشعب 
الفلسطيني وحلقه الطبيعي في وطنه“، أي 

بكل فلسطني.
كانت دورة 1996، عندما كان ياسر عرفات 
ال يزال حّيا يرزق، مبثابة تصالح مع الواقع 

ومع موازين القوى اإلقليمية والدولية في 
ظّل اعتراف بالدور األميركي في الوصول إلى 

تسوية ما على أساس خيار الدولتني الذي 
صار اآلن جزءا من املاضي. يعود ذلك بكّل 

بساطة إلى االستيطان اإلسرائيلي في الضّفة 

الغربية من جهة، وإلى أن اإلدارة األميركية 
احلالية ليست متحّمسة خليار الدولتني، 

إضافة إلى أنها منحازة كّليا إلسرائيل. ال 
حاجة إلى أمثلة على ذلك، إذ يكفي موقف 

الرئيس دونالد ترامب من القدس للتأّكد 
من مدى ذهابه بعيدا في هذا االنحياز. 

أّما بالنسبة إلى االستيطان، فقد بات عدد 
اإلسرائيليني املقيمني في الضّفة يزيد على 
800 ألف مستوطن. إّنه رقم مخيف يعطي 
فكرة عن إصرار إسرائيل على خنق خيار 

الدولتني في املهد.
املؤسف، حسب أحد احلاضرين من 

أعضاء املجلس أن ”ما طرح في اجللسات 
كان أفكارا قدمية تتولى التعاطي معها 

شخصيات أكل الدهر عليها وشرب“. لم 
يسمع العضو املشارك في دورة املجلس ”أّي 

فكرة جديدة من أّي نوع“ حسب قوله. كان 
كافيا مشاهدة أعضاء في املجلس ينزلون من 
السيارات التي أقلتهم إلى مكان انعقاد دورة 

املجلس الوطني في رام الله للتأّكد من حال 
الترهل التي تعاني منها القيادة الفلسطينية 
التي لم تستطع جتديد نفسها. هناك قيادات 
فلسطينية جتاوزت الثمانني من العمر تريد 
التعاطي مع واقع معّقد داخليا وإقليميا ال 

تعرف عنه الكثير، هذا إذا كانت تعرف شيئا.
هناك أزمة فلسطينية على مستويني. 

املستوى الداخلي واملستوى اإلقليمي 
والدولي. كانت أهّمية ياسر عرفات، قبل 
ارتكابه خطأ السقوط في فّخ رفض قبول 
النقاط التي طرحها الرئيس بيل كلينتون 
بعد فشل قّمة كامب ديفيد في العام 2000، 
تكمن في القدرة على التكيف مع الواقع. 

امتلك الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني 
ما يكفي من الشجاعة للدفع منذ العام 1988 
نحو التخلص من عقد املاضي مع ما يعنيه 
ذلك من سعي إلى إقامة عالقات مع الواليات 

املتحدة. ُتوجت جهوده بالزيارة التي قام بها 
لواشنطن من أجل توقيع اتفاق أوسلو في 
حديقة البيت األبيض في أيلول – سبتمبر 
1993. حصل ذلك على الرغم من خطأ كبير 

آخر، بل خطأ ضخم، ارتكبه في العام 1990 
عندما لم يدرك حجم اجلرمية التي ارتكبها 

صّدام حسني، في حّق العراق والعراقيني 
أوال، باجتياحه الكويت. كانت تلك جرمية 

في حّق العراق قبل أن تكون في حّق الكويت 
وشعبها الذي وجد نفسه فجأة شعبا مشّردا.

تقع القيادة الفلسطينية احلالية في 
اخلطأ نفسه الذي وقع فيه ياسر عرفات في 

1990. الفارق أن مرحلة بداية التسعينات 
كانت مرحلة مختلفة متاما على كّل الصعد. 

كان هناك اهتمام عاملي بالقضية الفلسطينية. 
كانت تلك قضية العرب األولى. تغّير كّل 

شيء اآلن. فقد العالم أّي اهتمام بفلسطني 
وفقد العرب الشعور بأن فلسطني أولوية 
لديهم بعدما أطل اخلطر اإليراني برأسه 

مهددا كّل دولة من دول املنطقة… وصوال إلى 
اليمن. عرف ياسر عرفات كيف يعيد القضّية 
الفلسطينية إلى الواجهة على الرغم من كّل 
الصعوبات. لم يحد عن هدف إقامة عالقات 
مباشرة مع اإلدارة األميركية. كان يستوعب 

دائما أّن أميركا وسيط ال بّد منه في حال كان 
املطلوب التوصل إلى تسوية في يوم ما.
ليس هناك حاليا من يدرك معنى أن 

القضية الفلسطينية لم تعد قضية العرب 
األولى، وأّن ال وجود ألّي ورقة ضغط 

فلسطينية على الواليات املتحدة أو إسرائيل. 
ما الذي ميكن أن يجبر حكومة بنيامني 

نتانياهو على العودة إلى طاولة املفاوضات؟ 
ثم ما هي مصلحة نتانياهو بأّي مفاوضات 

من أّي نوع، خصوصا أّن ال إدارة أميركية 
ملتزمة بخيار الدولتني. هذا اخليار يعني 

أّول ما يعني تدخال أميركيا لوضع حّد 
لالستيطان. وهذا ليس واردا على اإلطالق.
خالصة األمر أن ال فائدة من أي مجلس 

وطني في غياب الهدف الواضح املطلوب 
حتقيقه. يقول الفلسطيني الذي استشهدت 
به في مطلع املقال والذي شارك في جلسات 

املجلس الوطني ”بدل أن تعلن القيادة 
احلالية فشلها وتعترف بعجزها وتسّلم 

املسؤولية لألجيال الشابة التي قد تكون أكثر 
أهلية للتعامل مع التحديات، تتمّسك هذه 
القيادة بأسنانها وما بقي لها من مخالب 

بالسلطة. تفعل ذلك حفاظا على مصاحلها 
الذاتية التي هي بالتأكيد غير مصلحة الوطن 

واملواطنني، أي فلسطني والفلسطينيني“.
كّل ما في األمر أن عجائز تتعاطى مع 

موضوع جديد ال تعرف شيئا عنه. ال عالقة 
لهذه العجائز مبا يدور في املنطقة وال تعرف 

كيف جتد مدخال إلى البيت األبيض. األهم 
من ذلك كّله أن األدوات التي تستخدمها 

القيادة الفلسطينية في أي عاصمة عربية أو 
أوروبية أو في واشنطن ونيويورك ال عالقة 

لها من قريب أو بعيد مبا يدور على أرض 
الواقع، إن في الشرق األوسط أو في أميركا 

نفسها التي نفضت يديها من فلسطني.
هذا ال يعني في طبيعة احلال أن الشعب 

الفلسطيني سيستسلم إلسرائيل. الشعب 
لن يستسلم، على الرغم من أن ”حماس� 
الساعية إلى تكريس انفصال الضّفة عن 

قطاع غّزة جتهد من أجل ذلك. لن يستسلم 
الفلسطينيون حلال الترهل التي تعاني منها 

قيادتهم. ليس بعيدا اليوم الذي سيقولون 
فيه إن قضيتهم حتّولت بفضل القيادة 

احلالية إلى قضية تنسيق امني مع إسرائيل 
في الضّفة الغربية، وتقدمي اخلدمات املجانية 

إلسرائيل في غّزة حتت شعارات إسالمية 
مزّيفة. سيقولون إن هناك حاجة إلى قيادة 

جديدة تستطيع جتاوز حال االنقسام القائمة 
وتعيد العالقات مع العرب اآلخرين ومع 

العالم.
يفترض في مثل هذه القيادة الشابة التي 

يحتاج إليها الفلسطينيون إدراك أّن العالم 
العربي تغّير، وأن أميركا نفسها تغّيرت. ما 

هو الذكاء في النهاية؟ الذكاء في جزء منه 
هو القدرة على التعاطي مع املتغّيرات، وليس 
السقوط في حال من اجلمود دفاعا عن قيادة 
عجوز متخّلفة كّليا ليس فيها من يعرف ماذا 
يدور خارج محيط البيت الذي يقيم فيه… هذا 

إذا عرف ما يدور في بيته.

أزمة فلسطينية على مستويين
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صالح الدين دمرداش
الرئيس السابق حلزب الشعوب الدميقراطي املعارض في تركيا

} عندما انزوت تركيا العلمانية منذ عهد 
مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك على 

خلفية انهيار الدولة العثمانية، كان ذلك 
االنزواء والعودة إلى األولويات الوطنية 
التركية الداخلية من أفضل ما حدث في 

تاريخ األناضول. فخالل فترة انشغال تركيا 
بشؤونها، تلّمس األتراك طريقهم نحو بناء 

مجتمع حديث ومنفتح. ورغم الصعوبات 
االقتصادية وسطوة املؤسسة العسكرية 

وضغوط اجلنراالت وتدخلهم الدائم 
ووصايتهم على الشأن العام حلماية النهج 
العلماني، إال أن ما ميز تلك الفترة، بعد أن 

انتهت دولة ”الرجل املريض“ وانقرضت أوهام 
الدولة العثمانية، أنها كانت واعدة مبراحل 

كثيرة ال تقاس مع التراجع واالنتكاس 
التدريجي الذي متضي فيه تركيا اليوم، على 

يد رجب طيب أردوغان ومن يخدعهم بأحالمه 
القائمة على استعادة خرافة سالطني بني 

عثمان الزائلة.
لقد كانت اجلغرافيا العربية إلى جانب 
منطقة البلقان احملورين اجلغرافيني اللذين 

ترجمت من خاللهما الدولة العثمانية سلطتها 
الدينية حتت شعار اخلالفة. فارتكبت مجازر 

فظيعة ال تنسى في أرمينيا، ونهبت وسيطرت 
على آثار وثروات الشعوب العربية، كما قامت 
بسجن وتعذيب األحرار الذين كانوا يقاومون 
االحتالل العثماني، ويرفضون سياساته التي 

اعتمدت على نشر وتعميم البؤس والفقر 
والتجهيل. وعلى إثر التاريخ األسود للوجود 
العثماني كان املؤرخ العربي املنصف يتسق 

مع االجتهاد والتنوير الذي بدأ بإخضاع 
مفهوم اخلالفة للنقد، باعتباره، منذ صعود 

الدولة األموية ثم العباسية، كان ستارا زائفا 
يستخدم الدين لبناء سلطة دنيوية تلبية 

ألطماع بشرية، ال شأن لها بتمثل الشريعة 
أو حماية اإلسالم. ونتيجة لهمجية وغباء 

االحتالل العثماني وقسوته الشديدة، امتلك 
العرب حتى اليوم حصانة قوية ضد االحتالل 

التركي وتطلعاته املتجددة. ومهما ارتدت 
األطماع التركية من قمصان عثمانية أو 

إخوانية فإنها أصبحت في خانة غير املرحب 
بها نفسيا في الوجدان الثقافي العربي. كما 
أن األتراك بدورهم خسروا اآلالف من اجلنود 

في املنطقة العربية أثناء فترة تواجدهم 
العسكري واإلداري، وبالتالي فإنهم يتشاءمون 

بشدة من ذكريات املاضي القريب الذي حتولت 
فيه العديد من األقطار العربية إلى مقابر 

للغزاة األتراك.
كان االحتالل التركي عاجزا عن التقّرب 

من املجتمعات العربية. وظلت الهوية 
الثقافية للعرب عصية على التفتت أو االنهيار 

واالندماج بثقافة احملتل، رغم اجلهود التي 
بذلتها إسطنبول حملو الثقافة العربية 
بوسائل عديدة، من بينها طباعة ونشر 

صحف بدائية باللغة التركية. وفي املقابل 
عجز األتراك عن استيعاب وفهم دور املخزون 

الثقافي العربي في حماية الهوية املرتبطة 
بشكل وثيق باإلسالم، مما جعل دعاوى متثيل 
اخلالفة اإلسالمية من قبل األتراك كذبة كبرى 

سقطت بسهولة أمام املمارسات العدوانية 
وكل ما يتصل بسلوك الغازي التركي الذي 

وضعه في موقع احملتل األجنبي الغريب عن 
الدين والهوية والروح اإلسالمية.

كما شملت الهمجية العثمانية إدخال 
وسائل التعذيب والبطش غير املعهودة من 

قبل، إلى جانب التوحش التركي في اجلباية 
وأساليب النهب التي ترافقت مع احتاللهم 

للمنطقة، ما أشعل الغضب ضدهم ودفع 
املؤرخني العرب إلى رصد وتوثيق جرائمهم. 

لذلك جند لالحتالل العثماني سمعة سيئة 
في الوعي العربي، رغم تلّبس ذلك االحتالل 

بالدين ومبفهوم اخلالفة.
ورغم تعّرض املنطقة العربية لغزوات 

وأشكال متباينة من االحتالل على يد القوى 
االستعمارية األجنبية في العصر احلديث 

ابتداء بالبرتغال، إال أن املؤرخني يعتبرون 
أن االحتالل التركي الذي اجتاح املنطقة 

العربية على فترات باسم اخلالفة العثمانية 
هو األسوأ، ولم تسلم من ذلك الزحف الهمجي 

املتخلف على مستوى اجلغرافيا العربية 
سوى اإلمارات وُعمان واملغرب. وتلك التجربة 
القاسية للعرب مع الدولة العثمانية منحتهم 

حصانة مستقبلية، جتعلهم حتى اآلن في 
حالة توّجس ورفض للتطّفل التركي، الذي 

يفكر باستعادة نفوذ املرحلة العثمانية بوجوه 
جديدة وأفكار قدمية. كما أن أحد أبرز مساوئ 
االحتالل التركي يتمّثل في قيام تركيا بتسليم 
تركتها من األقطار العربية لقوى استعمارية 

أخرى متثلت في االحتالل األوروبي 
البريطاني والفرنسي واإليطالي، وذلك عندما 

وصلت الدولة العثمانية إلى املرحلة التي 
عرفت فيها بالرجل املريض، أي الكيان العاجز 
عن حماية نفسه وما يقع حتت يده، والعاجز 

كذلك عن حماية مصالح حلفائه.
من احلقائق التي ال بد أن األتراك 

املّطلعون على أهداف التيار اإلخواني 
احلاكم لتركيا يدركونها جيدا، أن ذلك التيار 
يقود بالدهم إلى نفق الكراهية وانعدام ثقة 
اآلخرين بتركيا املعاصرة، بدليل تزايد ردود 
الفعل العربية جتاه أطماع النظام اإلخواني 

بقيادة أردوغان. وسبق أن اكتوى املجتمع 
التركي بأوهام اخلالفة ودفع ضريبة غالية 

من أرواح أبنائه ومن مستقبل األجيال 
التركية القادمة، عندما كانت الدولة العثمانية 

تبرر متددها العسكري العبثي برفع راية 
اخلالفة. لذلك فإن هيمنة احلنني إلى زمن 

اخلالفة على وعي حكام تركيا اجلدد سوف 
يقود األتراك إلى مستنقع االنهيار مع مرور 

الوقت، ألن اللحظة الراهنة بتحدياتها 
االقتصادية في ظل تذبذب األوضاع العاملية 

تستدعي التركيز مرة أخرى على الشأن 
التركي والعودة إلى وصايا أتاتورك، بعيدًا 

عن النوستاجليا املرضية التي تداعب مخّيلة 
أردوغان، وفي سبيلها ال يهمه أن يضّحي 

مبستقبل الشعب التركي.
وتأكيدًا لغرام أردوغان باحلنني إلى 

ماضي اخلالفة العاطفي والتزامه بأدبيات 
اإلسالم السياسي، ال ننسى أن آخر مرة 

تعّرض فيها للسجن كانت في عام 1998 إثر 
قيامه بالتحريض على الكراهية الدينية. 

ونتيجة لذلك صدر حكم بسجنه ومت منعه 
بالفعل من العمل في الوظائف احلكومية، 

وترتب على ذلك احلكم أيضًا حرمانه آنذاك 
من الترشيح لالنتخابات العامة. وكانت خلفية 

هذه الواقعة قد بدأت عندما قام أردوغان 
باقتباس أبيات من شعر تركي يحمل مضمونًا 

إسالميًا حركيًا في مضمونه، كما نالحظ من 
سياق الكلمات التي أدخلت أردوغان السجن 
أنها ال تختلف عن شعارات وأناشيد خاليا 

تنظيم اإلخوان في املشرق العربي:
”مساجدنا ثكناتنا  

قبابنا خوذاتنا 
مآذننا حرابنا 

واملصلون جنودنا  
هذا اجليش املقدس يحرس ديننا“.

بعد تلك الواقعة واصل أردوغان مخططه، 
ولم يتراجع عن االستفادة من االنتكاسات 

املتكررة التي كان يتعرض لها أستاذه جنم 
الدين أربكان بفعل احلظر املتكرر ألنشطته، 

فقام أردوغان مع آخرين بتأسيس الذراع 
السياسي اجلديد إلخوان تركيا حتت اسم 
حزب العدالة والتنمية عام 2001. وتعّرض 

املجتمع التركي والقاعدة العلمانية العريضة 
خلديعة كبرى، عندما أعلن املتأسلمون أن 
حزبهم لن ميّس مبادئ العلمانية والنظام 

اجلمهوري ولن يتدخل في صالحيات القوات 
املسلحة التركية. ولتمرير اخلدعة قال 

أردوغان حينها ”سنتبع سياسة واضحة 
ونشطة من أجل الوصول إلى الهدف الذي 

رسمه أتاتورك إلقامة املجتمع املتحّضر 
واملعاصر في إطار القيم اإلسالمية“. ومن 
يراجع جهود أردوغان من أجل السيطرة 

الكاملة على مؤسسات احلكم في تركيا سوف 
يالحظ التدّرج املرحلي في تنفيذ املخطط 

اإلخواني.
وبالعودة إلى هوس حكام تركيا اجلدد 
بأسطورة اخلالفة، ورغم أن الثقافة النقدية 

العربية ذات الطابع التنويري لها موقف 
حاسم جتاه موضوع اخلالفة، وأنه مجرد 

غطاء للتسلط الكهنوتي باسم الدين، إال 
أن الوقائع التاريخية ال تزال تشير إلى أن 

أحوال العرب وشؤونهم أثناء الدولة األموية 
ومن بعدها الدولة العباسية كانت أكثر رقّيا 

وحضارة وقوة وإنتاجا، مقارنة بالكارثة 
التي حّلت على اإلنسان العربي أثناء احتالل 

األتراك لدول املنطقة العربية وحتويلها 
إلى بلدان متخلفة. وبعد حقبة سوداء من 

التواجد التركي تعرضت املنطقة الحقًا 
للتشظي واالنقسام إلى دويالت، ثم وقعت 

حتت االحتالل األجنبي كما أشرنا. وبالتالي 
من الصعب اليوم أن يراهن أنصار العثمانية 
اجلديدة على خطابات أردوغان التي تتمسح 

بالدين، وتغازل عقول من فقدوا الوالء 
ألوطانهم، وفضلوا عليها املكوث في فنادق 

إسطنبول. كما ال ميكن أن متحى بسهولة من 
سجالت التاريخ الصفحات السوداء التي 

حتكي عن االحتالل التركي الهمجي للمنطقة، 
وبسببه ستبقى تركيا العثمانية العدو اللدود 

للعرب في الذاكرة، إلى جانب الفرس الذين 
يتضاعف خطرهم بقدر نزعتهم الطائفية.

تجربة قاسية منحت العرب حصانة ضد أوهام العثمانية الجديدة

األتراك المطلعون على أهداف التيار 

اإلخواني الحاكم لتركيا يدركون أن 

ذلك التيار يقود بالدهم إلى نفق 

الكراهية وانعدام ثقة اآلخرين بتركيا، 

بدليل تزايد ردود الفعل العربية 

تجاه أطماع النظام اإلخواني بقيادة 

أردوغان

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي



} من السذاجة االعتقاد أن إسرائيل نائية 
بنفسها عن الصراع السوري، الذي بدأ منذ 

سبعة أعوام، باعتبار أنها ال تشتغل على 
النحو املباشر الذي تتدخل به أو تتموضع 

عبره كل من إيران وروسيا وتركيا والواليات 
املتحدة. فإسرائيل هي مبثابة القطبة اخلفية 

في هذا الصراع، سواء اشتغلت بطريقة 
سياسية صامتة، أو عملت بطريقة عسكرية 
صاخبة. ثمة جتليات عديدة لتبني هذا األمر 

يكمن أهمها في اآلتي:
أوًال من خالل السياسة التي تنتهجها 

الواليات املتحدة التي أدت إلى عدم حسمها 
ملوقفها بشأن وقف الصراع الضاري في هذا 
البلد، رغم األهوال التي شهدها أو اختبرها 

السوريون، بتشريد املاليني وحتولهم إلى 
الجئني ومقتل مئات األلوف منهم ودمار 

عمرانهم، إذ ال ميكن عزل املوقف األميركي 
عن املوقف اإلسرائيلي، مع علمنا أن 

السياسة اخلارجية األميركية في الشرق 
األوسط تأخذ في اعتباراتها أمن إسرائيل 
أوال، في إطار فهمها ملصاحلها وأولوياتها.

ثانيا هذا يحصل عبر التنسيق السياسي 
والعسكري مع الدولتني الكبريني، أي 

الواليات املتحدة وروسيا، وهو األمر الذي 
أثمر اتفاقية لوقف التصعيد في اجلنوب 

السوري (القنيطرة ودرعا والسويداء)، بني 
روسيا والواليات املتحدة واألردن؛ من خارج 

معسكر أستانة الثالثي الذي يضم روسيا 
مع إيران وتركيا، مع معرفتنا أن إسرائيل 
شريك غير معلن في هذا االتفاق وعبر كل 

طرف فيه.
ثالثا منذ بداية االنفجار السوري، مارس 

2011، انتهجت إسرائيل سياسة مفادها 
النأي بالنفس، الذي يقتصر على عدم إدالء 

املسؤولني اإلسرائيليني بتصريحات واضحة 
عما يجري في سوريا، لكنها من الناحية 
العملية انتهجت سياسة مزدوجة، تقوم 

من جهة على دفع القوى الكبرى، وال سيما 
الواليات املتحدة، لترك البلد للمزيد من 

التمزق واخلراب الدولتي واملجتمعي، ألن 
هذا الوضع املتدهور في محيطها هو الذي 

يجعلها في بيئة آمنة لعقود، وفقا ملقولة 
”دع العرب ينتحروا“.. عرب يقتلون عربًا… 

فما شأننا نحن؟ دعوا العرب يقتلوا بعضهم 

البعض بهدوء؟ (أليكس فيشمان، ”يديعوت 
أحرونوت“، 12 يونيو 2013).أما من اجلهة 

الثانية، فثمة التدخل العسكري املباشر وفق 
سياسة الردع والعصا الطويلة، للحؤول 

دون اقتراب قوات إيرانية أو حليفة لها من 
حدودها، إضافة إلى احلؤول دون وصول 
إمدادات عسكرية ذات وزن، أو من نوعية 

معينة، من إيران إلى حزب الله، بحيث نفذت 
إسرائيل، خصوصا طوال السنوات اخلمس 

املاضية، العشرات من الغارات ضد مواقع 
عسكرية للنظام، وضد قواعد إيرانية في 

سوريا أو ضد قوافل تسلح إيرانية، كما ضد 
بعض قياديي حزب الله.

في هذا السياق، لعل أقسى الضربات 
التي وجهتها إسرائيل ضد أهداف في 

األراضي السورية هي تلك التي حصلت 
الشهر املاضي قرب حماة، والتي أدت إلى 
تدمير كامل لقاعدة إيرانية كبيرة حتتوي 

مخازن أسلحة، وعن ذلك كتب احمللل 
اإلسرائيلي آفييسسخاروف في تاميز اوف 

إسرائيل 4 مايو، ”بعد ساعات من الهزة 
األرضية الغامضة- 2.6 درجة على سلم 

ريختر- التي سجلتها أجهزة قياس الزالزل 
في مركز رصد الزالزل األوروبي املتوسطي، 

بدأت الظروف التي تقف وراء سلسلة من 
االنفجارات التي هزت سوريا (أواخر الشهر 

املاضي) تتضح… صواريخ مخترقة للخنادق، 
والتي ال تنفجر عند ارتطامها باألرض 

وإمنا عميقا داخل األرض، أصابت قواعد 
في منطقتي حماة وحلب. ومن هنا ينبع 

مصدر الهزة األرضية. القاعدة التي هوجمت 
في منطقة حماة تابعة للواء 47 في اجليش 

السوري التابع للرئيس بشار األسد… املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان (ومقره لندن) ذكر 
أن 26 شخصا لقوا مصرعهم في الهجوم، 

من بينهم إيرانيون. تقرير آخر حتدث عن 38 
قتيال. أيا كان احلال، من الواضح أن الهجوم 

غير اعتيادي في جوانب عدة. كل هذا بدأ 
يبدو وكأنه عملية إسرائيلية أميركية منسقة 
للحد من أنشطة اجليش اإليراني في سوريا، 
وفي نفس الوقت نقل رسالة إلى موسكو بأن 

الضوء األخضر الذي أعطته روسيا إليران 
للتموضع عسكريا في سوريا غير مقبول في 

القدس وواشنطن“.
كما يأتي ضمن ذلك قيام إسرائيل 
بإرسال ثماني طائرات حربية لإلغارة 

على عدة أهداف عسكرية في سوريا، منها 
مطاران عسكريان (تيفور قرب تدمر، واملزة 
في دمشق)، وثالث قواعد للدفاعات اجلوية 

ومواقع عسكرية مهمة في ريفي دمشق 
ودرعا، وذلك في شهر فبراير املاضي.
وفي عملية ذات داللة معينة قامت 

إسرائيل يوم 17 أبريل املاضي بالولوج إلى 
أجهزة الرادارات السورية بطريقة القرصنة، 

بحيث أن تلك األجهزة أظهرت ضربات 
صاروخية معادية جتاه مطاري الشعيرات 
في ريف حمص، والضمير في ريف دمشق، 

األمر الذي جعل الدفاعات اجلوية تطلق 
صواريخ مضادة، وهو ما تبني في ما بعد 

عن مجرد غارات وهمية، بعد أن تورط اإلعالم 
السوري واإلعالم املساند له، باحلديث عن 

أن ثمة غارة فعلية حصلت. واملغزى من ذلك 
أن إسرائيل في مثل هذه العملية، وعمليات 
مماثلة رمبا تقف وراءها الواليات املتحدة، 
كما جرى في تدمير ثماني طائرات حربية 

روسية في قاعدة حميميم الروسية (فبراير 
املاضي)، حتاول تأكيد أن أجهزة الرادارات 
التابعة ملنظومة الدفاعات اجلوية الروسية 

ميكن شلها أو إخراجها من اخلدمة.
طبعا في الغضون ثمة الغارات املستمرة 
على مركز البحوث العلمية في جمرايا قرب 
دمشق، منذ عام 2013، والتي انتهت مؤخرا 

إلى تدميره.
من كل ذلك ميكن االستنتاج بأن إسرائيل 

باتت العبا أساسيا في الصراع السوري، 
وأن هذا الوضع يتعلق بأجندتها اخلاصة 

فقط، أي ليست له عالقة بالصراع الدائر 
بني السلطة واملعارضة، إذ أن كل الضربات 
اإلسرائيلية واألميركية تقصدت عدم توجيه 

ضربات ميكن أن تكسر النظام، أو ميكن 
أن تشكل فرقا لصالح املعارضة، وأن هذا 

التدخل يهدف إلى جلم إيران، وحتجيم 
نفوذها، ودرء أية مخاطر مستقبلية منها، 

وليس إنهاء وجودها في سوريا أو لبنان، إذ 
مازال االستثمار اإلسرائيلي واألميركي في 

الدور اإليراني في املنطقة على حاله، طاملا 
أن إيران تخدم تقويض البنى املجتمعية 

والدولتية في املشرق العربي، من العراق إلى 
لبنان مرورا بسوريا.
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مصر وأزمة إرسال قواتها إلى سوريا

} كلما جاء ذكر إرسال قوات مصرية 
للمساهمة في حل أزمة عربية، تعالت أصوات 
محذرة من نتائج تلك اخلطوة. على الفور يتم 
استدعاء شبح عقدة اليمن في ستينات القرن 
املاضي، عندما شاركت مصر بقوات عسكرية 

برية لدعم الثورة اليمنية.
البعض يربط بني هذا التدخل وفاجعة 
يونيو 1967 وخسائرها الفادحة، وبني كل 
حديث يتعلق بفكرة إرسال قوات مصرية 
إلى أي بقعة عربية أخرى. يتناسى هؤالء 
أن املرارات التي أفضى إليها ما يوصف 

بـ”التورط“ كانت لها روافد إيجابية لدى قطاع 
كبير من الشعب اليمني، ولم يتعاملوا معها 

باعتبارها غزوا سافرا.
هناك تقديرات كثيرة متباينة لهذه القضية 
ليس هذا وقت استعراضها، لكن إرسال قوات 
مصرية لم يكن كله شّرا، كما يتخيل البعض، 

أو كما يروج آخرون. في النهاية ثمة حلظة 
تاريخية معينة تفرض على احلكام اتخاذ 

مواقف صعبة، حتى لو جلبت مشكالت الحقة.
عقدة اليمن لم متنع مصر من إرسال قوات 
في حرب اخلليج األولى عام 1991، عندما وجد 

الرئيس حسني مبارك آنذاك، ضرورة أملتها 
تقديرات بدت له مقنعة ماديا لإلقدام على هذه 

اخلطوة في حينه.
نغمة الرفض القاطع إلرسال قوات 

خارجية، والتي يبيحها الدستور في حاالت 
معينة، بدأت تتردد مع نشوب احلرب األهلية 
في اليمن، وامتنعت مصر عن املشاركة فيها 
بقوات على األرض، ضمن التحالف العربي، 
وال تزال تشارك فيها بقوات جوية وبحرية.
تصاعد الكالم حول إرسال قوات عربية 
إلى سوريا مؤخرا، تزامن مع عزم الرئيس 

األميركي دونالد ترامب سحب قوات بالده من 
هناك. املياه الكثيرة التي جرت في هذا النهر، 
إقليميا ودوليا، تصب في صالح االجتاه نحو 

التوافق على فكرة تشكيل هذه القوات.
على الفور قفزت إلى الذهن مشاركة مصر، 

بحكم أنها متلك أكبر جيش عربي، عددا 
وتسليحا. وعلى الفور عادت أسطوانة اليمن، 

وصعوبة أن ُتقدم القاهرة على هذه اخلطوة 
في أزمة معقدة. هذا كالم صحيح له وجاهته 

السياسية واألمنية، ومن املمكن أن تكون له 
مزايا، لكن أغلبية من رددوه جتاهلوا الضريبة 

التي تدفعها أي قوة تطمع في دور قيادي.
عملية جس النبض التي بعث بها وزير 
اخلارجية املصري سامح شكري، األربعاء 

املاضي، أجلت قدرا من الغموض في الصورة، 
عندما تطرق إلى مسألة إرسال قوات مصرية 
إلى سوريا. ثم أصدر الرجل بيانا في اليوم 
التالي لم ينف فيه الفكرة، وأوحى أن هناك 

حديثا جادا في األروقة إلرسال قوات عربية، 
والدستور وحده يرسم مسألة املشاركة 

املصرية. مبعنى أن الباب ال يزال مفتوحا، 
والقاهرة ميكن أن تتخلص من عقدة اليمن، ما 

يجعلها غير أسيرة لها.
الواليات املتحدة، وهي قوة كبيرة، 

تخلصت من عقدة فيتنام، ولو بقيت رهينة 
لها ملا أصبحت قوة مسيطرة على مقاليد أمور 
كثيرة في العالم. جميع التدخالت في العراق 
وأفغانستان والبوسنة، وحتى الصومال وما 

انطوت عليه من فاجعة جديدة، ساهمت في 
حتويل أميركا إلى دولة عظمى.

روسيا أيضا، لم ترضخ لعقدتها في 
أفغانستان ولو حدث ذلك ملا تدخلت في 

أوكرانيا أو فكرت في إرسال جيشها إلى 
سوريا. وكلها محكات جعلتها محورا من 

احملاور الرئيسية في العالم؛ حتقق مصاحلها 
وجتني ثمارا من وراء هذه التدخالت.

املؤكد أن هناك فرقا كبيرا بني حسابات 
مصر وحسابات كل من الواليات املتحدة 

وروسيا، لكن النتيجة واحدة. إذا أرادت دولة 
حتقيق أهدافها واحلفاظ على مصاحلها، 

يجب أن تكون لها تطلعات وطموحات تتواءم 
مع ذلك. االنسحاب لن يجعل أي دولة في 
مأمن متاما، بل رمبا يسمح بهيمنة قوى 

غادرة على املنطقة، تؤثر على املصالح 
االستراتيجية لدولها.

مصر عندما الزمتها ظروف قاسية وانزوت 
خالل السنوات املاضية، ومنحت أولوية 
لترتيب أوضاعها الداخلية، فتحت الباب 
لتغّول دول مثل إيران وتركيا وإسرائيل، 

والتي انتهزت الفرصة وضاعفت من 
التدخالت السافرة في املنطقة، ما أفضى إلى 

تعقيد األزمة السورية، وجتاهل التفكير في 
التسويات لغالبية الدول العربية، لكنه لم 

يستطع غض الطرف عن دور طهران وأنقرة 
وتل أبيب.

هذه ليست دعوة مجانية لتدخل اجليش 
املصري في األزمة السورية بال تقديرات 

دقيقة، لكنها محاولة إلعادة النظر في 
احلسابات ألنها أضحت متغيرة. األجواء التي 

حدث فيها التدخل املصري في اليمن مختلفة 
عما هو سائد اآلن، في الظروف السياسية 
والقدرات العسكرية والتحالفات اإلقليمية 

وتوازنات القوى الدولية. كما أن القاهرة لم 
تنكر دعمها لسوريا حاليا من خالل مدها 
مبستشارين عسكريني. ولم تنكر التعاون 

األمني في ملف مكافحة اإلرهاب وتتبع 
قوائم املتطرفني، كذلك القيام بعمليات تدريب 
وتزويد اجليش السوري بقطع غيار ومعدات 

عسكرية.
مبعنى أن ثمة حضورا عسكريا مصريا 

ليس بخاف على الدول املنخرطة في الصراع، 
ناهيك عن املشاركة في وساطات اتفاقيات 
الهدنة وخفض التوتر في مناطق مختلفة 
برعاية روسيا، األمر الذي مت بسبب متتع 

مصر بقبول من جانب أطراف متعددة، 
متحالفة ومتخاصمة.

الطريقة التي ُصنع بها القرار املصري 
في السنوات املاضية، تتسم بقدر عال 

من التوجس. وهي عملية مفهومة في ظل 
الظروف التي مرت بها البالد من توتر وعدم 

استقرار. اآلن الظروف تغيرت؛ حتقق قدر 
مرتفع من األمن، مؤسسات الدولة تعمل 

بصورة طبيعية، املخاوف الناجمة عن خطر 
اإلخوان واملتشددين واإلرهاب تالشت تقريبا.

التريث واحلذر والتردد، أبعاد مطلوبة 
في أزمة سوريا، بحكم ما يكتنفها من 

تشابكات غريبة، وتبدل في الوالءات وتغير 
في التحالفات. ومتيل القاهرة إلى أن يكون 

التدخل حلفظ السالم وليس للقتال.
مصر الطموحة لدور عربي كبير وحترك 

إقليمي واسع، لم يغب عن ذهنها ما يجري في 
سوريا، ألنها االمتداد الطبيعي لألمن القومي. 

وقامت بأدوار مباشرة وغير مباشرة، كلها 
تصب في دعم هذه القضية املصيرية.

الهواجس الظاهرة حيال عملية إرسال 
قوات برية إلى سوريا لها مبررات كثيرة، 

بعضها على صلة بالعالقة القوية مع 
السعودية التي طلبت مشاركة مصر بقوات 

مماثلة في اليمن، ولم تتم االستجابة لها، 
وجرى االلتفاف على هذا الطلب بحجج 
متباينة، وبعضها اآلخر له عالقة بعدم 

استبعاد استمرار انفالت األوضاع في 
سوريا، فتجد القاهرة نفسها متورطة في 

أزمة مفتوحة على مصراعيها، عامرة بقوات 
وميليشيات تابعة لدول عدة.

الطرح اجلديد لم يتحدث عن قوات مصرية 
فقط، لكنه أشار إلى تشكيل قوات عربية. 

بالطبع مصر تتحمل جزءا كبيرا في العملية، 
حال إمتامها. الطرح له غطاء أو ضامن دولي، 

يتمثل في الواليات املتحدة. كما أن هناك 
قواسم جيدة مع روسيا املتحكمة في مفاصل 

رئيسية في األزمة، ميكن أن تسّهل عمل 
القوات العربية.

األهم أن اخلارطة في املنطقة تتغير ولم 
تعد رهينة بتقديرات جامدة. التطورات 

املتالحقة تؤثر على الكثير من التوازنات 
التقليدية. الدول اآلن تتفق وتختلف في األزمة 
الواحدة؛ لم تعد الرؤية حدية على الدوام، من 

كانوا حلفاء باألمس قد يتحولون إلى أعداء 
اليوم، والعكس صحيح.

السيولة الشديدة في بنية النظام اإلقليمي 
عقدت أزمات وسهلت تفاهمات. من هنا فإن 

التفكير بعقل مفتوح وغير مكبل مبيراث 
املاضي سوف يكون مفيدا، ويخرج مصر 

وغيرها من أمناط جتاوزها الزمن.
املخاوف التي تالزم القاهرة منطقية، 

لكن ميكن أن تفوت عليها فرصة تاريخية. 
املشاركة في القرارات اإلقليمية تستلزم قدرة 
على طرح املبادرات وحتمل مسؤولية العمل 
على تنفيذها. الدول املتقاعسة لن يكون لها 

مكان حتت الشمس. وقد جتاوزت مصر مسألة 
احلذر. وأمامها فرصة بالتعاون مع السعودية 
واإلمارات، للمشاركة في إعادة هندسة املنطقة 
مبا يحافظ على مصالح جميع الدول العربية.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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مصر تجاوزت مسألة الحذر الزائد. 
وأمامها فرصة، بالتعاون مع السعودية 
واإلمارات، للمشاركة في إعادة هندسة 
املنطقة بما يحافظ على مصالح جميع 

الدول العربية

إسرائيل باتت العبا أساسيا في الصراع 
السوري، وهذا الوضع يتعلق بأجندتها 

الخاصة فقط، أي ليست له عالقة 
بالصراع بني السلطة واملعارضة

} يتعرض النفوذ اإليراني في القارة األفريقية 
لتراجع ملحوظ خالل الفترات األخيرة، إذ 

الواضح أن األفارقة باتوا يدركون جيدا 
التداخل بني اجلانبني السياسي والديني في 
العالقات الدبلوماسية مع طهران، واستحالة 
الفصل بني االثنني في مسلسل التعاون الذي 

عملت إيران على نسجه مع عدد كبير من 
الدول األفريقية خالل العقود الثالثة املاضية. 
وفي احلوار األخير الذي نشرته مجلة ”تامي“ 
األميركية مع ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان قال إن السعودية استطاعت القضاء 

على نفوذ إيران في القارة بنسبة 95 في املئة.
وقد جعلت إيران من القارة األفريقية منذ 

وقت مبكر واجهة خلفية للتحرك الدبلوماسي 
واالقتصادي في مواجهة احلصار الدولي 

والعزلة اإلقليمية، وضلعا أساسيا في ”الهالل 
الشيعي“ الذي كشفه العاهل األردني امللك 

عبدالله الثاني عام 2004. وقبل ثالث سنوات 
استغلت إيران الرفع اجلزئي للعقوبات 

الدولية في أعقاب االتفاق النووي مع االحتاد 
األوروبي والواليات املتحدة من أجل تدشني 

مرحلة هجوم دبلوماسي قوي في القارة 
السمراء، حيث صرح نائب وزير اخلارجية 

حسني أمير عبداللهيان عام 2015 لإلذاعة 
املركزية اإليرانية بأن إيران وأفريقيا لديهما 

عالقات استراتيجية، ودعا جميع الفاعلني 
اإليرانيني في االقتصاد والتجارة والعلوم 

والثقافة إلى ”اقتناص الفرص التي تتيحها 
أفريقيا“.

ولكن إيران ال تلعب في املسرح األفريقي 
حتت األضواء في جميع احملطات؛ فهي 

توسعت في أفريقيا عبر منظمات حكومية 
وغير حكومية وخبراء إيرانيني في شبكة 

يطلق عليها ”شبكة األعمال اإليرانية“، مهمتها 
التخطيط السري للتغلغل اإليراني في البلدان 

األفريقية واإلشراف على الصفقات وتعبيد 
الطريق أمام املسؤولني اإليرانيني الذين يجيء 
دورهم بعد ذلك التخاذ قرارات علنية مشتركة 

أو توقيع اتفاقيات مع حكومات أفريقية، 
بعد أن تكون تلك االتفاقيات قد مرت fقنوات 

سرية ومت التوافق على تفاصيلها. وتفسر 
تلك القنوات السرية التي تفتحها الشبكة 

املشار إليها كيف أن وزير اخلارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف قام بجوالت في القارة 

ثالث مرات في بضعة أشهر عام 2016، مرفوقا 
بفريق من رجال االقتصاد والدبلوماسيني.

وحسب دراسة أجنزت عام 2016 بشراكة 
بني مركزين أفريقيني لألبحاث، هما أفريقيا 

أنفيستور وأفريقيا غروب، فإن إليران حضورا 
دبلوماسيا في نحو ثالثني دولة أفريقية، ما 

مكنها من احلصول على عضو مراقب في 
االحتاد األفريقي، وغالبية السفراء اإليرانيني 

في القارة هم من احلرس الثوري ويعملون في 
اخلفاء لنشر التشيع اإليراني حتت الواجهة 

الدبلوماسية والتعاون الثقافي. ذلك أن إيران 
تسعى إلى استغالل أي وجود شيعي في 

البلدان األفريقية من أجل حتويله إلى نسخة 
من التشيع اإليراني وإفراغه من محتواه 

الثقافي احمللي وجعله ذيال إليران.
وتعمل إيران على نشر املذهب الشيعي 

اإلثني عشري في البلدان األفريقية حتت غطاء 
التعاون في املجالني العلمي والثقافي، حيث 
تقدم منحا دراسية للطالب األفارقة أو تسهل 
لهم االنتقال إلى إيران مبنح دراسية من أجل 

إخضاعهم للتكوين وتوظيفهم بعد عودتهم 
إلى بلدانهم في نشر التشيع. وتركز طهران 

بشكل أساسي على نيجيريا، البلد األكبر من 
حيث عدد السكان املسلمني في القارة، حيث 
تتوفر على حوالي 30 مؤسسة تعليمية في 

مختلف املناطق الرئيسية للبالد.
ولكن نشر املذهب الشيعي ال ميثل سوى 
اجلانب اخلفي من االستراتيجية اإليرانية. 

فإلى جانب هذا الهدف يقف الهدف السياسي 
كمشروع بعيد املدى، بحيث يتخذ التشّيع 

ذريعة للتدخل السياسي. وقبل سنوات 
حاولت إيران دعم شيخ الشيعة في نيجيريا 

إبراهيم بن يعقوب الزقزقي، الذي يتبع ما 
يسمى ”فيلق أفريقيا“ الذي يقوده اإليراني 

سيد علي أكبر الطبطبائي، أحد قادة احلرس 
الثوري، الذي يتحرك حتت اسم مستعار هو 

طه املصعبي. وكان هدف إيران من ذلك إنشاء 
نظير حلزب الله اللبناني في نيجيريا، والدفع 

في اجتاه إنشاء حزب شيعي ميكن أن يصل 
غدا إلى السلطة. غير أن السلطات النيجيرية 

تنبهت إلى هذا املخطط السري عام 2013، 
عندما أعلنت املخابرات النيجيرية عن تفكيك 
خلية عسكرية سرية مرتبطة بعناصر إيرانية 

كانت تعد لضرب أهداف غربية في البالد.
احلكومات األفريقية أصبحت تدرك 

نوايا احلضور اإليراني في القارة، بعد أن 
تبني أن وراء التعاون االقتصادي والبعثات 

الدبلوماسية مشروعات يتم طبخها في 
طهران. فمنذ مرحلة الربيع العربي، وانكشاف 

األدوار اإليرانية اخلفية في عدد من املناطق 
في العالم العربي،  لم تعد ورقة التعاون 
والتقارب الدبلوماسي قادرة على اإلقناع.

أصابع إيران في أفريقيا

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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لينوفو تستعين بغوغل لتطوير أول كاميرا ثالثية األبعاد

اصطياد األهداف من كل الزوايا

أعلنـــت شـــركة لينوفـــو الصينية  } لنــدن – 
لإللكترونيات أنها تســـتعد لطرح أول كاميرا 
تعتمد على تكنولوجيـــا 180 درجة، للتصوير 
ثالثي األبعاد، وذلك بالتزامن مع طرح نظارتها 

اجلديدة ”ميراج سولو“ للواقع االفتراضي.
والتقنيـــة التي ستســـتخدمها لينوفو في 
كاميراتهـــا طورتها شـــركة غوغـــل األميركية 

خلدمات اإلنترنت والتكنولوجيا.
وتســـتهدف كاميرا لينوفو ميراج اجلديدة 
املصوريـــن الذين يهتمون ببـــث أفالمهم على 
موقع التواصـــل االجتماعي يوتيوب بشـــكل 

أساسي.
وحتتـــوي الكاميرا على عدســـتني من فئة 
عني الســـمكة، بقوة 13 ميغا بكســـل واملسافة 
الفاصلة بني العدســـتني تعادل تقريبا املسافة 
بـــني العينني، وهـــو ما يتيـــح تصوير لقطات 
ثالثيـــة األبعـــاد عالية اجلـــودة مالئمة متاما 

للعرض بتكنولوجيا الواقع االفتراضي.
وبحسب موقع تك كرانش، املتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا، فإن ســـعر الكاميرا 

اجلديدة يبلـــغ 299 دوالرا، وهو ما يعني أنها 
ليســـت غالية الثمن بالنسبة ملبدعني يبحثون 

عن التجارب اجلديدة.
وتعتمـــد الكاميـــرا اجلديدة علـــى منصة 
فـــي.آر 180 ملوقـــع يوتيوب، والتي تســـتهدف 
مباشـــر  محتـــوى  إنتـــاج  أساســـي  بشـــكل 

بتكنولوجيا الواقع االفتراضي.
ورغـــم أن هناك كاميرات قادرة على التقاط 
الصـــورة مـــن جميـــع االجتاهات فـــي حلظة 
واحـــدة أي بزاويـــة 360 درجـــة، فإنهـــا لفتت 
الكثيـــر مـــن االهتمام، حيـــث أن املصورين لم 
يتمكنوا في احلقيقة من اكتشـــاف ما ميكنهم 
عمله باســـتخدام اجلزء األكبـــر من مزايا هذه 

الكاميرات.
ولكـــن جـــاءت تكنولوجيـــا 180 درجة من 
غوغل لكي متثل حال وسطا حيث تتيح التقاط 
صور ثالثيـــة األبعاد وبتكلفة أقـــل بكثير من 

تكلفة استخدام الكاميرات ذات الـ360 درجة.
لينوفـــو  كاميـــرات  ملســـتخدمي  وميكـــن 
اســـتخدام تطبيق غوغل 180 درجة، ملشـــاهدة 

اللقطات وبثها مباشـــرة علـــى موقع يوتيوب 
من الكاميرا فورا.

وكانـــت الشـــركة الصينية قـــد أطلقت في 
يوليو 2016، أول هاتـــف ذكي في العالم يدعم 
بالتعـــاون مع غوغل  مزايـــا ”الواقع املعـــزز“ 

ضمن مشروع تانغو.
واملشـــروع هـــو عبـــارة عن أجهـــزة ذكية 
حتمل العديد من املستشعرات وتستطيع رسم 
خارطة املكان احلالي للمستخدم بتقنية ثالثية 

األبعاد.
وُيعتقد أن تعزز الكاميرا الثورية اجلديدة 
وجود لينوفو في العديد من األسواق العاملية 

وال سيما في أميركا الشمالية.

أل.جي تتحدى سوق الهواتف الذكية

على جبهة الذكاء االصطناعي
} ســيول – في ظل اشتداد املنافسة وازدحام 
سوق الهواتف الذكية باألجهزة اجلديدة ذات 
املواصفات املتقاربة، بدأت الشركات بالتركيز 
على مزايا محددة القتطاع حصة من السوق.

ويبدو أن شـــركة أل.جي اختـــارت إحدى 
اجلبهات الصعبة جلذب انتباه شـــريحة 

مـــن املســـتخدمني بالتركيـــز على 
الذكاء  تقنيـــات  على  االعتماد 
أحـــدث  فـــي  االصطناعـــي 
الفاخـــرة  الذكيـــة  هواتفهـــا 
والذي أطلقته مؤخرا باســـم 
جي.7 ثن.كيو وخاصة في ما 

يتعلق بعمل الكاميرا.
وأوضحت الشركة الكورية 
اجلنوبيـــة أن جهازها اجلديد 
غوغل  بنظـــام  مـــزودا  يأتـــي 
أندرويـــد 8 ومعالج متطور من 
طـــراز كوالكوم ســـناب دراغن 
845 مع ذاكرة وصول عشوائي 
ســـعة 4 غيغـــا بايـــت وذاكرة 

داخلية سعة 64 غيغا بايت.
أل.جـــي  هاتـــف  ويأتـــي 
يبلغ  واســـعة  بشاشـــة  اجلديد 
قياسها 6.1 بوصة وتعمل بدقة 
3120×1440 بيكســـل وبتنســـيق 
إضافـــة   19.5-9 يبلـــغ  أبعـــاد 
إلـــى وجود جتويف فـــي اجلزء 
والكاميـــرا  للســـماعة  العلـــوي 

واملستشعرات.
وتروج الشـــركة لهاتفها الذكي اجلديد من 
خالل الكاميـــرا املتطورة املـــزودة باثنني من 
املستشـــعرات ودقة 16 ميغا بيكســـل، وميتاز 
أحدهما بعدســـة واســـعة الزاويـــة، من أجل 
التقاط صور أكثر وضوحا مقارنة باملوديالت 
الســـابقة، مـــع تشـــويش أقل عند اســـتعمال 
العدسة واســـعة الزاوية. وتعول أل.جي على 
تقنية الـــذكاء االصطناعي إلعدادات الصورة، 

حيث تتعرف الكاميرا على األشـــياء واملناظر 
املـــراد تصويرهـــا وتقـــوم مبواءمـــة معايير 

التصوير.
وتلجـــأ الكاميـــرا تلقائيـــا فـــي ظـــروف 
اإلضاءة السيئة إلى استعمال العديد 
مـــن أدوات املســـاعدة. كمـــا توفـــر 
للمســـتخدم مـــا يبلـــغ مجموعه 19 

وضعا للتصوير.
ومن ضمن املزايا األخرى، التي 
يتمتع بهـــا الهاتـــف، التركيز على 
جودة النغمات؛ حيـــث يوفر هاتف 
أل.جي جي.7.ثن.كيو صوتا بجودة 
إلـــى  إضافـــة  دي.تي.أس.اكـــس، 
معالـــج صوت هاي.فاي لتشـــغيل 
الصوت عن طريق سماعة الرأس.

ويقـــول اخلبـــراء إنـــه رغم أن 
اســـتخدام الذكاء االصطناعي في 
الهاتـــف اجلديـــد ال يـــكاد يكون 
ملحوظـــا فـــي احليـــاة اليومية، 
إال أنه يعمل فـــي اخللفية ويعزز 

كفاءته بدرجة كبيرة.
كمـــا ميتـــاز الهاتـــف الذكي 
اجلديد مبقاومة املـــاء واألتربة 
األســـواق  في  طرحـــه  وســـيتم 
يونيـــو  بدايـــة  مـــع  العامليـــة 

باللونني األسود والرمادي.
الهواتـــف  ســـوق  وشـــهدت 
الذكية حتوالت كبرى فـــي العام احلالي 
في املنافســـة على الســـوق التي تصل قيمتها 
إلـــى أكثر من 400 مليار دوالر. ومن املتوقع أن 
يســـتمر إيقاع التطورات الســـريعة في العام 

املقبل.
واختارت شركة آسوس التايوانية الرهان 
على آفـــاق وظائـــف الـــذكاء االصطناعي في 
اجليـــل اجلديد من هواتفها التي عرضتها في 
املؤمتر العاملي للجوال مبدينة في برشـــلونة 
اإلسبانية في فبراير املاضي، وهي ”زنفون 5“ 

و”زنفون 5 زد“.
كما انضمت شـــركة هواوي الصينية إلى 
املتراهنـــني فـــي هذا الســـباق حينما كشـــف 
األســـبوع املاضي، عن جيل جديد من هواتفها 
الذكيـــة من خالل جهازهـــا الفاخر بي 20 برو، 
والذي يعد أول نسخة بنظام ثالثي الكاميرات 

اخللفية.

} لندن – أعلنت شركة قطر للبترول احلكومية 
عن منح شركة أميركية عقدا لتصميم توسعات 
في حقل الشـــمال، أكبر حقـــل إلنتاج الغاز في 
العالم، في إطار خطط لزيادة طاقة إنتاج الغاز 

املسال من 77 إلى 100 مليون طن سنويا.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان إنهـــا منحت 
شـــركة مكديرموت األميركية ”عقـــد التصميم 
التفصيلي والتصاميم املعتمدة للتنفيذ لقوائم 
منصات اإلنتاج في مشروع زيادة إنتاج الغاز 

الطبيعي من حقل الشمال“.
ويأتي إعالن العقد بعد أيام من تصريحات 
للرئيـــس األميركي دونالد ترامب، أشـــار فيها 
إلى أن الدول الصغيرة التي حتميها الواليات 
املتحدة عليها تســـديد ثمن تلـــك احلماية، في 

إشارة صريحة إلى قطر.
وكانـــت الدوحة قد بذلـــت محاوالت كثيرة 
في الفترة األخيرة السترضاء اإلدارة األميركية 
من أجـــل التخفيف مـــن عزلتهـــا الدولية منذ 
فرض املقاطعة الشـــاملة عليها من قبل كل من 
الســـعودية واإلمارات ومصـــر والبحرين في 
اخلامس من شـــهر يونيو 2017 بسبب دعمها 

لإلرهاب.
وعرضت في مرات ســـابقة شـــراء صفقات 
طائرات كبيرة وشراء حصة في شركة أميركان 
أيرالينـــز، إضافـــة إلـــى إعـــالن اســـتعدادها 
الستثمار عشرات مليارات الدوالرات في خطط 

ترامب إلنعاش البنية التحتية األميركية.
ولكن جميع تلك احملاوالت لم تغّير شـــيئا 
فـــي موقـــف اإلدارة األميركية جتـــاه الدوحة، 
التـــي اتهمهـــا الرئيس األميركي مـــرارا بدعم 

اإلرهاب.
وأوضحت قطـــر للبترول أن عقد التصميم 
التفصيلـــي يعـــد خطوة هامة نحـــو منح عقد 
الشـــراء والتصنيع والتركيـــب بحلول نهاية 

العام اجلاري، وأنه ”ميّهد لبدء عمليات احلفر 
في عام 2019“.

وأضافـــت أن العقد جزء من نطاق أوســـع 
ألعمال بحرية تشمل 6 منصات لإلنتاج وثالثة 
خطوط عمالقـــة جديدة لنقل الغـــاز الطبيعي 
املســـال تبلـــغ طاقـــة كل منهـــا 7.8 مليون طن 

سنويا.
وســـتعمل شـــركة قطر غـــاز احلكومية مع 
شركة مكديرموت لتنفيذ التصاميم الهندسية 
التفصيلية ألعمال التوســـعة البحرية في حني 
متت إحالة التصاميم الهندســـية األساســـية 
للمنشـــآت البرية للمشروع إلى شركة تشيودا 

اليابانية.
وقال ســـعد بن شـــريده الكعبـــي، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة قطـــر للبتـــرول، إن ”منح 
العقد يســـاعد كثيرا على تنفيذ واحد من أكثر 
مشـــاريع الغاز طموحا فـــي القطاع اجلنوبي 
حلقـــل الشـــمال“، الذي تشـــترك فيـــه قطر مع 
إيـــران، التـــي تطلق علـــى جانبها اســـم حقل 

بارس اجلنوبي.
وأضـــاف أن العقـــد اجلديد ”يعـــد خطوة 
إضافية نحو بدء إنتاج الغاز الطبيعي املسال 
من خـــط اإلنتاج اجلديـــد بنهاية عـــام 2023، 
والوصـــول بإنتاج قطـــر من الغـــاز الطبيعي 

املسال إلى 100 مليون طن سنويا“.
وتعمل مكديرموت ومقرها والية تكســـاس 
األميركيـــة فـــي مجـــال الهندســـة املتكاملـــة 
واملشتريات وخدمات البناء والتركيب للحقول 

البرية والبحرية.
وتعانـــي قطـــر مـــن اســـتنزاف متســـارع 
التداعيـــات  بســـبب  املاليـــة  الحتياطاتهـــا 
االقتصاديـــة ملقاطعـــة الـــدول األربـــع. وقـــد 
اضطـــرت لضخ عشـــرات مليـــارات الدوالرات 

في نظامها املصرفي، لكن تلك األموال سرعان 
ما تتســـّرب إلـــى اخلارج بســـبب انحدار ثقة 

املستثمرين مبستقبل قطر االقتصادي.
أن  إلـــى  الرســـمية  البيانـــات  وتشـــير 
املؤسســـات الســـيادية القطـرية باعت الكثيـر 
من أصـولها األجنبية من أجل توفير السيـولة 
النقديـــة لنظامهـــا املصرفـــي، وذلـــك في ظل 
صعـوبـــات ماليـة واقتصادية كبيـــرة للغاية، 
أدت ف ينهايـــة املطـــاف النحســـار كبيـــر في 
النشــــاط االقتصادي وتراجع كبير في أسعار 

العقـارات.
وتراجع ســـعر تداول العملـــة القطرية في 
التعامـــالت اآلجلة في أســـواق املـــال العاملية 
ليصـــل أحيانا إلى حوالـــي 3.93 ريال للدوالر 
في عقود التعامالت اآلجلة. ويعني ذلك وجود 
فجـــوة تصل إلى أكثر من 8 باملئة عن الســـعر 

الرسمي.

ويؤكد ذلك حجم الثمن الباهظ الذي تدفعه 
الدوحـــة للدفاع عن قيمة الريـــال، حيث تؤكد 
األرقام الرسمية أنها ضخت أكثر من 60 مليار 
دوالر ملعاجلـــة أزمة الســـيولة فـــي ظل موجة 

هروب متواصلة لألموال إلى اخلارج.
ويـــرى الكثير من املراقبـــنب أن تلك األرقام 
الرســـمية ال تكشـــف الصـــورة كاملـــة. وهـــم 
يرجحون أن تكون مؤسســـات سيادية قطرية 
قد ضخـــت مبالغ أخرى كبيـــرة دون اإلفصاح 

عنها.
وقدمت الدوحة في مارس املاضي إغراءات 
كبيرة ملوســـكو بالتزامن مـــع تزايد الضغوط 
األميركيـــة عليها بعـــد تعيني مايـــك بومبيو 
وزيـــرا للخارجيـــة وجون بولتون مستشـــارا 
لألمـــن القومي، وهمـــا شـــخصيتان قريبتان 
مـــن توجهات ترامب، الذي يتهم الدوحة بدعم 

اإلرهاب.

وميكـــن خلطط الســـلطات القطرية بزيادة 
إنتـــاج الغاز أن تؤثر على عالقتها مع طهران، 
التي تخّلفـــت طـويال في ســـباق إنتـاج الغاز 
من احلقـل املشترك بسبب العقـوبات الغربية، 
التـــي ال تزال تعرقـــل قدرتها على اســـتثماره 

حتى اآلن.
ووقعـــت طهران فـــي العـــام املاضي عقدا 
مع شركة توتال الفرنســـية الستثمار جانبها 
من احلقـــل، لكن العقوبات األميركية واحتمال 
انسحاب واشنطن من االتفاق النووي بحلول 
12 مايـــو احلـالـــي، ميكـــن أن يقـوضـــا تلــــك 

اخلطط.
وقـــد تصـــّب األزمـــات التي تعانـــي منها 
طهـــران وتزايـــد عزلتهـــا الدولية فـــي صالح 
الدوحـــة إذا أدت إلى تعطيل خطـــوات إيران 
الســـتغالل احلقل املشـــترك، وهو ما ســـيضع 

الطرفني أمام حتديات أكبر.

دخلت السلطات القطرية جولة جديدة من محاوالت استرضاء واشنطن بالعقود االقتصادية 
في ظل ترجيح زيادة الضغوط األميركية عليها. ومنحت الدوحة أمس شركة أميركية عقدا 
لتطوير طاقة إنتاج الغاز من حقل الشمال. وميكن لذلك العقد أن يشعل السباق مع إيران 

إلى احتياطات احلقل املشترك بني البلدين.

الدوحة في جولة جديدة السترضاء واشنطن بالعقود االقتصادية

[ منح شركة مكديرموت عقدا لتصميم توسعات لحقل الشمال  [ قطر تشعل السباق مع إيران إلنتاج الغاز من الحقل المشترك

إيران تتفرج على استثار قطر بحقل الغاز المشترك

{ســـعر شـــراء القمح المحلي الذي أعلنته الحكومة المصرية ســـيؤدي لدمار محصول القمح وقد 

يدفع الفالحين إلى زراعة محاصيل أخرى في المواسم القادمة}.

حسني أبو صدام
نقيب الفالحني في مصر

{الحكومة األميركية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 209 مليارات دوالر في شهر مارس الماضي 

بسبب نمو المصروفات وتراجع اإليرادات}.

بيانات رسمية  
وزارة اخلزانة األميركية
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آفاق جديدة

العقد الجديد جاء بعد أيام 

من مطالبة ترامب للدوحة 

بتسديد ثمن حمايتها من 

قبل الواليات المتحدة

سعد بن شريده الكعبي:

قطر تسعى لزيادة إنتاج 

الغاز الطبيعي المسال إلى 

100 مليون طن سنويا
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} القاهــرة - أعلنت احلكومة الســـعودية عن 
توقيـــع 80 اتفاقية مع احلكومـــة املصرية في 
إطـــار تعزيز الشـــراكة االقتصاديـــة في ختام 
أعمال اللجنة الوزارية املشـــتركة بني البلدين 

والتي عقدت في العاصمة املصرية.
وقالت إن االتفاقات شملت مجاالت التجارة 
والصناعـــة واالســـتثمار والزراعـــة والبيئـــة 
والصحة والتعليـــم والنقل والبتـــرول وأنها 
ستساهم في ”تعزيز الشراكة االقتصادية بني 

البلدين“.
وعقدت اللجنة املشـــتركة أعمـــال دورتها 
اجلديدة على مدى 3 أيام في الرياض، برئاسة 
وزير التجارة واالستثمار السعودي ماجد بن 
عبداللـــه القصبي ووزير التجـــارة والصناعة 
املصـــري طارق قابيل مشـــاركة عـــدد كبير من 

املسؤولني التنفيذيني في كال البلدين.
وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن االجتماعـــات 
تناولت خطط إنشاء منطقة صناعية سعودية 
فـــي مصـــر ومشـــاركة الرياض فـــي صندوق 
سيادي مصري قيد اإلنشاء، إضافة إلى تعزيز 
التعاون في قطاع التعليم ومشاركة السعودية 
فـــي عمليات البحث عن الغاز في حقول البحر 

األحمر.
وقال وزير التجارة والصناعة املصري إن 
االجتماعات تسعى لتعزيز التعاون االقتصادي 
وزيادة حجم التبادل التجاري من  خالل تبادل 
الزيارات  بـــني رجال األعمال والتزام اجلانبني 
بأحكام منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى 

 وقرارات املجلس االقتصادي  واالجتماعي.
اهتمامـــا  الســـعودي  اجلانـــب  وأبـــدى 
باملشـــاركة في صندوق سيادي مصري تسعى 

القاهرة لتأسيســـه حاليا برأســـمال مرخص 
بقيمة 200 مليار جنيه (11.3 مليار دوالر).  

وتسارعت وتيرة التعاون االقتصادي بني 
البلدين في اآلونة األخيرة بإيقاع غير مسبوق 
حيث يجري بناء جسر امللك سلمان حاليا لربط 
البلدين في إطار مشـــروع عمالق إلقامة مدينة 
نيـــوم التي أعلنتها الســـعودية ومن املقرر أن 

متتد إلى األراضي املصرية واألردنية.
وقـــد أعلنت مصر عن تخصيص مســـاحة 
ألـــف كيلومتـــر مربـــع مـــن أراضيهـــا لتنفيذ 
جانبها من املشـــروع وقـــد انطلقت بعض تلك 

األعمال في ميناء نويبع املصري.
وضـــع  اجلديـــدة  االتفاقـــات  وتضمنـــت 
معايير شـــهادة املنشـــأ وإصدارها إلكترونيا 
متهيـــدا الختبارها خالل فترة جتريبية مدتها 
6 أشـــهر اعتبارا من مطلع  يوليو على أن يتم 

 تقييم التجربة كل شـــهرين بني اخلبراء إلبداء 
املالحظات على النظام.  

وشـــملت أيضـــا برنامجـــا لدعـــم عالقات 
املعلومـــات  وتبـــادل  التعـــاون   االســـتثماري 
واخلبـــرات الفنيـــة والقوانني  للحفـــاظ على 

 التواصل الفعال في هذا املجال.  
كمـــا اتفق اجلانبـــان على تنميـــة وتعزيز 
أواصر التعاون املشترك في  قطاعات التجارة 
والصناعـــة واالســـتثمار والزراعـــة والصحة 

 والتعليم والنقل والبترول واإلعالم والبيئة.
وأوضـــح قابيـــل أن االجتماعـــات تأتـــي 
لتواكب توجهـــات حكومتي البلديـــن الهادفة 
لتوطيد أطر التعاون الثنائي ملســـتويات غير 
مسبوقة. وأكد أن االتفاقات من  شأنها إحداث 
طفرة في مســـتوى العالقـــات االقتصادية بني 

البلدين.

وقال إن اجلانبني اتفقا على إزالة العراقيل  
التي  تعترض التبادل التجاري واالســـتثماري 

وحتديد آليات لتعزيز  التعاون الصناعي.
وأشار إلى أن جدول أعمال االجتماعات لم 
يقتصر على النواحـــي االقتصادية وأنه امتد 
إلى اجلوانب الثقافية، حيث مت التباحث حول 
ربط أنشـــطة التبادل الثقافي بفاعليات تعاون 

أخرى خاصة في املجال االقتصادي.  
وفـــي مجـــاالت اإلســـكان، مت االتفاق على 
تنفيذ بنود مذكـــرة تفاهم، للتعاون بني وزارة 
اإلسكان الســـعودية ووزارة  اإلسكان واملرافق 

واملجتمعات العمرانية في مصر.
كمـــا مت االتفـــاق على  ســـرعة االنتهاء من 
اإلجـــراءات اخلاصـــة بالتوقيع علـــى العقود 
اخلاصة مبشـــروع الربط الكهربائي واملوارد 

 املائية والنفط واملعادن بني البلدين.

دخلت الشــــــراكة االقتصادية الســــــعودية 
املصرية فــــــي دروب التفاصيل الصغيرة 
بتوقيع العشرات من االتفاقات في مجاالت 
التجارة والصناعة واالســــــتثمار والزراعة 
والبيئة والصحة والتعليم والنقل والبترول، 
ــــــذي يعطي زخما جديدا لتوجهات  األمر ال
التكامــــــل االقتصادي االســــــتراتيجية بني 

البلدين.

الشراكة االقتصادية السعودية المصرية تدخل مرحلة التنفيذ الشامل
[ منطقة صناعية سعودية في مصر وشراكة بصندوق سيادي مصري  [ مسح دقيق لجميع آفاق التعاون لتعزيز التكامل االقتصادي

مناخ استراتيجي للتكامل االقتصادي

} القاهرة – كشـــف صندوق النقد الدولي عن 
تقييم جريء ملســـيرة اإلصالحات االقتصادية 
املصريـــة. وقـــال إن علـــى القاهـــرة تعزيـــز 
إصالحاتها وتشـــجيع منو القطـــاع اخلاص 
بصـــورة أكبـــر إذا كانت تريد االســـتفادة من 

موجة منّو عاملي قد تنتهي قريبا.
وبعـــد مـــرور نحـــو عـــام ونصـــف العام 
مـــن برنامج قرض مـــن صندوق النقـــد مدته 

3 ســـنوات بقيمـــة 12 مليـــار دوالر ومرتبـــط 
بإجراءات تقشـــفية صارمة، تأمل مصر في أن 
جتـــذب اإلصالحات املؤملة التي شـــملت زيادة 
الضرائب وخفض الدعم، املستثمرين األجانب 
من جديد وفتح البـــاب أمام انطالق االقتصاد 

الذي تضرر بعد انتفاضة عام 2011.
وأشـــاد ديفيد ليبتون النائب األول للمدير 
العـــام للصنـــدوق خـــالل حديثـــه ملســـؤولي 

احلكومـــة بالتقـــدم الذي حققتـــه البالد خالل 
زيارة يقوم بها ملراجعة برنامج اإلصالح، لكنه 
قال إن ”توســـيع أجندة اإلصـــالح وتعزيزها“ 
ضروري لالســـتفادة مـــن األوضـــاع العاملية 

املواتية.
وقال في بيان إنه ”حان الوقت لالســـتفادة 
مـــن اســـتقرار االقتصـــاد الكلي الـــذي حتقق 
بصعوبة، والدفع باجتـــاه خلق وظائف ورفع 

مستويات املعيشة من خالل منو مستدام“.
ووصف النمـــو العاملي القـــوي، الذي من 
املتوقـــع أن يصـــل إلى 3.9 باملئـــة في العامني 
احلالي واملقبل وأســـعار الفائدة املتدنية التي 
مـــن املرجح أن ترتفـــع بأنهمـــا ”فرصة طيبة 

ملصـــر لكي جتـــري إصالحـــات.. قـــد ال تكون 
متاحة لوقت طويل“.

وشملت اإلجراءات القاسية التي اتخذتها 
القاهرة حترير أســـعار الصرف الذي أدى إلى 
فقدان اجلنيه لنصف قيمته، وخفضا كبيرا في 
دعم الوقود والكهرباء، وفرض ضريبة جديدة 

للقيمة املضافة.
وأدت تلـــك اإلجراءات إلى ارتفاع التضخم 
إلـــى 33 باملئـــة العـــام املاضـــي، لكـــن ارتفاع 
األســـعار بدأ ينحســـر منذ ذلك احلني. ووصل 
التضخم األساســـي إلى 13.3 باملئة في مارس 
املاضي، وهو أدنى مســـتوى منذ نحو عامني. 
ويفسح ذلك املجال أمام املزيد من اخلفض في 

الدعم وأسعار الفائدة.
لكن ليبتـــون قال إن اإلصالحـــات بحاجة 
إلـــى املزيد من التقـــدم فيهـــا، وخاصة في ما 
يتعلق باإلجـــراءات التي تهـــدف إلى تقليص 
دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال 

للقطاع اخلاص.
وأشـــار إلى أن االقتصـــاد املصري يحتاج 
إلـــى ”دور أقل للقطـــاع العام فـــي االقتصاد، 
وخاصة في األعمال والتجارة، من أجل إفساح 
املجال أمام منو القطاع اخلاص وإعفاء رجال 
األعمال من املنافســـة التي ال ميكن الفوز فيها 

مع القطاع العام“.
ويتعـــرض دور القطـــاع العـــام النتقادات 
كبيرة وخاصـــة دور اجليش املصري املتغلغل 
في جميع النشاطات االقتصادية، والذي يقيد 
حرية املنافســـة وفـــرص حركة املســـتثمرين 

احملليني واألجانب بسبب املزايا املتاحة له.
ودعـــا ليبتـــون إلـــى تقليـــص احلمايـــة 
للصناعـــات احملليـــة التي حالـــت دون دخول 

الشركات احمللية إلى سلسلة اإلمداد العاملي.
وتوقع صنـــدوق النقد الدولـــي أن حتقق 
مصـــر منـــوا نســـبته 5.2 باملئة خالل الســـنة 

املالية احلالية، ارتفاعا من 4.1 باملئة في السنة 
السابقة.

لكن ليبتون قال إن السياسات التي يحركها 
القطاع اخلاص وتســـتفيد بصـــورة أكبر من 
القطاعات العريضة من الشـــباب العاطلني عن 
العمل قـــد تقود النمو لالرتفـــاع إلى ما يصل 

إلى 8 باملئة خالل السنوات القادمة.
”إذا  املصـــري  االقتصـــاد  أن  وأضـــاف 
استطاع أن يستفيد من إمكانيات الشباب من 
خالل الوصول مبشـــاركة القوى العاملة، فإن 
ذلك قـــد يدفع النمو إلى نطـــاق يتراوح بني 6 

إلى 8 باملئة، وسيكون ذلك حتوال“.
ويشـــدد الصنـــدوق علـــى أن االقتصـــاد 
املصـــري بحاجة إلى سياســـات تشـــجع على 
منـــو قطاع خاص يتمتع بالعافية، مبا في ذلك 
تهيئة مناخ أعمال يتسم بالبساطة والشفافية.

وقال إن ســـيطرة البنك املركـــزي املصري 
علـــى السياســـة النقديـــة مكنت مـــن احتواء 
اآلثار اجلانبية النخفاض سعر صرف اجلنيه، 
وارتفـــاع أســـعار الوقـــود، وتطبيـــق ضريبة 

القيمة املُضافة.
وأشار كذلك إلى أن آفاق االقتصاد العاملي 
تتســـم في األجل املتوســـط بقدر أكبر من عدم 
اليقـــني، مما يعني أن األوضاع ســـتصبح أقل 

إيجابية في وقت ما.
وأكد ليبتون أن احلكومة املصرية تأخرت 
فـــي مواصلـــة تنفيـــذ اإلصالحـــات املتعلقـــة 
بتخفيض دعم الطاقـــة. وقال إن ذلك ميكن أن 
يعرض املوازنة العامة ملخاطر ارتفاع أســـعار 

النفط العاملية.
ويزور وفـــد من صندوق النقد مصر حاليا 
إلجـــراء املراجعـــة الثالثة لبرنامـــج اإلصالح 
االقتصـــادي، الـــذي حصلت مبوجبـــه على 6 
مليـــارات دوالر من إجمالـــي القرض البالغ 12 

مليار دوالر.

وضــــــع صندوق النقد الدولي اإلصالحــــــات االقتصادية املصرية حتت املجهر دون حتّفظ 
ــــــر والذي يكّبل فرص النمو، والتي حذر من  فــــــي توجيه النقد إلى دور القطاع العام الكبي
أنها قد ال تســــــتمر طويال. لكنه أشاد باإلصالحات وطالب بعدم الترّدد باتخاذ العالجات 

القاسية ومن بينها مواصلة حترير أسعار الوقود.

صندوق النقد يضع اإلصالحات االقتصادية المصرية تحت المجهر
[ مطالبة القاهرة بتقليص دور القطاع العام من أجل تعزيز النمو  [ إشادات ال تخلو من انتقاد التردد في تناول العالجات القاسية

على رادار المقرضين

ديفيد ليبتون:
فرصة مواتية لمصر إلجراء 

إصالحات قد ال تكون متاحة 
لوقت طويل

{الجهود مســـتمرة إلقامـــة منطقة تجارية حرة بين إقليم كردســـتان وإيران وندعو الشـــركات 
والمستثمرين اإليرانيين والعراقيين إلقامة مشاريعهم فيها}.

نيجيرفان البارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

{التشـــغيل التجاري لقطار الحرمين ســـيكون فـــي الربع الثالث من العـــام الحالي بعدما أطلقت 
وزارة النقل الرحالت التجريبية منذ شهر نوفمبر الماضي}.

نبيل العامودي
وزير النقل السعودي

} جدة (الســعودية) - كشـــفت الســـعودية 
أنها أجـــرت مناقشـــات أولية مع شـــركات 
أجنبيـــة إلنتاج حافـــالت محلّيـــا، وتخطط 
لتحويل جزء من شبكة الطرق السريعة إلى 

طرق برسوم لزيادة كفاءة منظومة النقل.
ونسبت وكالة رويترز لوزير النقل نبيل 
العامـــودي، قولـــه على هامـــش مؤمتر في 
جـــدة أمس، ”نطور نظام النقـــل العام بعدد 
كبير من احلافالت، كمـــا نريد أن نرى كيف 
ميكن أن نستفيد من ذلك كي نطور الصناعة 

احمللية“.
وأوضـــح أن املشـــروع احملتمل منفصل 
عن مذكرة التفاهم املوقعة مع شركة تويوتا 

اليابانية في مارس من العام املاضية.
وتنفـــق الرياض، التـــي ال متلك صناعة 
حافالت كبيرة، املليارات من الدوالرات على 
التوسع في أنظمة النقل العام في العاصمة 
ومدن كبرى أخرى. وقد استوردت اآلالف من 

احلافالت في األعوام القليلة املاضية.
وتسلمت شركة داميلر األملانية لصناعة 
الســـيارات في مايو من العام املاضي طلبية 
من الرياض لشـــراء 600 حافلة مرســـيدس-
بنـــز ســـيتارو، وهي أكبر طلبيـــة في تاريخ 
قسم احلافالت بالشـــركة، كما أعلنت شركة 
يوتشـــاي إنترناشـــونال الصينية الشـــهر 

املاضي، عن تسليم 800 حافلة للسعودية.
محليـــا  احلافـــالت  تصنيـــع  ويتيـــح 
للســـعودية توفير تكلفة االســـتيراد وتوفير 
فـــرص عمل جديدة والتوســـع في الصناعة 
احمللية وهي من األهداف الرئيسية لبرنامج 
اإلصالح االقتصادي الرامي للحّد من اعتماد 

االقتصاد على صادرات النفط.
وقال العامودي إن ”هذا التوجه سيمتد 
لشـــبكة الطرق الســـريعة“، مشـــيرا إلى أن 
مســـودة خطط هذا املشروع ستكون جاهزة 

في غضون ستة أشهر.
وتطمـــح احلكومة إلى إنشـــاء بني أربع 
وســـت طرق برســـوم مرور تديرها شركات 
خاصـــة، ولكن هذا قـــد يكون صعبـــا نظرا 
للحاجة إلى إعطاء مستخدمي الطرق خيار 

استخدام طريق دون رسوم في كل حالة.

السعودية تستهدف 
إنتاج حافالت محلّيا

اتفاقا جديدا تم توقيعها 
خالل أعمال اللجنة الوزارية 

المشتركة في جميع 
المجاالت االقتصادية
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[ صيحات فزع تنذر بتحول العالم إلى مصب نفايات كبير  [ البحث عن حلول يواجه تحديات جسيمة

} لنــدن - كشـــفت منظمة الصحـــة العالمية، 
مؤخرا، أن أكثر من 90 بالمئة من سكان العالم 
يتنشـــقون هواء ملوثا، مشيرة إلى أن التلوث 

مسؤول عن سبعة ماليين حالة وفاة سنويا.
وقالت المنظمـــة التابعة لألمـــم المتحدة 
في بيان ”في الســـنوات الست األخيرة بقيت 
مســـتويات التلوث في الهـــواء الطلق مرتفعة 
ومستقرة نســـبيا مع تراجع التركز في بعض 

مناطق أوروبا وأميركا“. 
وأشـــارت إلى أن ”تســـعة أشـــخاص من 
كل عشـــرة في العالم يتنشـــقون هواء يحوي 

مستويات عالية من الملوثات“.
وقـــال المديـــر العـــام للمنظمـــة الطبيب 
تيـــدروس ادهانـــوم غيبريســـوس إن ”تلوث 
الهـــواء يهددنا جميعا لكن األشـــخاص األفقر 
واألكثر تهميشـــا هـــم الذين يتحملـــون الوزر 
األكبر“، مضيفا ”ال يمكننا أن نقبل أن يستمر 
أكثر من ثالثة مليارات شـــخص غالبيتهم من 
النســـاء واألطفال يوميا في تنشق دخان قاتل 
تصدره مواقد الطهو ومحروقات ملوثة داخل 

منازلهم“.
وتســـتند خالصات منظمـــة الصحة 

الهـــواء  نوعيـــة  إلـــى  العالميـــة 
المسجلة في أكثر من 4300 مدينة 

فـــي 108 بلـــدان أي أكثر بألف 
مدينة مقارنة بالتقرير األخير.

البيانات،  هـــذه  وبحســـب 
يمـــوت نحـــو ســـبعة مالييـــن 

شخص سنويا نتيجة تعرضهم 
لجزيئات دقيقة تتسلل عميقا إلى 

الرئتين وفي النظام القلبي-الوعائي 
األمـــر الذي يؤدي إلى أمراض مثل الجلطات 

الدماغية ومشاكل القلب وسرطان الرئة.
وال يشكل النشاط البشري المصدر الوحيد 
لتلوث الجو، فالعواصف الرملية ال سيما تلك 
التي تهب بالقرب من صحارى تؤثر كذلك على 

نوعية الهواء بحسب المنظمة.
وجـــاء في التقريـــر كذلك أن أكثـــر من 90 
بالمئة من الوفيات المرتبطة بالتلوث تسجل 
في البلدان ذات الدخل المتدني أو المتوســـط 
وآسيا وأفريقيا خصوصا. وتظهر أرقام أيضا 
أن المناطق التي تشهد أعلى مستويات تلوث 
في الهواء موجودة في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وجنوب شرق آسيا مع معدالت سنوية 
تتجاوز المســـتوى المحدد مـــن قبل المنظمة 

بأكثر من خمس مرات.
وهناك اســـتنفار عالمي لمواجهة مخاطر 
التلوث، وبحث مستميت عن حلول للحد منها.

حلول تنقية الهواء

نصبـــت فـــي أحـــد أحيـــاء مدينة شـــيان 
الصينيـــة مدخنة يبلغ ارتفاعها ســـتين مترا، 
لكـــن بـــدال مـــن أن ينفـــث الدخان ينّقـــي هذا 
األنبوب الهـــواء قليال في إحـــدى أكثر المدن 

تلوثا في الصين.
وال توفـــر الصين التي تعّد أكبر ملوث في 
العالـــم جهدا لتنقية الهـــواء، حتى أنها تغلق 
المصانـــع وقت اشـــتداد التلـــوث. وال يخرج 
مالييـــن الصينييـــن مـــن دون أقنعـــة واقيـــة 

تحميهم مـــن الجزيئات الدقيقـــة. وقد اعتمد 
الكثيرون أجهزة لتنقية الهواء في منازلهم.

في مدينة شيان الشمالية، قررت السلطات 
إرساء جهاز تنقية كبير في الضاحية في إطار 

تجربة هدفها تطهير الهواء.
وتســـحب هذه اآللـــة التي تعمـــل بالطاقة 
الشمسية الهواء الملوّث وتنقيه خالل صعوده 

في المدخنة وتقذفه نقيا في الغالف الجوي.
وهذا الجهـــاز الذي ال يزال قيـــد التجربة 
يخّفض مستوى الجزيئات الدقيقة في الغالف 
الجـــوي بنســـبة 10 إلى 19 بالمئة في شـــعاع 
يمتـــّد على 10 كيلومترات مربعة، بحســـب ما 
صـــّرح بـــه كاو جونجـــي الخبيـــر البيئي في 

األكاديمية الصينية للعلوم.
وقـــال ليو يوبيـــن -متحدث باســـم وزارة 
حمايـــة البيئة فـــي الصيـــن- إن الحرب التي 
تشـــنها الدولة على التلوث مهـــددة بالدخول 
في حالـــة ”جمود“، إذ يقوض ســـوء األحوال 

الجوية جهود الحد من الضباب الدخاني.
وأضـــاف ”دخلـــت حملة مكافحـــة التلوث 
مرحلة جمـــود، تأثرت جهودنـــا بالطقس 
السيء وسيستغرق األمر وقتا للتخلص 
مـــن هـــذا التأثيـــر واالنتصـــار في 

الحرب“.
ووجدت مدينـــة أوالن باتور 
-أصقع عواصم العالم وأكثرها 
تلوثـــا- الحـــل في مشـــروبات 
يشـــدد المروجـــون لهـــا علـــى 
التبعات  مكافحـــة  فـــي  مزاياها 
الســـلبية لتلوث الهواء على صحة 

المنغوليين.
وفـــي حيـــن يحث األهـــل الحكومـــة على 
التحرك يخوض صناعيون غمار المشـــروبات 
التي ُتنسب إليها منافع صحية لمكافحة آثار 
التلـــوث بالضبـــاب الدخاني رغـــم تحذيرات 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة إزاء حقيقـــة هذه 

المنافع المزعومة.
بخاخـــات  شـــراء  للمســـتهلكين  ويمكـــن 
أكســـجين زرقـــاء عليها شـــعار ”الهـــواء هو 
الحياة“. وتسمح كل عبوة من هذه البخاخات 
بتحويـــل عصيـــر فاكهـــة إلـــى خلطـــة غنية 

باألكسجين تتميز برغوتها وطعمها الحلو.
كذلـــك تعـــرض متاجر وصيدليـــات أخرى 
على زبائنها تحويل عصير الفاكهة إلى خلطة 
غنية بالرغوة بفضل جهاز شبيه بآلة القهوة.

وفي الشـــوارع، تعد إعالنات بأن ”شـــرب 
خلطة واحدة غنية باألكسجين يوازي المشي 
لثالث ســـاعات في غابة خضراء“، وباإلضافة 
إلـــى الخلطـــات يتنـــاول بعـــض المنغوليين 
أنواعا خاصة من الشاي العشبي تنسب إليها 

مزايا مزعومة في تنقية الجسم.
غيـــر أن مديرة قســـم الصحـــة العامة في 
منظمة الصحـــة العالمية ماريا نيرا تعتبر أن 
”الحـــل الحقيقـــي“ يكمن فـــي تقليص معدالت 

تلوث الهواء وتفادي التعرض له.
وأنفقـــت الحكومة ما يقرب من 120 مليون 
التلـــوث،  لمكافحـــة  و2016   2008 بيـــن  دوالر 

ونصف األموال مصدرها المساعدة الدولية.
واســـتخدم جزء مـــن األموال فـــي توزيع 
مواقـــد طهو حديثة على ســـكان مدن الصفيح 

في العاصمـــة تتميز بانبعاثات أقـــل تلويثا. 
وفـــي 2017 أقـــر البرلمـــان إعفـــاء ضريبيـــا 

للشركات المنتجة لمنقيات الهواء.
ووزعـــت المنظمـــات غيـــر الحكومية من 
ناحيتهـــا منقيات وأقنعة مضـــادة للتلوث في 

المدارس ودور الحضانة والمستشفيات.
وأمـــرت المحكمة العليا فـــي الهند بوضع 
خطـــة لضمان رعاية تاج محـــل وتقديم تقرير 
يتضمن حلوال، وذلك بعد أن بدأ اللون األبيض 
الناصع الذي يميز المـــكان يتحول إلى اللون 

األخضر واألصفر. 
وقال عدد من كبار المسؤولين في الحكومة 
الهندية إن عـــددا قليال فقط من المدن الهندية 
المئـــة األكثـــر تلوثا صاغت خططـــا لمكافحة 

تلوث الهواء.

الحد من البالستيك

أعلن مجلس شـــباب هيئة البيئة أبوظبي 
عن اختيار موضوع ”األكياس البالســـتيكية“ 
ليكون على رأس أولوياته حيث سيســـعى من 
خالله إلى تسليط الضوء على مخاطر األكياس 
البالســـتيكية والتركيز على أهمية اســـتخدام 
األكيـــاس الصديقة للبيئة، للحـــد من تأثيرها 
الضار على اإلنسان والحيوان والبيئة بشكل 
عام. ويأتـــي ذلك بالتزامن مـــع ”يوم األرض“ 
الذي احتفل به العالم في أبريل الماضي تحت 

شعار ”التغلب على التلوث البالستيكي“.
وقالت رزان خليفة المبـــارك، األمين العام 
لهيئـــة البيئـــة أبوظبـــي، إن العالـــم يواجـــه 
الكثير من التحديات بســـبب التأثير الجسيم 
للبالســـتيك على البيئة مـــن حولنا ويجب أن 

نسعى للحد من أثاره ومنعها.
وأضافـــت أنه في كل عـــام ينتهي المطاف 
بما ال يقل عن 8 ماليين طن من البالســـتيك في 

المحيطـــات حيث تبتلعها بعـــض الحيوانات 
البحريـــة والبعض اآلخر ينفـــق حين يقع في 
شـــراك معـــدات وشـــباك الصيـــد المهجورة 
والحيوانـــات الناجيـــة التـــي تظـــل على قيد 
الحياة تمتص الســـموم الموجودة في المواد 
البالســـتيكية، وتنقلهـــا عبر سلســـلة المواد 

الغذائية.
كما تتســـبب األكيـــاس البالســـتيكية في 
نفـــوق الحيوانات فـــي البيئـــة البرية نتيجة 
االختنـــاق الناتج عن أكلها عند مصادفتها في 

الصحراء.
وكشـــفت تيريـــزا ماي، رئيســـة الـــوزراء 
البريطانية، عن خطة في بريطانيا لحظر بيع 
الشـــفاطات البالســـتيكية (الماصات) وأعواد 

تقليب الشـــراب واألعـــواد القطنية 
لتنظيـــف األذن، كمـــا حـــث زعماء 
الكومنولـــث اآلخرون على الحذو 
حذوها و“االنضمام إلى مكافحة 

التلوث البالستيكي“.
جـــزءا  الخطـــة  وتشـــكل 
واســـعة  اســـتراتيجية  من 
النطاق للحـــد من التلوث، 
بمـــا فـــي ذلـــك دراســـة 

اســـتخدام  ”كيفية 
الضريبي  النظـــام 

للتعامـــل مـــع النفايات 
البالســـتيكية التي تستخدم مرة 

واحدة“، حسب ما ذكرته الحكومة.
وقالت رئيسة الوزراء إن ”حكومة المملكة 
المتحـــدة رائدة على مســـتوى العالم في هذه 
القضية، وقد أظهر البريطانيون شغًفا وقدرة 
علـــى قبـــول دفع 5 بنســـات مقابـــل كل كيس 
واليوم  الميكروبيـــدات،  وحظـــر  بالســـتيكي 
وضعنـــا خطًطـــا طموحـــة لتقليـــل النفايات 
البالســـتيكية مـــن ماصـــات الشـــرب وأعواد 
تقليـــب الشـــراب واألعواد القطنيـــة لتنظيف 

األذن“.
وأفـــاد مايـــكل جـــوف، وزير البيئـــة، بأن 
العديـــد مـــن متاجـــر التجزئـــة البريطانيـــة 
والحانات والمطاعم ”بادرت بالفعل إلى الحد 

من استخدام البالستيك“.
كما أذعنت أكثر من 40 شـــركة بينها أكبر 
سالســـل لمتاجر التجزئة وشركات كوكاكوال 
ونستله وبروكتر آند جامبل لضغوط متزايدة 
تهـــدف إلـــى معالجة مشـــكلة التلـــوث وذلك 
بتعهدها بالحد من استخدام البالستيك خالل 

السنوات السبع المقبلة.
ووعـــدت الشـــركات بتحقيـــق هـــدف هو 
القضاء علـــى عبوات التغليف البالســـتيكية 
غير الضرورية التي تستخدم لمرة واحدة في 

المملكة المتحدة بحلول 2025.
وانضمت الشركات إلى اتفاقية البالستيك 
بالمملكـــة المتحدة، وهـــي مبـــادرة أطلقتها 
مجموعة ”راب“ التي تقود حملة لتعزيز كفاءة 
اســـتهالك المـــوارد. وبذلك تكون الشـــركات 
قـــد تعهدت بـــأن تصبـــح كل مـــواد التغليف 
البالســـتيكية قابلـــة إلعـــادة االســـتخدام أو 

التدوير أو التحلل بحلول هذا العام.

االنتحار واالحتجاج

من جهة أخـــرى اختار البعـــض مواجهة 
عبـــر  مختلـــف  بأســـلوب  التلـــوث  مخاطـــر 
االحتجاج والمســـيرات المنددة أو االنتحار، 
وكان محـــام أميركـــي بـــارز أقدم، فـــي الفترة 
األخيـــرة، على االنتحار عبـــر إضرام النار في 
جســـده في حديقة بنيويـــورك احتجاجا على 

التلوث، وفق ما أظهرت رسالة وداعية أرسلها 
إلى وسائل اإلعالم قبل وفاته.

وبحســـب صحيفة ”نيويورك تايمز“، فإن 
ديفيد باكل (60 عاما) انتحر بإحراق نفسه في 
منتزه بروســـبكت في بروكلين وأعلنت وفاته 
بعدمـــا بعث برســـالة إلكترونية إلى وســـائل 

إعالمية أميركية عدة.
وكتب باكل في هذه الرسالة ”التلوث يلحق 
أذى كبيرا بكوكبنا ويوسع رقعة المناطق غير 
الصالحة للســـكن بفعل الهواء والتربة والماء 

والطقس“.
وأضاف ”أكثرية البشر على الكوكب باتوا 
يتنشـــقون هواء غيـــر صحي بســـبب الوقود 
األحفوري ومن ثمة يمـــوت الكثيرون مبكرا.. 
وفاتـــي المبكـــرة بســـبب الوقـــود األحفوري 

تعكس ما نحن فاعلون بأنفسنا“.
كمـــا تقدمت ســـبع عشـــرة والية 
والعاصمـــة  أميركيـــة 
واشـــنطن  الفيدراليـــة 
إدارة  ضـــد  بشـــكوى 
الرئيـــس دونالـــد ترامب 
بالحفاظ  لهـــا  للســـماح 
علـــى الســـقف المحـــدد 
الصادرة  الملوثة  لالنبعاثات 
عن المركبات والذي تســـعى 
إلـــى  الفيدراليـــة  الحكومـــة 

تخفيضه.
وقال جيري براون، حاكم والية 
كاليفورنيا، في بيان إن ”كاليفورنيا 
تقـــود ائتالفا مـــن 18 والية لمالحقـــة الوكالة 
الفيدراليـــة لحمايـــة البيئة من أجـــل اإلبقاء 
علـــى المعايير الوطنية النبعاثـــات المركبات 

المسببة لتلوث الهواء“.
وكانـــت الوالية الكبيرة الواقعة في الغرب 
األميركي تقدمت بشـــكوى منفردة ضد الوكالة 
الفيدراليـــة لحمايـــة البيئة في مطلع الشـــهر 
الماضي. ووســـعت إطار حملتهـــا القضائية 

ليشمل 16 والية أخرى.
ولفـــت براون إلى أن ”هذه الشـــكوى تمثل 
140 مليـــون شـــخص (و43 بالمئة من ســـوق 
الســـيارات في الواليـــات المتحـــدة) يريدون 

ببساطة سيارات أكثر نظافة وأكثر فعالية“.
ونّبـــه خافييـــر بيكيـــرا، وزيـــر العدل في 
كاليفورنيـــا، بقوله ”كفى! نحن ال نســـعى إلى 
خـــالف مـــع إدارة ترامـــب لكن عندمـــا تكون 
التحديات كبيرة إلى هذه الدرجة على الصحة 
وعائالتنا وازدهارنا، تحتم علينا مسؤوليتنا 

التحرك للدفاع عن أنفسنا“.
وأوضحـــت مـــاري نيكولز، رئيســـة لجنة 
جودة الهواء فـــي كاليفورنيا، ”نكافح لحماية 
المعاييـــر المعتمدة فـــي 2012 والتي ال تدخل 

حيز التنفيذ قبل 2022“.
وتعهد دونالد ترامب بنسف الجزء األكبر 
الموضوعة خـــالل عهد  من ”خطـــة المنـــاخ“ 
الرئيس الســـابق بـــارك أوبامـــا. كذلك اختار 
ترامـــب ســـحب الواليات المتحـــدة من اتفاق 
باريس المناخـــي معتبرا أنه يضر بالمصالح 

االقتصادية األميركية.
وتوّجه 14 خبيرا مناخيا من ســـبعة بلدان 
من بينها الســـعودية، إلى فرنســـا لالنضمام 
الذي  إلى برنامج ”لُنِعد إلـــى كوكبنا عظمته“ 
أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد انسحاب 

الواليات المتحدة من اتفاقية المناخ.
وســـينضم هؤالء الباحثون إلى مختبرات 
المركـــز الوطنـــي الفرنســـي للبحـــث العلمي 
والوكالـــة الفرنســـية للطاقـــة الذريـــة ومعهد 

أبحاث التنمية.

قريبا حتى األقنعة الطبية لن تعود كافية

العالم يغرق في مختلف أنواع التلوث

ــــــكل أنواعها، ومكافحة  ــــــة الحد من ارتفاع مســــــتويات التلوث ب تحــــــركات عالمية لمحاول
مخاطرهــــــا على البشــــــر وكل الكائنات الحية، ال ســــــيما وأنها تتهدد بعــــــض المخلوقات 

باالنقراض.

40
شركة تتعهد 

بالحدمن املخلفات 
البالستيكية في 

بريطانيا

«تلوث الهواء يهددنا جميعا لكن األشخاص األفقر واألكثر تهميشا هم الذين يتحملون الوزر األكبر.. ال يمكننا أن نقبل 
بأن يستمر أكثر من 3 مليارات شخص غالبيتهم من النساء واألطفال يوميا في تنشق دخان قاتل».

تيدروس ادهانوم غيبريسوس
خبير مبنظمة الصحة العاملية

 حملة مكافحة التلوث 
دخلت مرحلة جمود، 

وسيستغرق األمر وقتا 
للتخلص من هذا التأثير 

واالنتصار في الحرب



} القاهــرة –  األصوليـــة ال تخص دينا بعينه، 
وإنمـــا يمكـــن لها أن تفتك بـــأي عقيدة وتنزع 
عنها جانبها المعتدل وحسها التسامحي، فمع 
مطلع الســـبعينات من القرن العشرين اجتاح 
العالم تيـــار اصطلـــح على تســـميته بالتيار 
األصولي الديني، وقد شـــاع وانتشـــر في كل 
األديان مما دعا جامعة شـــيكاغو إلى دراســـة 
تلك الظاهرة دراســـة عالمية نشرت في خمسة 
مجلدات، وصدرت المجلدات الخمسة عن دار 
نشـــر جامعة شـــيكاغو من عام 1982 حتى عام 
1990، وقد تناولت الباحثة منى أبوســـنة، في 
كتابها “ نقد العقل األصولي“، دراســـة شملت 
أربعة عشـــر دينا انتشـــر فيه تيـــار األصولية 
الدينيـــة، وكان لمصـــر فصـــل كامـــل في هذه 

الدراسة.
يتألف الكتاب من أربعة أبواب هي: الباب 
األول: األصوليـــة والتنويـــر، البـــاب الثاني: 
العلمانيـــة، الباب الثالث: إشـــكاليات التحول 
الديمقراطي في مصر، الباب الرابع: األصولية 
والهويـــة الكوكبيـــة، وفـــي كل بـــاب تناولت 
المؤلفة عدة محاور شـــملت التعليم والثقافة 
والتنويـــر واألصوليـــة والعلمانيـــة، والهوية 

والمواطنة والعالقة بيـــن الجماهير والنخبة 
وغيرها من المحاور.

تكشـــف المؤلفـــة أنه على الرغـــم من ذيوع 
التيـــار األصولـــي الديني في العالـــم، فإن هذا 
التيـــار لم يتبلور ويصبح واقعـــا ماديا إال في 
ديـــن واحد هـــو اإلســـالم، وبمذهبه الشـــيعي 
تحديـــدا، عندمـــا أعلن عـــن قيـــام الجمهورية 

اإلسالمية في إيران عام 1979.
د الخميني مفهوم الحاكمية بتحويله  وجَسّ
إلى نظام اجتماعي عام 1979، وذلك بتأســـيس 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية التي حددها في 
كتابه ”الحكومة اإلسالمية“، والتي تدور حول 
فكـــرة محورية هي أن األمر اإللهي له ســـلطان 

مطلق على جميع األفراد وعلى الحكومة.
ـــل علي شـــريعتي، ُمنّظـــر الثورة  وقـــد أَصّ
اإلسالمية في إيران، في كتابه ”سوسيولوجيا 
لمشروعية الحرب الدينية باعتبارها  اإلسالم“ 
أمـــرًا إلهيـــًا مطلقًا مـــن أجل تأســـيس الدولة 
اإلسالمية، حيث يقول ”إن قصة هابيل وقابيل 
هي قصـــة التاريخ البشـــري، أي قصة الحرب 
التي اشـــتعلت منذ بداية الخليقـــة إلى اليوم. 
فقد كان الدين هو ســـالح كل من هابيل وقابيل، 

ولهـــذا الســـبب فإن حـــرب دين ضـــد دين هي 
العامل الثابت في تاريخ البشرية“.

وتوالى انتشار التطرف وامتد إلى المذهب 
الســـني في شـــتى بقاع األرض متجســـدا في 
تنظيـــم القاعدة وطالبان، ومن ثم أصبح التيار 
األصولـــي الديني تيـــارًا كوكبيًا، ويتســـم هذا 
التيـــار الكوكبـــي بســـمتين مشـــتركتين، أوال: 
االعتقـــاد بأن أتبـــاع ذلك التيـــار وحدهم دون 
ســـواهم من البشـــر يمتلكون الحقيقة الدينية 
المطلقة ومـــن عاداهم في ضالل مبين، ومن ثم 
وجب عليهم فرض تلـــك الحقيقة المطلقة على 
ســـائر البشـــر على اختالف أديانهـــم ولغاتهم 
وذلك من خالل تجسيد تلك الحقيقة المطلقة في 
الخالفة اإلســـالمية على كوكب األرض، تحقيقا 
لما يتصـــورون أنـــه اإلرادة اإللهية متمثلة في 

خلفاء على األرض.
ثانيًا: االلتزام بالفهم الحرفي للنص الديني 
وتكفيـــر إعمال العقـــل فيه بدعـــوى أن إعمال 
العقـــل في النص الديني يعد شـــركا بالله ألنه 
يطلع عقل اإلنســـان ويساوي بينه وبين العقل 

اإللهي الذي أبدع ذلك النص الديني.
كما أن إعمـــال العقل في النص الديني، من 
وجهة رؤية أصحاب التيـــار األصولي الديني، 
من شـــأنه أن يؤدي إلـــى تأويله تأويال عقالنيًا 
وهذا يعتبر، في رأيهم، تحريفا لكالم الله، مما 
دعا إلى تكفير فلسفة ابن رشد بما تشتمل عليه 
مـــن نظرية التأويل القائمـــة على مبدأ ”إخراج 
داللـــة اللفظ من المعنى الحقيقـــي إلى المعنى 
المجازي“، مما أدى إلى إحراق كتب ابن رشـــد 
وتم نفيـــه لمدة عام في قريتـــه وعومل معاملة 
المنبوذيـــن، ثم مـــات بعد عام واحـــد من رفع 
حكم النفي عنه. وظل التأويل الرشـــدي محرما 

ومكفرا حتى يومنا هذا.
وتطرح أبوسنة، أستاذة الفلسفة اإلسالمية 
في جامعة عين شمس، السؤال التقليدي: لماذا 

تخّلف العالم اإلسالمي؟
بيـــد أن هـــذا الســـؤال يعنـــي أن العالـــم 
اإلســـالمي لم يكن متخلفًا، وهو بالفعل لم يكن 
كذلـــك، إذ كان متقدمـــًا في العصر العباســـي، 
العصر الذهبي للحضارة اإلسالمية، بانفتاحه 
علـــى ثقافة اآلخـــر وهـــي الثقافـــة اليونانية، 
لها بعملية إبداعية  فترجمها إلى العربية وتمَثّ

فأنتج فلسفة وعلمًا وفنًا. لكن العالم اإلسالمي 
تخلف عن المشـــاركة في هذه المسيرة، أي أنه 
لم يتمثـــل منتجات هذيـــن العصرين: النهضة 
والتنويـــر، فأصبح محكومًا بـــدًال من أن يكون 

متحكمًا.
وتوضح المؤلفـــة منى أبوســـنة أن أتباع 
التيـــار األصولـــي الديني يســـعون إلى نشـــر 
فكرهم في المجتمع من خالل بثه في األنســـاق 
االجتماعيـــة مـــن تعليـــم وإعـــالم وثقافـــة مع 

التركيز على نســـق التعليم 
باعتباره النســـق الذي يتم 
الشـــخصية  بناء  خالله  من 
وتكويـــن الذهنية. وقد نجح 
التيـــار األصولـــي الســـلفي 
فـــي  متمثـــال  اإلســـالمي، 
جماعـــة اإلخوان المســـلمين 
والتيـــار الســـلفي، فـــي خلق 
ذهنية أصولية تتوهم امتالك 
وتســـعى  المطلقة،  الحقيقـــة 
لفرضها على المجتمع فشاعت 
الطائفية الدينية ومعها العنف 
الديني الذي تبلور في اإلرهاب 
الدينـــي بدعـــوى الجهـــاد في 

سبيل الله ونصرة اإلسالم.
تقول الكاتبة: أنا هنا أسعى 

إلـــى تقديم تحليـــل نقدي لما أســـميه ”العقل 
األصولي“من زاوية فلســـفية إبستيمولوجية 
تركـــز على نظريـــة المعرفة من جهـــة، ورؤية 
ثقافيـــة عقالنية تســـتند إلى التنوير بشـــقيه 

الفلسفي واألدبي من جهة أخرى.
وتضيف منى أبوسنة، في معرض التقديم 
والتعريـــف ببحثهـــا: من خالل هـــذا التحليل 
النقـــدي انتهيت إلى نتيجـــة مفادها أن غياب 
التنويـــر فـــي الثقافـــة العربية، بمـــا ينطوي 
عليـــه من علمانيـــة وعقالنية، هو المســـؤول 
عن اجتياح التيـــار األصولي في المجتمعات 
العربية واإلسالمية، وقد أدى ذلك الغياب إلى 
انفراد ذلك التيار بتلك المجتمعات؛ حيث إنه 
لم يظهر تيار آخر بديل يواجه التيار األصولي 
ويتصـــدى له. كما انتهيت أيضـــا إلى نتيجة 
تثير األســـى وهي أن النخبة المثقفة مسؤولة 
مسؤولية مباشرة عن غياب ذلك التيار البديل.

تحّمل أبوســــنة النخبة المثقفة مسؤولية 
تحّول الحركة الجماهيرية إلى حركة أصولية. 
وتتســــاءل: ما الجرم الــــذي ارتكبه المثقفون 
فــــي حــــق الجماهيــــر؟ وتجيب بأنهــــم تركوا 
رواد التنويــــر بال مدافع، وهربــــوا كما خاف 
وهرب أفالطون بعد الحكم على ســــقراط عام 
339 ق. م وعندما عاد إلى أثينا أنشــــأ مدرسة 
على أبــــواب مدينة أثينا وأطلق عليها اســــم 
”األكاديميــــة“، وبذلك لم يجرؤ على النزول إلى 
األسواق ويتفلسف كما كان يفعل 

سقراط.
ومن وجهة نظــــر الكاتبة فإن 
الجماهيــــر العربية واإلســــالمية 
قد تُركت فريسة للتيار األصولي، 
وهي أيضا ضحية غياب النخبة 
المثقفــــة والمفكــــرة التــــي مــــن 
المفتــــرض أن تقــــود المجتمع. 
بيــــد أن ثمــــة بارقة أمــــل تتمثل 
فــــي بــــزوغ تيــــار الكوكبية ذي 
الــــذي  المســــتقبلي  التوجــــه 
الزمانيــــة  المســــافات  يزيــــل 
والمكانيــــة والعوائق الثقافية 
بيــــن المجتمعات والشــــعوب. 
وهــــو تيار مــــن إفــــراز الثورة 
وثورة  والتكنولوجية  العلمية 
المعلومات والمعرفــــة المتمثلة في اإلنترنت 

وبقية وسائل التواصل االجتماعي.
وهذا كله من شأنه أن يحدث تأثيرًا تراكمّيا 
على العقل اإلنســـاني فيحرره من الدوغمائية 
والفكر الجامد والمطلق، ويعيد صياغة العقل 
صياغة علمانية تجعله ”يفكر في النسبي بما 

هو نسبي وليس بما هو مطلق”.
وتخلص أبوسنة في كتابها إلى أن إعادة 
المشروعية للتأويل ال يمكن أن تتحقق إال من 
خالل حركة إصالح ديني شــــاملة تسعى إلى 
تجديد الفكر الديني في إطار رؤية مستقبلية 
كوكبية تنشر تحديث المجتمع من خالل نشر 
قيم اإلبداع والعقالنية والتسامح والتعددية، 
وهذه القيم من شــــأنها أن تقضي على ظاهرة 
التكفيــــر التي تعــــّوق التأويــــل وتحول دون 
مجــــاوزة العقــــل الجامــــد عبر المؤسســــات 

االجتماعية كالتعليم واإلعالم والثقافة.

سعيد ناشيد

} ال تتخـــذ العلمانيـــة شـــكال واحـــدًا، فهي 
تختلف من بلد آلخر (فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، 
أميـــركا، إلخ)، وهي تختلف من تصور نظري 
آلخر (اليســـار الجمهوري، اليسار الليبرالي، 
اليمين المتطرف، إلخ)، لكنها في كل أحوالها 
تقوم على مبدأ واضح وبسيط: أثناء النقاش 
العمومي الذي هو الشـــرط األساســـي لبناء 
حياة سياسية سلمية وسليمة، ال يجب علينا 
أن نعتمـــد ســـوى على الحجـــج ذات الطابع 
البرهانـــي، وهي الحجج القابلة لالســـتدالل. 
ال يمكـــن تقديـــم المســـلمات غيـــر البرهانية 
كدليـــل، مـــن قبيـــل المســـلمات الدينية على 
ســـبيل المثال. لماذا؟ بكل بساطة ألن الغاية 
األخالقيـــة للنقـــاش العمومـــي هـــي االتفاق 
أو التوافـــق حول بعـــض األفـــكار. في حقل 
السياســـة عموما، وداخـــل الفضاء العمومي 
تحديـــدًا، فإننا ال نناقش لكـــي ننتهي إلى أن 
البعض، ال نناقش  يحترم بعضنا ”حقائـــق“ 
من أجل أن ننتهي إلى احترام االختالف الذي 
بيننا، فليس هذا هو مرمى النقاش العمومي، 
لكننـــا نناقش ألجل أن نتفـــق أو نتوافق في 
محـــّددة، حتى ولو  األخيـــر حول ”حقائـــق“ 
ســـتكتفي باتخاذ شكل  كانت تلك ”الحقائق“ 
قواعـــد أساســـية أو مبادئ عامـــة، من قبيل 

القوانين والمواثيق واالتفاقيات.
المشكلة أن بعض العقول تتذرع باحترام 
االختالف والتعّدد لكي تضمر نّيتها المسبقة 
بعـــدم االتفاق، وتبرر عدم قابليتها لمســـاءلة 
مسلماتها التي تريد من اآلخرين أن يتعاملوا 
معهـــا كحجج سياســـية. وهنـــا تكمن إحدى 

الثقافـــي،  بالتنـــوع  المتعلقـــة  المعضـــالت 
النقـــاش  وأخالقيـــات  األقليـــات،  وحقـــوق 

العمومي.
الســـؤال الحقيقي هو كالتالـــي: هل أنت 
مســـتعد للنقاش العمومي أم ال؟ ما معنى أن 
تكون مســـتعدا للنقـــاش العمومي؟ معناه أن 
تكـــون مســـتعدا لتعريض حججـــك للتكذيب 
الســـليم  بالحـــس  والتفنيـــد.  والتشـــكيك 
ألخالقيات النقاش العمومي ال يمكنك أن تقدم 
مســـلمات غير قابلة لالســـتدالل، بمعنى غير 
قابلة للتشـــكيك، وتريد مـــن اآلخرين -جميع 
اآلخرين- أن يتعاملوا معها كحجج متعالية، 

ويجب البناء عليها في المقابل.
ال يقـــوم الحجاج السياســـي على حجج 
متعاليـــة غير قابلة لالســـتدالل، وإنما ينبني 
على فرضيات قابلة لالســـتدالل، بمعنى أنها 
قابلـــة مبدئيا للتكذيـــب. ما معنـــى القابلية 
للتكذيب؟ معناها أننا نقبل عن طيب خاطر أن 
نعرضها أمام اختبارات الفحص والتشـــكيك 
والنقـــد والتفنيـــد، داخـــل فضـــاء النقـــاش 
العمومـــي، ليس فقـــط بنحو مؤقـــت، وإنما 
بنحو دائم، إذ ليس حجة سياســـية إال ما هو 
قابل للتشـــكيك والتكذيب ابتداء. وفي األخير 
فإن الفرضيات التي ســـتصمد في اختبارات 
التكذيب داخل النقاش العمومي ستكون هي 
الحجـــج المقبولـــة والتي بوســـعنا أن نبني 
عليهـــا قرارات وأحكاما وقوانين، وطبعا إلى 
حيـــن ظهور معطيات جديدة قـــد تدفعنا إلى 

إعادة االختبار.
لكن ما المشكلة في إقحام الحجج الدينية 

داخل مجال نقاش العمومي؟
األمر واضح إذا، مشـــكلة الحجج الدينية 
أنها حجج ال تقوم على البرهان واالســـتدالل 
والقابلية للتكذيب وإنما تقوم على التســـليم 
والتصديـــق، طالمـــا أنها ال تخاطـــب العقل 
بل الوجدان. ومثال، فـــإن المعجزات الدينية 
ال تخاطـــب العقل، وإنما هي مجال للتســـليم 
ألنها جزء من الغيبيات التي ال يمكن إثباتها 
وال يمكن نفيها كذلك، ونفس األمر بالنســـبة 

لكرامات األنبياء واألولياء والقديسين فإنها 
جميعهـــا ال تخاطـــب العقـــل، لكنهـــا مجال 

للتسليم طالما تقع بدورها ضمن الغيبيات.
من طبيعة الغيبيات أننا ال نســـتطيع أن 
نبني عليها أّي شـــيء، سواء في السياسة أو 
فـــي القضاء أو في العلـــم أو في غير ذلك من 
مجاالت الحياة المدنية. مثال لذلك، قد تكون 
لدينـــا هيئـــة محكمة يؤمن جميـــع أعضائها 
بوجود الجن، بل أكثر من ذلك قد يؤمنون بأن 
جنيا يمكن أن يقتل إنســـيا أو العكس، مثلما 
كانت معتقدات الســـلف. ولنفترض –أبعد من 
ذلك- أن شـــهودا شـــهدوا بأن إحـــدى جرائم 
القتل لم يقترفها ســـوى جنّي من الجان، فهل 
مـــن المنطقـــي أن تبني هيئـــة المحكمة على 
ذلك المعطـــى الغيبي أي حكم مـــن األحكام؟ 
طبعا فإن إيمان أعضـــاء المحكمة بالجن قد 
ال يتغير، وليس مطلوبا منهم في المســـتوى 
الشـــخصي إنـــكار ”عقيـــدة الجـــن“، لكنهم 
يدركون فـــي المقابل أن المعطيـــات الغيبية 

ال يبنـــى عليها أي حكـــم، طالما هي معطيات 
غير برهانية، بحيث ال تقبل االســـتدالل. بهذا 
المنطق يتصرف الشرطي والطبيب والجندي 
وغيرهـــم، وباألحرى بهـــذا المنطق تتصرف 
كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من 

حيث هي مؤسسات، أو هكذا ُيفترض.
في كل األحوال يحّق لكل إنسان أن تكون 
له مســـلماته الدينيـــة والعقائديـــة والغيبية 
باعتبارهـــا قـــد تنـــدرج ضمـــن الحاجيـــات 
الروحية لإلنســـان. يحق للمسيحي أن يؤمن 
باألرمجيـــدون كما يشـــاء، يحق للشـــيعي أن 
يؤمـــن بالمهـــدي المنتظر كما يشـــاء، يحق 
للســـني أن يؤمن بعالمات الساعة كما يشاء، 
وهـــي الحقوق التي يكفلهـــا اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان. غير أّن الحجة السياسية ال 
تكـــون حجة إّال حين تكون قابلة لالســـتدالل، 
بمعنـــى قابلـــة للتكذيـــب. حين يقـــدم بعض 
األشـــخاص مســـلماتهم الدينيـــة كحجج في 
النقاش العمومي فإنهـــم يجب أن يقبلوا في 

المقابل بتعريض حججهم الدينية للتكذيب، 
وفق قواعـــد النقـــاش العمومي. أمـــا إذا لم 
يقبلوا بذلك، فســـيغدو بعدها إصرارهم على 
المطالبة باحترام األديان مجرد تحايل فقهي 

على حقوق اإلنسان.

لذلك ســـيكون الحل األســـلم بالنسبة إلى 
كافـــة األديـــان أن تتـــرك المجال السياســـي 
للنقاش السياســـي، وذلك علـــى طريقة ”أنتم 
أعلم بأمر دنياكم“ (حديث صحيح). فاألســـلم 
للقداســـة أن تبتعد عن السياسة. وهذا كل ما 

في األمر.

اإلسالميون يبنون أحكامهم على حجج غيبية ومعطيات غير برهانية

جدل إسالمي

{الهجـــوم على المفوضية لالنتخابـــات كان متوقعا؛ لوجود جيوب لداعش بقيت بعد طرده 
من سرت، والجانب األمني في ليبيا ال يزال هشا بسبب مساحتها الكبيرة}.

محمد الطاهر سيالة
وزير اخلارجية في حكومة الوفاق الليبية

{توظيف النساء في الجماعات الدينية هو استراتيجية معمول بها للتأثير في الرأي العام، 
والبنى الذهنية التي تضطهد النساء تظل فاعلة على امتداد قرون}.

آمال قرامي
باحثة تونسية

اإلســــــالميون غير قادرين على االقتناع بفكرة أن العلمانية، وبكل أشــــــكالها املتعددة في 
ــــــه كل االجتاهات  ــــــذي ميكن أن جتتمع حتت ــــــدول الدميقراطية، هي الســــــقف املثالي ال ال
والتصورات املتعلقة بحكم الدولة واملجتمع في احلقل السياسي. وأصحاب الفكر السلفي 
حني يدخلون دائرة جدال يعتمدون احملاججة بأدوات غيبية بقصد اإلفحام أو اإلحراج أو 
التكفير، وســــــاعتها يصبح النقاش عقيما وعدمي اجلدوى، في حني أن املسألة السياسية 
تتعلق بقضايا دنيوية ال عالقة لها بالدين الذي بني الشــــــأن العبادي والشــــــأن املجتمعي، 
ــــــون على هذه اخلديعة في نوع من االســــــتثمار لألدوات  لكن اإلســــــالميني ما انفكوا يلعب

الدميقراطية من أجل غاية تناقض الدميقراطية نفسها.

الحـــل األســـلم بالنســـبة إلـــى كافة 
األديان هو تترك املجال السياسي 
للنقـــاش السياســـي، وذلـــك علـــى 

طريقة {أنتم أعلم بأمر دنياكم}

◄

مشـــكلة الحجـــج الدينيـــة أنها حجج 
ال تقوم علـــى البرهان واالســـتدالل 
والقابلية للتكذيب وإنما تقوم على 

التسليم والتصديق

◄

[ العلمانية حاجة أخالقية للنقاش العمومي  [ التذرع باحترام االختالف من أجل رفض االتفاق

{نقد العقل األصولي}.. النخب تخذل الجماهير مرتين

محنة ابن رشد مستمرة

إسالم سياسي
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} أبوظبــي - تنطلق مســـاء الثالثاء، الحلقة 
”شـــاعر  ببرنامـــج  الخاصـــة  التســـجيلية 
في موســـمه الثامن، والذي  المليون لألطفال“ 
تنظمـــه لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثيـــة فـــي أبوظبي، فـــي إطار 
استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث 
وتعزيز االهتمام باألدب والشعر العربي، حيث 
سيشارك في الحلقة شـــعراء من 8 دول عربية 
هـــي اإلمارات، الســـعودية، الكويـــت، األردن، 

سلطنة ُعمان، العراق، اليمن، وسوريا.
ويأتـــي البرنامـــج بهـــدف دعـــم مواهـــب 
األطفال الشعرية وتنميتها وتحفيزها، وإحياء 
الشعر النبطي وغرســـه في نفوس الناشئين، 

وذلك من خالل تسليط الضوء عليهم، وإعطاء 
األطفال مســـاحة واسعة لنشـــر مواهبهم عبر 
شاشـــة التلفزيون، وكجزء من برنامج ”شاعر 
المليون“ الذي بات يعتبر حلم شـــعراء الشعر 

النبطي في الوطن العربي.
وســـيتنافس فـــي هذه الحلقة 20 شـــاعرا، 
والذين ســـيقفون على مسرح شـــاطئ الراحة 
لتقديم نصوصهم الشعرية أمام أعضاء لجنة 
التحكيـــم المؤلفة من نجوم شـــاعر المليون، 
وهم الشـــاعرة سبيكة الشـــحي من البحرين، 
مبارك الغاطي ومساعد بن عريج من الكويت، 
إلى جانب الشاعر واإلعالمي اإلماراتي حسين 

العامري.

وســـيتم بث الحلقة على قناتـــي اإلمارات 
وبينونـــة فـــي الســـاعة العاشـــرة من مســـاء 
الثالثاء 8 مايو 2018، حيث ستشارك في تقديم 
الحلقـــة اإلعالمية اإلماراتية أســـمهان النقبي 

والفنان السعودي عبدالله الحارثي.
وأسفرت المقابالت التي أجريت في مشرح 
شـــاطئ الراحـــة بأبوظبي خالل شـــهر أبريل 
الماضي عن تأهل 20 شاعرا من األطفال الذين 
تقدموا لخوض المنافســـة، ومن بينهم أربعة 
شـــاعرات، حيث يمثلون 8 دول عربية موزعين 
علـــى النحـــو اآلتي: 4 شـــعراء مـــن اإلمارات، 
شـــاعرين من السعودية، 3 شعراء من الكويت، 
شـــاعر واحد من األردن، 6 شـــعراء من سلطنة 
ُعمان، شـــاعر واحد من العراق، شـــاعرين من 

اليمن، وشاعر واحد من سوريا.
وكانت شروط المشاركة في برنامج شاعر 
المليون لألطفـــال تقتصر على أال يتعدى عمر 
الطفـــل الراغب في المشـــاركة 12 ســـنة، وأن 
يصطحـــب معه قصيدة موزونـــة ال تتعدى 15 

بيتا إللقائها أمام لجنة التحكيم.
يذكر أن برنامج ”شـــاعر المليون لألطفال“ 
بموســـمه السابع قد شهد منافسات قوية بين 
عدد من الشـــعراء األطفال العرب، وفاز حينها 
بلقب الموســـم السابع الطفل السعودي نايف 
بن زيـــاد بن نحيـــت، فيما جاءت فـــي المركز 
الثانـــي الُعمانية عزة الحادثـــي، وفي المركز 

الثالث البحرينية ريوف القحطاني.
كما يجدر اإلشـــارة إلى أن الموسم الثامن 
من برنامج شـــاعر المليون والذي بثت حلقته 
الختامية األســـبوع الماضي شـــهد مشاركات 
عدة من شعراء سبق وأن تنافسوا في برنامج 
”شـــاعر المليون لألطفال“، حيث استمروا في 

صقل موهبتهم، ليشاركوا من جديد.

} عمــان - فاز العـــرض التونســـي/الكندي 
”الشـــقف“ للمخرجين ســـيرين قنون ومجدي 
بومطر بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل 
فـــي الـــدورة الثالثة عشـــرة لمهرجـــان ليالي 
المســـرح الحر الدولـــي باألردن التي أســـدل 

الستار عليها مؤخرا.
وفي كلمتها عقب تســـلم الجائزة 
بحفـــل الختـــام على مســـرح المركز 
الثقافـــي الملكـــي أعربـــت المخرجة 

ســـيرين قنـــون عن ســـعادتها 
بما تلقـــاه أعمال المخرجات 

التونســـيات مـــن تقدير 
فـــي المهرجانـــات العربيـــة 

والدولية.
إلى  الجائـــزة  وأهـــدت 

روح والدهـــا الراحـــل المخرج 
عزالديـــن قنون صاحب فكرة 

العرض الفائز.
وفـــاز بالجائزة الفضية في 
المهرجان العرض السويسري 

”نســـاء“ إخـــراج أنينـــا 
جيندريكو، فيما ذهبت الجائزة 
البرونزيـــة للعرض التونســـي 

”األرامل“ إخراج وفاء طبوبي.
التونســـي  وحصل 

عبدالمنعم شويات على جائزة 
أفضـــل ممثـــل فـــي المهرجان 
فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة 

مناصفة للســـورية ندى الحمصى واللبنانية 
صوفيا موسى.

جائـــزة  التحكيـــم  لجنـــة  ومنحـــت 
الســـينوغرافيا لعرض ”الشـــقف“ أيضا وهو 
مـــن إنتاج مســـرح الحمراء والمركـــز العربي 
األفريقي للتكوين والبحوث المســـرحية و”إم.

سي.سبابس“ الكندية.
وفي بيانهـــا الختامي أوصت 
برئاســـة  التحكيـــم  لجنـــة 
الضمور  محمـــد  المخرج 
الـــدورات  في  بالفصـــل 
القادمـــة مـــن المهرجان 
الجماعية  العروض  بين 
وعروض المونودراما 
تقـــام  أن  علـــى 
عـــروض 
المونودراما 
هامش  علـــى 

المهرجان.
كما أوصت 
اللجنة القائمين 
دوراته  فـــي  المهرجان  علـــى 
القادمة بإصدار نشرة يومية 
الســـتعراض النشاط اليومي 
للمهرجـــان والتعريف بالفرق 
المشاركة ومضمون العروض المقدمة. وكذلك 
أوصـــت باالهتمـــام بإصدار كتيبـــات خاصة 
لتعريف الفرق األجنبية بالمســـرحين األردني 

والعربي.
وكّرم المهرجان في حفل الختام اإلماراتي 
محمد ســـيف األفخم رئيس الهيئـــة العالمية 

للمسرح.

محمد ناصر المولهي

} اختتمـــت الســـبت، فعاليـــات ملتقى تونس 
األول للرواية، والتي انتظمت من 3 إلى 5 مايو 
بمدينة الثقافة التونسية، بمشاركة عدد من أهم 
التجارب الروائيـــة العربية، حيث طرحت على 
مدى أيـــام الملتقى العديد من القضايا الراهنة 
والمحوريـــة المتعلقـــة بجنـــس الروايـــة. كما 
كـــرم الملتقى في دورته األولـــى الكاتب الليبي 
إبراهيـــم الكونـــي، صاحب التجربـــة الطويلة 
والخاصة فـــي مجال الرواية عربيـــا وعالميا، 
وقـــدم الكوني حوارا اســـتثنائيا مع الجمهور 
فـــي اليوم الختامي من الملتقـــى، ليتم إثر ذلك 
عقد الجلسة الختامية حول األخطار المحيطة 
بالرواية، ويختتم الملتقى بكلمة لوزير الثقافة 
التونســـي معلنـــا عن تأســـيس بيـــت الرواية 
برئاســـة الكاتب التونسي كمال الرياحي، وهو 

األول من نوعه عربيا.

نحن كالعنقاء

فـــي الجلســـة الختاميـــة للكاتـــب إبراهيم 
الكوني، أثيرت العديد من األســـئلة التي أجاب 
عنهـــا الكاتب بكل أريحية وتحرر، وعن الكتابة 
قـــال الكونـــي ”أكتب ألتحـــرر ليـــس بالمعنى 
الحرفي بـــل الوجودي، أكتـــب ألتطّهر أي لكي 
أتغّيـــر، فكل إنســـان يحلـــم بأن يتغيـــر وهذا 

يتطلب تضحية“.
ولفت الكوني إلى أن اإلنسان غالبا ما يكون 
مســـكونا بالحنين إلى المثـــال، وأضاف ”نحن 
كائنات أرضية لكننا نرفض ذلك. بالنســـبة إلّي 
أكتب محاوال أن أكتشف ذاتي المنسية وأدغال 
النفس البشـــرية. ثم إن الكتابـــة عندي تجربة 

غيبية تتحول إلى دين“.

وذكـــر الكونـــي أننـــا كعـــرب ال نتعامل مع 
النصـــوص األدبية باالهتمام الذي تســـتحقه، 
مؤكـــدا أن ثالثـــة أرباع الكتـــب األدبية المهمة 
والمؤسســـة مفقـــودة، مستشـــهدا مثال بقصة 
بحثـــه في بيروت عـــن كتاب أحمـــد المجليقي 
”غايـــة الحكيـــم“ ولكـــن لم يجـــده. مذكـــرا بأن 
إســـبانيا مثال تعامـــل روايـــة ”دون كيخوت“ 
باهتمـــام أكثـــر مـــن اإلنجيـــل ألن روحها دون 

كيخوت.
وعرف عن الكوني اقتحامه عوالم أسطورية 
تزخـــر بها الصحراء، عوالم عاشـــها وهو طفل 
فـــي الصحـــراء، أو تخّيلهـــا، محـــّوال كتاباته 
بدوره إلى أســـاطير تجـــاوزت المحلي ونالت 

العالميـــة. وقال الكاتب ”إن لـــكل مبدع حقيقي 
أســـطورته. إذ ال بـــد أن يعيـــد المبـــدع تأليف 
األســـطورة، فاألســـطورة الموجـــودة ســـلفا ال 
تعطيـــك الملحمة“. وتابـــع الكوني ”ال أمي وال 
جدتي روت لي أي أسطورة. أمي الحقيقية هي 

الصحراء هي جدتي وكاهنتي الحقيقية“.
وحول قراءة عوالم الكوني والذخيرة التي 
يجب أن يتســـلح بهـــا القارئ لولوجها، شـــدد 
الكونـــي على أن القراءة تقنية وفلســـفة في آن 
واحـــد. حيـــث ال يجب أن تتوقـــف القراءة عند 
االستهالك والمتعة، بل القراءة الحقيقية تزخر 
بالنقـــد والتفكيـــك والتفّكر، وليـــس من مهمة 

المبدع في رأيه أن يفسر عمله.
وتحدث الكوني من ناحية أخرى عن تجارب 
أدبية مهمة في رأيه يجب إنصافها، وذكر مثال 
كتابي التونســـي الراحل محمود المســـعدي، 
”الســـد“ و”حدث أبو هريـــرة قـــال“ واعتبر أن 
”المســـعدي من القامات الجديـــرة بأن تنصف 

ألنه من القامات التي ظلمناها“.
ويكتب الكوني أساطيره بلغة شعرية تزيد 
من نقائها، كما أنه كتب ديوانين شعريين أقرب 
إلـــى التأمالت، وفي ســـؤال لـ”العـــرب“ إن كنا 
ســـنرى الكوني شاعرا مرة أخرى، أجابنا قائال 
”لغة األســـطورة هي لغة الشعر. ثم إن شذراتي 
التي نشرتها ســـابقا تحمل ذخيرة تزاوج بين 
الحكمة والشعر. أصدرت دواوين كثيرة، لكنني 
لم أقنع بهذا.. معركتي الحقيقية أن أكتب رواية 
بلغة الشعر. وهذا ما اعترف به، النقد األوروبي 

أكثر من العربي“.
وتابـــع الكوني متســـائال ومجيبـــا ”لماذا 
ترفـــض دور النشـــر نشـــر الشـــعر؟ ألن هناك 
مفهومـــا كالســـيكيا للشـــعر يبدو أنـــه لم يعد 
يلـــزم جمهور هـــذا الزمن. لكن كل شـــيء يجب 
أن يكتب بالشـــعر. فالروح الشعرية هي الروح 
االســـتعارية. وأنا بدوري أكتب بروح الشـــعر 
مثـــل ما حاولته فـــي كتابي ’ناقـــة الله‘ و’روح 
البعـــد المفقود‘ وغيرهمـــا. فالتحدي الحقيقي 
هـــو أن تكتب بروح الشـــعر. فقط يجب في ذلك 
المحافظـــة على روح اإلنشـــاد، الروح الغنائية 
روح هوميروس وشكســـبير، فاألسطرة تحتاج 

أن تنشدها إنشادا“.
وقال الكوني حول الكتابة الروائية وقدرتها 
على التغيير، إذ قال ”رغم االنتكاسات والهزائم 
ورغـــم كل ما يعانيه إنســـاننا العربي اليوم إال 
أننـــا نأبى االستســـالم. وبالحلم نســـتطيع أن 
نحقـــق البعد المفقود فينا. فـــإذا لم نضحي ال 
نستطيع أن نقنع أنفســـنا بأننا وجدنا ومهما 
حصد واقعنا من دماء وانتكاسات سنظل، رغم 
أن واقعنـــا الحالي يعجزنا نحن الروائيون عن 

مالحقة فنون اآلثام التي ترتكب“.
وتابع الكوني ”في الســـابق كان ما يحدث 
عبثيا لكنه اليـــوم عدمي، لكن لدينا قوة خارقة 
للنهوض من الرماد كالعنقاء. فقيمتنا ليســـت 
في ما نغنم بل في ســـبيل ما ننزف في ســـبيل 

وطننا الرمزي أو الحرفي“.

وختـــم قائال ”إن وســـائل االتصال ووجود 
الترجمـــة وغيرها للجيل الجديد تجعلني أقول 
لهم إنكم تعيشون الفترة الذهبية، ففي السابق 
لـــم تكن لدينـــا الفرصة الكبيـــرة لالطالع على 
األدب العالمـــي وما كان رائجا من تراجم كانت 
مضحكة وتحريفية. لـــم يكن هناك وجود ألدب 
عالمـــي مثل اليوم، والمفارقة أن الجيل الجديد 
يســـتهين بهـــذا“. وأكـــد الكونـــي أن الحرمان 

والتحدي هما ما يصنعان األجيال.

الرواية في خطر

كانت الجلســـة الختامية منطلقة من سؤال 
جوهري هـــل الرواية في خطـــر؟ بحضور عدد 
من الكتـــاب والنقاد من بينهم المغربي محمود 
السنعوســـي  ســـعود  والكويتـــي  عبدالغنـــي 
والتونســـي شـــفيق الطارقي والمصري أحمد 

مجدي همام وغيرهم.
وبداية بســـط محمود عبدالغني اإلشـــكال 
المطـــروح قائـــال ”األزمة أن نحكـــم على جنس 
أدبي بمحدوديـــة التناول مثل ما هو األمر عند 
قصيدة النثر، التي باتت وكأن شـــاعرا شـــبحا 
يكتبها لتشابهها. هنا يمكن الحديث عن أزمة، 
فاألزمـــة هي عند عـــدم قدرة التمييز بالنســـبة 
إلـــى جنـــس أدبي“. ولفـــت عبدالغنـــي إلى أن 
الرواية لها جوائز واهتمام إعالمي وانتشـــار 
كبير، ثـــم إن النقاد ينتظرون منـــا أن نقول إن 
الرواية بخير، لكـــن الرواية إذا فقدت القوانين 

الواضحة عندها نقول إنها في خطر.
وأضـــاف ”الرواية طيلة تاريخها أبانت عن 
ذكاء وقدرة على التأقلم، وحيث ظهرت الرواية 

اختفت أجناس أخرى، لكن هذا خبر ســـيء أن 
نقـــول إن الرواية في خطر. ويجب أن نحدد أي 
روايـــة في خطر؟ وأعتقد من هنـــا تكمن أهمية 
الســـؤال، فمثال الرواية البرجوازية انتهت. إذ 
هناك أزمنـــة للرواية، مثال ال يمكن اليوم كتابة 

رواية مثل روايات نجيب محفوظ“.
ويقر عبدالغني بنهاية أنواع روائية انتهى 
زمنها، مؤكدا في الوقت ذاته أن خالص الرواية 
في المركزية المركز. فأزمة الرواية هي المركز، 
وأحيانـــا يكـــون الروائـــي خطرا على نفســـه 

فالرواية دائما كانت مضادة لألدب.
أما الكاتـــب المصري أحمـــد مجدي همام، 
فأكـــد أن كثـــرة الروايات المنشـــورة، والتي ال 
يرتقـــي بعضها ألن يكون أدبا، ليســـت ظاهرة 
صحيـــة، بل تمثل خطرا على الرواية، مشـــبها 
األمر بإســـهال ناتج عن مغـــص أدبي، وهذا ما 

يضلل القارئ.
وأضاف همـــام ”الخطر المحيـــط بالرواية 
ليـــس االنقطـــاع، بل العـــدد الكبيـــر للروايات 
المنشورة، ففوضى النشر هي الخطر المحدق 
بالروايـــة أوال، وثانيـــا هنـــاك خطـــر المجاعة 
النقدية وهو ما يؤدي إلى ندرة الرواية الجيدة، 
ثـــم إن بعض الجوائـــز المشـــرقية باتت تمثل 
خطرا ألنها تنتصر للكالسيكية أنماط بعينها. 
وقد طـــرح موضوع أن الروايـــة تحمل داخلها 

بذور فنائها؟ لكنني أختلف مع ذلك“.
وأكد الروائي التونســـي شـــفيق الطارقي 
أن موضـــوع ”الرواية في خطـــر“ جعل األفكار 
تتقاطـــع، لكـــن طريقـــة إخراجهـــا كانـــت وفق 
مرجعية كل روائي. لكن المهم أن الجميع كشف 

أن هناك أخطارا محيطة بالرواية.

وقـــال الطارقـــي ”الخطورة برأيـــي تتمثل 
أساســـا في غياب المؤسســـة النقديـــة الجادة 
والمرنـــة، وانغـــالق الجامعة علـــى النصوص 
الروائيـــة الجديـــدة، أضـــف إلى ذلك نســـبية 
الجوائز التي تنتصر لنص على حســـاب نص 
آخر بيـــن اإلنصاف والمظالـــم. والخطر اآلخر 
برأيي هو عدم وجود تناسب بين تطور الرواية 
بنيويـــا وبين مقروئية المتلقـــي، التي مازالت 
محصورة في حدود الكالسيكية، سواء المتلقي 

المختص أو العام“.
وإثر الجلسة الختامية حضر وزير الثقافة 
التونسي محمد زين العابدين ليقع اإلعالن عن 
اختتـــام ملتقى تونس األول للرواية الذي عرف 
نجاحا كبيرا فـــي الحضور، كّما ونوعا، عالوة 
على مناقشـــته لقضايا مهمة خاصة بالرواية، 
ليقع تأسيس أول بيت عربي للرواية في تونس 

بإدارة الروائي التونسي كمال الرياحي.
قـــال الرياحي  وفـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
متحدثا عن أهمية الملتقى ”لليوم الثالث هناك 
حضـــور كثيف ومداخالت متميزة، هناك نجاح 
اســـتثنائي للملتقى وهو ما يؤكد قدرة الرواية 
علـــى التجميع وقوتها، وأرجـــو أن يكون بيت 
الرواية جديرا بـــأن يتموقع في مدينة الثقافة. 
وأرجـــو أن تتمكـــن الرواية مـــن تغيير الوعي 
العربـــي ومن الشـــعوب وكيف تفكـــر، وهذا ما 
حدث فعال منذ رواية ”دون كيخوت“ لذا شـــعار 
بيـــت الرواية هو ’دون كيخوت‘ لســـيرفانتس، 
الـــذي كان يصارع طواحيـــن الريح، وأرجو أن 
يكون بيـــت الرواية التونســـي، وهو أول بيت 
للرواية العربية، بيتا يصارع ألجل التنوير في 

تونس“.
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اســـتضاف اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، مســـاء األحد بمقره في أبوظبـــي ضمن فعاليات منتدى ثقافة
السرد، القاص والروائي السوداني عباس علي عبود.

روائيون عرب يشهدون تأسيس أول بيت للرواية في تونس
[ ملتقى الرواية األول في تونس يطرح أهم األسئلة: هل الرواية في خطر؟  [ إبراهيم الكوني: لدينا قوة خارقة للنهوض من الرماد كالعنقاء

انتظم في تونس أخيرا امللتقى األول للرواية العربية والذي استقطب أهم التجارب الروائية 
العربية في حلقات نقاش حول هذا اجلنس األدبي الذي بات األبرز واألكثر انتشارا، لكن 

هذا ال مينع تعرضه للكثير من املخاطر التي حاول اإلحاطة بها ومناقشتها.

الجيل الجديد يعيش الفترة الذهبية

أطفال شعراء

الملتقـــى طرح العديد مـــن القضايا 
الراهنة واألسئلة المحورية المتعلقة 
بجنـــس الرواية وكرم الكاتب الليبي 

إبراهيم الكوني
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اختتام مهرجان ليالي المسرح انطالق الموسم الثامن من برنامج {شاعر المليون لألطفال}
الحر الدولي باألردن

بارك الوســـط الثقافي للشـــاعرة العراقية غرام الربيعي تعيينها رئيسة ملنتدى املرأة الثقافي 
التابع ملنظمة اليونسكو، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهمتها الجديدة.

وكّرم المهرجان في حفلمثلة 

ومجدي قنون يرين س أيضمخرجين قف الش لعرض ينوغرافيا الس مخرجين ســـيرين قنون ومجدي
زة أفضل عرض مسرحي متكامل
 الثالثة عشـــرة لمهرجـــان ليالي
حر الدولـــي باألردن التي أســـدل

مؤخرا.
ها عقب تســـل
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لكـــي أعربـــت
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جائزة الفضية
عرض السويس
ـراج أنينـــا
يما ذهبت الجا
عرض التونس
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ل فـــي المهرج

أيض الشـــقف الســـينوغرافيا لعرض
مـــن إنتاج مســـرح الحمراء والمركـــز
األفريقي للتكوين والبحوث المســـرح
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بالفصـــ
القادمـــ
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المهرج علـــى 
القادمة بإص
الســـتعراض
للمهرجـــان و
المشاركة ومضمون العروض
بإصدار أوصـــت باالهتمـــام
لتعريف الفرق األجنبية بالمس

والعربي.
ّ



فـــي إطار ســـعيه الدائـــم لدعم  } بيــروت – 
المبـــادرات الفنيـــة المســـتقلة والتأكيد على 
الفني  حرية التعبير أطلق مهرجان ”ريدزون“ 
دورته الجديدة في بيروت بمشـــاركة خمســـة 

عروض بتمويل من منح استثنائية.
وتتناول العروض السمعبصرية واألدائية 
الخمســـة المشـــاركة في المهرجان، وهي من 
المغرب ولبنان وســـوريا ومصر وفلســـطين، 
العالقة الشـــائكة بين الحب والعنف والخوف 
والموت واالنتهاكات الجسدية والتسامح مع 

الماضي.
والعـــروض التـــي تقدم للمـــرة األولى في 
بيـــروت خالل الفتـــرة من الثالث إلـــى الثامن 
مـــن مايو الجـــاري مولهـــا المهرجـــان بمنح 
اســـتثنائية من مؤسســـتي المـــورد الثقافي 

و“كيه.كيه.في“ النرويجية.
األضـــواء  ســـلطت  األول،  اليـــوم  وفـــي 
علـــى موضوع االنتهـــاكات الجســـدية للمرأة 
واالعتداءات التي تتعرض لها باسم المجتمع 
والعـــادات والتقاليد والجماعـــات المتطرفة، 
وذلك مـــن خالل العـــرض المغربـــي الراقص 
”هن“ على مســـرح دوار الشـــمس ومن إخراج 

وتصميم خالد بنغريب.
وقدمت العرض الكوريغرافي أربع نســـاء 
بأجســـاد ممشـــوقة قوية ومرنـــة يظهرن على 
الخشـــبة برداء أبيـــض يمثل البـــراءة مقابل 

رجـــل واحـــد يطلـــي جســـده على المســـرح 
باللـــون األســـود ليأتـــي فـــي نهايـــة العرض 
مكبال بسالســـل حديدية، في إشارة إلى رجال 
الجماعات المتشـــددة وما فعلوه في ســـوريا 

والعراق من جرائم.
العرض الـــذي ينتمي إلى الرقص الحديث 
مفعم بالعنف والقســـوة من خـــالل الحركات 
وجـــوه  وتعابيـــر  والموســـيقى  واألصـــوات 
الراقصـــات األربع اللواتـــي ”يحاولن إيصال 
مدى الظلم الذي لحق بأجســـاد نساء كثيرات 
فـــي المناطق التي ســـيطرت عليهـــا جماعات 
متطرفة فـــي العالم العربي“، بحســـب ما قال 
مســـاعد المخرج ومصمم الصـــوت والمقاطع 
أبوالعقـــول  يونـــس  المغربـــي  الموســـيقية 

لرويترز.
وأضاف ”هو يشـــكل بحثا سوسيولوجيا 
يهدف إلى فهم ظاهـــرة التطرف الديني، وذلك 
باالســـتناد إلى األحالم والفـــن والميثولوجيا 

والدين والرموز والفلسفة“.
وبالتزامـــن مـــع عرض ”هن“، بـــدأ وحتى 
الثامن من مايو العرض التفاعلي ”دخلت مرة 
فـــي جنينة“، وهـــو فكرة وتصميم كريســـتيل 

خضر وبيسان الشريف.
والعـــرض عبـــارة عن شـــهادات ســـمعية 
حقيقية جمعها فريق العمل من نســـاء ورجال 
فـــي العراق واألراضـــي الفلســـطينية ولبنان 

وسوريا، وعمل على تكثيفها لتصبح حكايات 
عن التجـــارب الجنســـية األولى، واكتشـــاف 
الحياة الحميمية خالل أوقات الحرب والسلم 

في منطقة الشرق األوسط.
وقالت ماجدة (40 سنة) بعد العرض الذي 
تتم مشاهدته بشـــكل فردي في تتابع كل عشر 
دقائـــق ”شـــعرت أن الحكايـــات تمثلني، هي 
حقيقية فعال، على األقل تلك التي كانت تجري 

خالل الحرب األهلية في لبنان“.
ومـــن وجهة نظر أســـعد (55 ســـنة) وهو 
دكتـــور فـــي علـــم االجتمـــاع ”أهـــم مـــا فـــي 
العرض أنه يضيء على مـــدى تأثير الحروب 
وارتباطها  فينا  واالنتفاضـــات  واالجتياحات 
بعالقاتنـــا مع الزمـــن. نحن نســـرد ذكرياتنا 
الجماعيـــة والفرديـــة ليس بحســـب التقويم 
الشهري والســـنوي، بل بحسب تلك المجزرة 
أو ذاك الحـــادث األليـــم لكثـــرة مـــا مررنا في 

المنطقة بعواصف“.
وأضاف ”عندما أروي البنتي عن قصصي 
أقـــول لهـــا ’كما ســـمعنا في ’دخلـــت مرة في 
جنينـــة’.. تزوجـــت أمك قبل اجتيـــاح بيروت 

بسنة، ولد أخوك ليلة قصف مخيم شاتيال”.
ويشـــمل برنامـــج المهرجـــان مســـرحية 
”االعتـــراف“ مـــن كتابـــة وائل قـــدور وإخراج 
عبداللـــه الكفـــري وتعـــرض يومـــي الســـابع 

والثامن من مايو على مسرح دوار الشمس.

وتحكي المســـرحية قصـــة الضابط جالل 
الذي يســـتغني النظام الحاكم عن خدماته، ثم 
يطلـــب منه العودة للخدمة بعـــد اندالع حراك 

شعبي في البالد.
يوقظ هذا الطلب رغبة قديمة لدى جالل في 
إعادة امتالك القوة التي اعتاد على ممارستها 
لسنوات طويلة، تلك السنوات التي أراد جالل 
نســـيانها بعد أن تخلى النظـــام عنه وبعد أن 
أمضى أعواما بصحبة ابن أخته عمر المخرج 
المســـرحي الواعد. وتدور أحداث المسرحية 
خـــالل يوم واحـــد من حياة جـــالل الذي يقف 

أمام ماضيه وخياراته الجديدة.
وحول فكرة المهرجان قالت إيلينا ناصيف 
المديـــرة التنفيذية لمؤسســـة المورد الثقافي 
”يعتبر الصراع بين الســـلطة والفن، بأشكاله 
المختلفـــة، متأصال في عمليـــة إبداع األعمال 
الفنيـــة وتطورهـــا وانتشـــارها أو عدمه. في 
المنطقة العربية علـــى وجه الخصوص تملك 
الســـلطات السياســـية الصالحية في تحديد 
األعمـــال التي ســـيتم عرضها أو نشـــرها، في 
تغييرهـــا أو االختزال منها أو منعها في حال 
كانت تقـــدم وجهة نظر مغايرة للســـائد الذي 

يعكس مبادئها ورؤيتها“.
الفنانـــون  أوجـــد  ”لطالمـــا  وأضافـــت 
والفنانـــات الذين لـــم يقبلـــوا الرضوخ لألمر 
الواقـــع مســـاحات صغيـــرة للحريـــة انتهت 

ببعضهم في الســـجن أو في المنفى أو أودت 
بحياتهـــم فـــي بعـــض األحيـــان. انطالقا من 
الحاجة إلى دعم الفن كوسيلة تعبير ومقاومة 
وكأداة لمواجهـــة الواقـــع المفـــروض ومـــن 
قناعتنا بأن دعم اإلنتاج الفني يشكل مساهمة 
ضرورية في تطوير البيئـــة الثقافية والفنون 

بشكل عام نقدم مهرجان ريدزون 2018“.

محمد الحمامصي

} أقيمـــت مؤخـــرا بمعرض أبوظبـــي الدولي 
للكتـــاب فـــي دورتـــه الــــ28 نـــدوة بعنـــوان 
”الرحالون ســـفراء الثقافات: اكتشـــاف الذات 
واآلخر“ تم التطرق فيها إلى الدور الذي يلعبه 
مشـــروع مركز ”ارتيـــاد اآلفـــاق“، وجائزة ابن 
بطوطـــة ألدب الرحلة، حيث افتتح مركز ارتياد 
اآلفاق، الذي تأسس عام 2001، في مكانين هما 
لنـــدن وأبوظبي، برعاية مباشـــرة من المثقف 
والشاعر اإلماراتي أحمد خليفة السويدي، في 
المكتبة العربية ركنا ألدب الرحلة، ليعيد إدراج 
هذا األدب كجزء أساســـي من مكونات الثقافة 

العربية المعاصرة والحديثة.
وناقش كل من الشاعر نوري الجراح مدير 
عـــام مركز ارتياد اآلفـــاق والدكتور عزالمغرب 
معنينو والباحثة رشـــا الخطيب والناقد مفيد 
نجم والكاتب الفلسطيني عبدالرحمن بسيسو 
أهم القضايا المتعلقة بـــأدب الرحلة في ندوة 
”الرحالون ســـفراء الثقافات: اكتشـــاف الذات 
واآلخر“ التي قدمها وأدارها الشاعر والمترجم 

صديق جوهر.

أدب بعدة أغراض

بدايـــة ذكر نوري الجراح بأهمية مشـــروع 
مركـــز ارتيـــاد اآلفـــاق خاصة في اســـتقطاب 
الدارســـين والباحثين المعنيين بأدب الرحلة، 
وتشـــجيع األدباء والكتاب على السفر برعاية 
منـــه هنا وهناك في جغرافيات العالم وبأهمية 

جائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة.
ولفـــت الجراح إلى أن نـــص الرحلة يزدهر 
في منطقة المغرب العربي، وخصوصا المغرب 
األقصـــى، بحســـب التســـمية الخلدونيـــة أي 
المغرب اليوم. وبالتالي لمسنا من خالل عالقة 
المركز باألكاديمية المغربية، اهتماما متناميا 

وبالغ األثر في إحياء هذا النص.
دور  المغاربـــة  دور  ”إن  الجـــراح  وقـــال 
مركـــزي في عمـــل المركز من جهـــة، وفي أدب 
الرحلة كدراســـة وتحقيق من جهة أخرى، وأن 
األكاديمية المغربية أكثر عناية من األكاديمية 
المشرقية بأدب الرحلة، يجب أن نعترف بهذا، 
إن اهتمـــام المغاربـــة كان فعال أكثـــر، وربما 
الســـبب واقعي جدا أن المغاربة أصحاب نص 
الرحلة، وأن الرحلة جزء مكون أساسي وليس 
إضافيا فـــي ثقافتهم. وهذا الثـــراء في النص 
في المغـــرب، أدى إلى اعتمـــاد مناهج حديثة 
وثراء فـــي البحث وتعمقا في بحث هذا النص 
واستكشـــاف خطورتـــه، وبالنســـبة للتواصل 
الثقافي والحضاري مع الثقافات المختلفة أو 

بالنسبة لوعي الذات“.
أن  معنينـــو  عزالمغـــرب  الدكتـــور  ورأى 
دولـــة المغرب توجد في أقصـــى غرب أفريقيا، 
وبالتالـــي كانت أبعد دولة عـــن مركز الخالفة 

في دمشـــق وبغداد، ومن ثمـــة كانت من أولى 
الدول التـــي كانت اســـتقلت بذاتها وبهويتها 
الدينيـــة وبحدودهـــا وبناء دولة مســـتقلة في 
وقـــت مبكر عـــن الخالفة اإلســـالمية. ثانيا أن 
موقـــع المغرب يبعد عن أســـبانيا 14 كم فقط، 
وهـــذا الموقـــع االســـتراتيجي، بإطاللـــه على 
البحر المتوســـط، والمحيط األطلسي، جعلها 
نقطة عبور بيـــن دول الخالفة اإلســـالمية في 
المســـيحية  واإلمبراطورية  العربي  المشـــرق 
في أوروبا، خاصة أنه لعب دورا أساســـيا في 
فتح بـــالد األندلس، وفي دعـــم دويالتها لمدة 
ثمانية قرون، ودفع إلى الرحالت الدبلوماسية 
بشـــكل مبكر خاصة في دولة المرابطين ودولة 
الموحديـــن، والموحديـــن هـــم أول من وحدوا 
دول شمال أفريقيا فكانت حدودها من برقة في 
طرابلس إلى نهر الســـنغال في الجنوب وإلى 
حدود فرنسا في الشمال، وهذه القوة والسلطة 
المتمركزة في مدينة مراكش، نســـجت عالقات 
دبلوماسية مبكرة مع دول جنوب الصحراء في 
أفريقيا ومع أوروبا ومع دول المشرق العربي.

وأكد معنينو أن هذا ما يفســـر لنا أســـباب 
الريـــادة المغربية فـــي المجال الدبلوماســـي 
والرحلـــة الســـفرية، ألن الكثيـــر من الســـفراء 
المغاربـــة الذين توجهـــوا لمدريد ولشـــبونة 
وباريس وغيرها من العواصـــم الغربية وإلى 
المشـــرق نحـــو تونـــس والقاهـــرة والحجاز 
والبـــاب العالي كونـــوا عالقات دبلوماســـية، 
هذه الدبلوماسية الممتدة أهلت الدبلوماسية 
المغربية ألن ترســـل عددا من السفراء، وهؤالء 
الســـفراء دونوا لنـــا رحالتهم ومشـــاهداتهم 
خاصة في عصر النهضة، لكن مع األسف، ظلت 
هـــذه الرحالت مخطوطة وســـجينة في رفوف 
مكتبـــات أهالي هـــؤالء الســـفراء، وبالتالي لم 

تعط إشعاعها.
وأوضـــح معنينـــو أن رحـــالت الســـفارية 
المغربيـــة كان لهـــا تأثير إيجابـــي على الدفع 
بحركة اإلصـــالح وفتحت بـــاب الحوارات مع 
اآلخر، لتخفيـــف األزمات وطرح الحلول، لبناء 
تعاون جديد وخلق فرص للســـالم، والتعاون. 
كل هذه المزايا تظهر في الدبلوماســـي، مع أن 
ضابط الجيش هو في الصف األخير يلجأ إليه 

عندما تغلق كل األبواب، واكتفى بهذا القدر.
بدوره أكد الكاتب الفلسطيني عبدالرحمن 
بسيســـو أن األهميـــة المعرفيـــة والتاريخية 
والثقافية ألدب الرحالت تأتي في صلب أهداف 
مركز ”ارتيـــاد اآلفاق“، ألن المســـألة في البدأ 
والمنتهـــى، هي كيف نـــرى العالم؟ وكيف نرى 
أنفسنا في العالم؟ ما هو المدى الذي نستطيع 
أن نوغـــل فيه فـــي أعماقنا كي نفهم أنفســـنا 
ونعرفهـــا؟ وما هـــو المدى الذي نســـتطيع أن 
نوغـــل فيه في أعماق اآلخـــر لنعرفه ونتعارف 

ونقدم أنفسنا إليه؟
 وقال بسيســـو ”نحن نريـــد أن نرى العالم 
بعيون كثيرة، كما يقول المشـــرفون على مركز 
’ارتيـــاد اآلفاق’، أظـــن أننا في هـــذا الزمن لكي 
نربط بين مســـألتين: توظيـــف أدب الرحلة من 
أجل أغـــراض اســـتعمارية أو مـــن أجل خلق 
إنســـانية كونية تعتز بإنسانيتها وتعثر على 
جوهرهـــا الحقيقي، أريد أن أشـــير إلى كتاب 
لجيمس  معـــروف اســـمه ’الغصـــن الذهبـــي’ 
فرايـــزر، كتب هذا الكتاب الموســـوعي الهائل 

ولم يغادر المكتبة، ألن الرحالة والمستكشفين 
الذين كانوا يذهبـــون إلى آفاق العالم وجهاته 
األربعـــة، كانوا يعودون ويقدمون شـــهاداتهم 
على مـــا رأوا، فتولـــى هو كتابة هـــذا الكتاب 
ولكنهم جميعا ســـافروا إلى مناطق محدودة، 
ووحـــده هو الذي ذهب إلـــى كل أنحاء العالم، 
هـــذا يعيدنا إلـــى التفكير في مفهـــوم الرحلة 
وأدب الرحلـــة، وقد رحل جيمـــس فرايزر على 
روايـــات كل هـــؤالء وعلـــى أكفهـــم، وعاش ما 
عاشـــوه وكتبـــه لنـــا وأعطـــاه للعلم، هـــذا ما 
أتمني على مركز ’ارتياد اآلفاق’ أن يفتحه أمام 
الباحثين والمفكرين لكـــي يعيدوا التفكير في 

مفهوم أدب الرحلة ويوسع عمل المركز“.

االهتمام بالرحلة

حـــول أهميـــة أدب الرحـــالت وهـــل ثمـــة 
مـــن يقرأه قـــال الناقـــد مفيد نجـــم ”إن لألدب 
توجهـــات، هنـــاك من يفضـــل قـــراءة الرواية 
أو الشـــعر أو األدب، ليس لدينـــا قارئ محدد، 
لدينـــا قراء متعـــددون، وبالتالـــي أدب الرحلة 
كأدب على غرار اآلداب األخرى، يمكن أن يكون 
لديه قراء مهمـــون، والدليل على ذلك هو حجم 
المبيعـــات وحجـــم االهتمام به، وهذا مؤشـــر 
إيجابي، حول هذا المشروع، وحول جدواه من 
الناحية األدبية والمعرفية، ألن األدب المعرفي 
ليـــس أدبا فقط، هو يقدم معرفة عن زمن ما في 
مـــكان ما في رحلة ما وفـــي ضوء رؤية محددة 
لصاحـــب الرحلـــة، وبالتالي فـــإن أدب الرحلة 
هـــو جنس أدبي عابر لألجناس األدبية.. يعني 
ليس لدينا جنس محدد يمكن أن نســـتند إليه، 
هـــو جامع  لعدة أجناس أدبيـــة وبالتالي هذا 
التنوع الـــذي يتميز به أدب الرحلة هو أهم ما 

يميز هذا األدب“.
وأضـــاف نجـــم ”مـــن ناحية أخـــرى هناك 
شـــيء مهم لم يتحدث عنه الزمالء وهو الرحلة 
المعاصـــرة، وكيـــف نـــرى العالـــم والعمران 

والمـــكان والزمـــان برؤيـــة جديـــدة في ضوء 
االنفجار المعرفي والحساســـية الجديدة، في 
ضوء رؤيتنا المختلفة مع العالم وعالقتنا معه 
ومع الزمن، في ضوء المنجز المعرفي الكامل، 
الذي أصبح في متناول الجميع، وبالتالي فإن 
مشروع أدب الرحلة، هو محرض أساسي على 
متابعة هذا اإلبداع فـــي هذا المجال، والرحلة 
المعاصـــرة تشـــكل إســـهاما إضافيـــا يغنـــي 
ويثري أدب الرحلة ويجعله في متناول القارئ 

المعاصر“.
حول وضعية أدب الرحـــالت في األكاديمة 
العربيـــة والجامعات واألقســـام المتخصصة 
وهل دخل كجزء من الدراسات العربية ومراكز 
التعليم في العالم العربي، قالت الباحثة رشـــا 
الخطيب ”إن أدب الرحالت ربما له مكانة كبيرة 
نوعا ما في الجامعات واألكاديميات المغربية، 
لكـــن ليس لـــدي إطـــالع شـــامل علـــى جميع 
الجامعات في العالم العربي، وهنا ســـأتحدث 
في نطـــاق ضيق، مثـــل األردن، الذي هو بلدي 
الذي أعمل فيه، لألســـف مـــازال هذا النوع من 
الدراســـات يـــدرس على نطاق ضيـــق جدا، قد 
يمـــر بالطلبة في دراســـتهم الدنيـــا أو العليا 
مرور الكرام ببعض النصوص الرحلية، والتي 
قد أســـميها نصوصا من النصـــوص األمهات 
فـــي الوطـــن العربي كرحلة ابـــن بطوطة وابن 
جبير والرحالت المشـــهورة، لكن ربما مع هذه 
الجائزة، وهذا االنتشـــار على مدى ســـنواتها  
والحضـــور اإلعالمـــي فـــي المشـــهد الثقافي 

المعاصر، يزيد االهتمام بأدب الرحلة“.
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أدب الرحلـــة كأدب على غرار اآلداب 

األخـــرى لديه قراء مهمـــون، والدليل 

علـــى ذلـــك حجـــم المبيعـــات وحجم 

االهتمام به

 ◄

رحالت الســـفرية المغربيـــة كان لها 

تأثير إيجابي في حركة اإلصالح وفتح 

الحـــوارات مع اآلخر، لتخفيف األزمات 

وطرح الحلول

 ◄

املهرجان جاء لدعم الفن كوسيلة 

تعبيـــر ومقاومة وكأداة ملواجهة 

الواقع املفروض ولتطوير البيئة 

الثقافية والفنون

h

} تنقل الرواية صورا من الحياة، ترسم 
حياة بديلة على الورق، حياة متخّيلة 

بتفاصيل واقعية، أو تفاصيل مستقاة من 
الواقع موّظفة في سياق التخييل الروائي 

الذي يضفي عليها فنيتها وتمّيزها.
رّبما يكون الصراع بين المقّدس 

والمدّنس أحد المواضيع األثيرة التي 
ال ينفّك الروائيون يقاربونها، ويسعون 

لمعالجتها بسبل شّتى، ويحتفظ موضوع 
كهذا بتجدده مع كل مقاربة روائّية الفتة له. 
وربما باإلمكان تصوير هذا الصراع كمنهل 

للروائيين، أو كفّخ إذا أسيء توظيفه.
يختصر اإلنسان لعبة المقّدس 

والمدّنس، فما هو مقّدس لدى فالن قد 
يكون مدّنسا لدى آخر، وبالعكس، أي أّن 

الفكرة بحد ذاتها تظّل موضع تجاذب، 
وتثير مقاربات وأسئلة واجتهادات بشأنها. 

وما يبدو مثار اختالف، أو يشتمل على 
النقائض، يكون مانحا فضاءات شاسعة 
للروائيين الذين يسعون لإلبحار في تلك 

العوالم، واستقاء التجارب المختلفة منه، 
أو تخيل تجارب غرائبية على أساس غرابة 

الصراع في بحر النقائض نفسه.
في روايته ”نرسيس وغولدموند“ عالج 
السويسري من أصل ألماني هيرمان هسه 

(1877 – 1962) الحائز على جائزة نوبل 
لآلداب سنة 1946، صراع المقدس والمدنس، 

أو فكرة البحث عنهما، واختالف السبل 
المفضية إليهما، من خالل بطليه؛ الراهب 
نرسيس وصديقه غولدموند الذي اختار 
دربا مختلفا عن دربه. صور هسه مسعى 

كل امرئ للعثور على إيمانه وقناعته ودربه 
ليرسم خارطة حياته وسالمه، من دون 

الوقوع في شراك ما يحوكه اآلخر له، وكأن 
البحث عن الطريق هو الغاية في كثير من 
األحيان، أو يكون أبلغ رسالة على إمكانية 

الوصول إلى الغاية المرجوة.
تجسد كل من الشخصيتين في الرواية 

فلسفة حياتية على النقيض من األخرى، 
ينقل هسه من خاللهما تجليات فكرة العجز 
والقدرة، دور الفن في بث طاقة ساحرة في 

كيان اإلنسان، ودفعه إلى اإلبداع، وكيف 
أن اإلرادة الحرة تتجسد مقابل التقيد، 

والهروب إلى األمام في مواجهة السكنى في 
وحشة الخوف وفي محنة التردد والتخبط 
والضياع، وذلك كله من خالل لقاء نرسيس 

وغولدموند، لقاء المقّدس والمدنس، وسلوك 
كل واحد منهما دربه إلى مستقبله، حيث 

افتراق السبل والتقاء الغايات، وتثرى 
الحياة بالتنوع وتتشكل بناء على جماليات 

االختالف ومفارقات الحياة وبهجتها 
الكامنة في تفاصيل كثيرة تشكل عالمات 

مهمة في رحلة الحياة نفسها.
يضع الروائي جنون بطله غولدموند 

الذي يسبغ عليه سمات القداسة بصيغة ما، 
مقابل تعقل الراهب الذي يكون يحيا حيرة 

متجّددة بين فكرة المدنس والمقّدس نفسها، 
يجسد عبرهما الغريزة في مواجهة التعفف، 

والبحث عن االرتواء من الملذات الدنيوية 
مقابل االكتفاء بلذائذ الروح والفكر، ومغترفا 

من نهر الحياة حكمه المبنية على تجاربه، 
من دون أن يعكر صفو اآلخر الهادئ في 

معتزله، الذي يعيش بدوره وسط براكينه 
الداخليه غير الظاهرة للمحيطين به.

هيثم حسين

ت اة ال ا ة ا ال تنقل {

كاتب سوري

الرواية وصراع 

املقدس واملدنس
أدب الرحلة هو جنس أدبي عابر لألجناس األدبية

[ في ندوة ارتياد اآلفاق بأبوظبي: نص الرحلة يزدهر في منطقة المغرب العربي
شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ٢٨ ثالث ندوات متتالية ناقشت عددا من 
القضايا األساسية في أدب الرحلة وآفاقه املستقبلية في الثقافة العربية. وهو األدب العابر 
لألجناس األدبية املتعارف عليها، والذي ميلك تأثيرا اســــــتثنائيا سواء جماليا أو فكريا أو 

حتى معرفيا.

الرحالت جسور بين األمكنة واألزمنة

عروض مسرحية مبتكرة تتحدى العنف والقمع
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احتفي مؤخرا في عمان بإشهار وتوقيع رواية {كمستير} للكاتب جعفر العقيلي، ضمن فعاليات 

أسبوع جبل عمان الثقافي الذي تنظمه مؤسسة عبدالحميد شومان.
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أبو بكر العيادي 

} نعـــرف جميعـــا أســـطورة عـــودة أوليس 
إلـــى موطنه، وتنكره في هيئة متســـّول كي ال 
يتعـــّرف عليه أحـــد، حتى زوجتـــه بينلوبي، 
رغم أنها أحســـنت وفادته وزادت على ذلك أن 
طلبت من الحاضنة أوريكليا أن تغســـل قدميه 
كنايـــة على كرم الضيافة، وكيف أن الحاضنة، 
بعدما صارحته بأنه في ســـن سيدها أوليس، 
عرفتـــه حيـــن اكتشـــفت فـــي رجله أثـــر جرح 
قديـــم، فأطلقـــت صيحة فـــرح، ولكـــن أوليس 
أوصاها بعدم الكشف عن حقيقته حتى يتدّبر 

أمره.
هـــذه الثيمة، ثيمـــة عودة المحـــارب إلى 
الوســـط العائلي، حيـــث تنتظره منذ ســـنين 
طويلة زوجة وفية، شـــغلت سيمون أبكاريان، 
وهو ممثل ومخرج مسرحي فرنسي من أصول 
أرمينية، فهو لم ينس سنوات طفولته في لبنان 
حينمـــا اندلعت الحـــرب ومّزقـــت انفجاراتها 
سماءه، وزعزعت أرضه، وأرغمت الرجال على 
هجر أســـرهم، فكتب ومثل وأخرج مســـرحية 
”بنيلوبـــي يا بينيلوبي!“ التـــي تعرض حاليا 
على مسرح“شـــايو“ الباريســـي، وفي رأيه أن 
الحرب ال تكتفـــي بإبعاد رب البيت، بل تغيره 
وتحّرفه بشـــكل يجعله نكرة حتـــى لدى أهله، 
فكيف ســـتصبح الحياة اليوميـــة مع رجل لم 

يعد هو هو؟

لقد شـــّكلت عودة أوليس بعد حصار مرير 
لطروادة وطول تطواف في مرافئ المتوســـط 
لحظة فارقة بالنســـبة إليه، فقد كان يخشى أّال 
تتعـــّرف عليه زوجته، وأخشـــى منه أن تتولى 
عنه ألن األعـــوام غيرته، وتطلب منه أن يرحل 

من جديد.

لقد حاول أبكاريان أن يمزج الحكاية التي 
تخّيلها هوميروس، بما عاشـــه هو شخصيا، 
جاعال مـــن القضية المركزية عـــودة زوج من 
الحـــرب وانتظـــار زوجته تلك العودة ســـنين 
طويلـــة، وأضاف إليهـــا ما كان يشـــغل االبن 
من عـــزم على االلتحـــاق بالجبهـــة هو أيضا 
لمحاربة العدو، وفي ذلك إشـــارة إلى الحروب 
التـــي ال تنتهي والتي ترغـــم الرجال على ترك 

ديارهم.
وتبدأ الحكاية في بلدة على ساحل البحر، 
أو مـــا أبقته الحـــرب منها، فقـــد خلفت األنفة 
والضغينـــة ورغبـــة إعادة بناء حيـــاة هادئة، 
ولكنهـــا خلفت أيضا دينـــا (بينيلوبي) المرأة 

التي تنتظر زوجها إلياس (أوليس) الذي ذهب 
إلى المعركة منذ عشرين عاما، وصارت عرضة 
لضغوط أنتـــي (أنتينوس) أحد أثرياء الحرب 
الذي صار يخّيرها بين أن تقبل الزواج منه أو 

يقتل ابنها تيوس (تيليماك).
”بمرور الوقـــت أعادت الحـــرب إلى العالم 
أمواتـــه وأحيـــاءه“، كما تقـــول البطلة، ولكن 
إلياس لم يعد، رغم أن الحرب وضعت أوزارها 
منذ عشر سنين، وتركت زوجته دينا في حيرة، 
زوجة تجلس إلـــى ماكنة الخياطة كل يوم كي 
تعيـــل نفســـها وولدها الذي لم يحـــظ برعاية 
أبيـــه، وتظـــل تحيك ثيابـــا ال تلبســـها، وهي 
تتجّمل بالصبر وتنتظـــر الرجل الوحيد الذي 
أحبته في حياتها، تقـــاوم العالم وتهرب منه، 
ولكنه يالحقها في هيئـــة ثري جديد هو مالك 

البيت وكان يريد محو جريمة قديمة.
وفي يوم من األيـــام تلقي األمواج بإلياس 
على ســـاحل تلك البلدة، فيســـتقبله طيف أمه 
نوريتســـا التي تجلت له لتعلمه بأن زوجته ال 

تزال وفية له، محافظة على عفتها، ولكنها في 
خطر، ولما عاد إلى عالم األحياء اكتشف ابنه 
تيوس، وهو فتى مندفـــع وعازم على االنتقام 
من أنتـــي ووضع حّد لمضايقتـــه أمه، فألهب 

ظهور والده رغبته في االنتقام.
ويتبـــدى أبكاريـــان كمن يســـبح في بحر 
من االســـتعارات، وكأنه ينظر نظرة تأمل إلى 
عالم يلتقي فيه العصر القديم بالشرق ماضيا 
وحاضرا، ويعالج فظائع الحرب باســـتحضار 
الرمـــوز الميثولوجيـــة واتخاذهـــا حليفة في 
حكاية كونية، فوْقُع أقدام الجنود يترّدد صداه 
على مدار المســـرحية ليحمل في طياته عذاب 

أب لم يعد من أفق مجّلل بألسنة اللهب.
ويســـتقي المؤلف مادته من األوديســـة ال 
محالة، ولكنه يقرنها بسيرته الخاصة، فأبوه 
أيضـــا لم يعد من جـــراء الحـــرب، فبقيت أمه 
وحيـــدة تترّقب عودة زوجها فـــي أمل يكتنفه 
يـــأس، كما أنـــه يبتعد عن النـــص الهوميري 
فـــي تصوير مـــا تلقاه بينيلوبـــي، فأنتينوس 
أرفـــع همـــة من أنتـــي الـــذي لم يكـــن يبحث 
مـــن وراء طلب الزواج غير اللذة، واالنتقام من 

أوليس.
وأخيرا فهـــو يرفض أن تصفى المســـألة 
بواســـطة الســـالح كما في األدويســـة، وبذلك 
يكـــون قـــد قـــّدم عمـــال يســـتمد هويتـــه من 
التراجيديات الكبـــرى، وهذا ليس غريبا على 
من اعتاد التعامل مـــع األعالم من إيخيليوس 
إلى شكســـبير، وإتباع أســـلوب يمزج الشعر 
الملحمـــي بالخطاب اليومـــي، جاعال الحرب 

وفظائعها من أوكد اهتماماته.
يقول ســـيمون أبكاريـــان ”أردت أن أكتب 
مسرحية عن أمي، أن أروي قصة امرأة تنتظر 
زوجهـــا، أن أبحث عّما فيها من بينيلوبي، ألن 
هذه الشـــخصية وكذلك شخصية أوليس، هما 
العمودان الســـماويان اللذان يسندان سرادق 
خيالي، أردت أن أصنع للوجود ملكَة مســـرح، 
ملكـــًة عاديـــة، ملكَة عصرنا هـــذا، فكانت دينا 
التي انبثق منها اآلخرون.. طوال الوقت الذي 
استغرقه التأليف، كان تاريخي الخاص يمتزج 

بأولئك األبطال في بحر األسطورة الكبرى“.

طاهر علوان

} شــــاهدنا في ســــينما الخيــــال العلمي في 
أكثــــر من مرة صورة لمســــتقبل قاتم بســــبب 
ما أصــــاب األرض من خراب ســــواء بســــبب 
الحــــروب أو ثورة الطبيعــــة أو غزو الكائنات 
الفضائيــــة، وخالل ذلك أيضا شــــاهدنا إنتاج 
الكائنات الروبوتيــــة التي تخرج أحيانا على 
الســــيطرة في ما صرنا نســــمعه عن تحديات 

الذكاء الصناعي.
للمخرجين فيريدي  وفي فيلم ”التكويــــن“ 
ميلز وبارت روســــبولي (إنتاج 2018) سنشهد 
جانبا من ذلك، من خــــالل صورة ما تبّقى من 
الناجين بعد دمار شامل أصاب األرض بسبب 

هجوم إشعاعي أدى إلى ُمحاصرتهم.
والناجــــون هنــــا ســــوف ينقســــمون إلى 
طبقتين: الساســــة والعلماء، وهــــم محميون 
داخــــل منشــــأة محّصنــــة ضد اإلشــــعاع، أما 
البقية فشبه محميين، لكنهم معرضون للجوع 

والموت في أي لحظة.

وخالل ذلك تقــــود الدكتورة إيف (الممثلة 
أوليفيا غرانت) هــــي وفريقها أبحاثا لغرض 
تطوير نســــل مبرمج من البشر ومطّور جينيا 
لكــــي يعّوض فناء القســــم األعظم من ســــكان 
األرض، لكنها تكتشــــف متأخرة أن الهدف لم 
يكن كذلــــك، وإنما لخدمة طبقــــة من أصحاب 
القــــرار يقودهم الرئيــــس بــــوب (الممثل إيد 

ستوبارد).
وتجــــد إيف نفســــها فــــي مواجهــــة بوب 
وفريقــــه ويجــــري الضغــــط عليهــــا لتطويــــر 

الكائــــن المستنســــخ لكي يصبــــح أداة طّيعة 
وســــهلة بال إحســــاس وال قيم أخالقية، وهو 
مــــا ترفضه ألنها أرادت تطويره دون تشــــويه 
خواصه البشرية األساسية مّما يدفعها إلنقاذ 
مشروعها الممّثل في شــــخصية أبل (الممثل 
تشــــيكي أوكونكو) الذي ســــوف يتمّرد في ما 
بعــــد، ويخرج إلــــى الفضاء الفســــيح، ولكنه 

فضاء ملّوث أيضا.
وبنــــي الفيلــــم على ثالثة خطــــوط درامية 
أساســــية هي التــــي مّثلت المســــار الفيلمي، 
فهنالك خط يتشــــكل مــــن الصــــراع بين إيف 
وبــــوب وفريقه، وخــــط ثان يمثلــــه الالجئون 
والمشردون ويمثله باول (الممثل جون هانا)، 
وما بينهما هنالك الخط الذي يمثله أبل، وهو 
ما سيتعّزز ال حقا في المشاهد األخيرة عندما 
يتم اإلفصاح عن المزيد من الكائنات المهجنة 
علــــى شــــاكلته، والتي تملــــك إيــــف لوحدها 
الســــيطرة عليهم، ولهذا ســــيبرز السؤال في 
المشــــهد األخير: يا ترى هل ستقود إيف هذا 

الجيش من المهّجنين؟
وخالل ذلك لم يتم بشــــكل بارع ومميز فرز 
الخطوط الدرامية ومســــارات الســــرد وطغت 
على الفيلم الحوارات بدل األفعال واألحداث، 
وربما يكون ســــبب ذلك هــــو أن المجموعتين 
محاصرتيــــن في بقعة مكانية محدودة لم يكن 
باإلمــــكان فعل الكثير فيها، لكــــن ذلك ال يمنع 
بث حبكات ثانوية كانت بالغة األهمية لكســــر 

رتابة الحوارات المطّولة.
وفــــي مــــوازاة ذلــــك وخروجا عــــن رتابة 
المــــكان، كان خــــروج الحــــّراس المدّججيــــن 
بالســــالح ببدالتهــــم الواقيــــة من اإلشــــعاع، 
هــــو محاولة إليجاد بديــــل مكاني وتنويع في 
األحداث، مع أنه ليس هناك الكثير مّما شهدته 
تلك المساحات المقفرة ما عدا المواجهة بين 

الحّراس وبين أيل لغرض قتله.
وفــــي الوســــط كانــــت إيــــف تدافــــع عــــن 
مشروعها، لكن واقعيا ظلت الكائنات الهجينة 
هــــي التي تســــتخدم ضد البشــــر. ولــــم تكن 
األحــــداث لتبقى على رتابتهــــا، وكان ال بد من 

لحظة مواجهة عاصفة، وهو ما سوف يقع في 
ما بعد عندما يجد الالجئون والفئة المنبوذة 
المحاصرة أنفســــهم وهم ينتظمون في شــــبه 
انتفاضة ضد ســــّجانيهم الذيــــن يقبعون في 
منشــــأة محّصنــــة، وذلــــك هربا مــــن التلّوث 

والجوع والبرد.
 هي إذن نهاية تراجيدية تؤدي إلى تسّرب 
اإلشعاع وتلّوث كل شيء حتى أنك ال شعوريا 
يتسرب إليك اإلحساس باالختناق وأن الهواء 
نفســــه ال يمكن استنشــــاقه من دون مرشحات 

يمر من خاللها لتنقيته.
وعلى وفق هذه المسارات قاد المخرجان 
فريقهما من الممثلين في تكرار ضمني لطبقة 

األســــياد والعبيد، والقصة تتعلق بمشــــروع 
اســــمه (إيدن) يزعــــم القائمون عليه برئاســــة 
بوب على أنه إنقاذ للبشرية، وهو في الحقيقة 
يهدف إلى تهميــــش المنبوذين من الالجئين 

واإلتيان بفئة جديدة تصنعها المختبرات.
ولعــــل المواجهــــة تــــم بناؤهــــا إخراجيا 
لتخضــــع أيضا إلى ضيق المــــكان، وهو حل 
إخراجــــي لم يتم تعميقه بمــــا فيه الكفاية، مع 
أن اســــتخدام الصوت واإلضــــاءة والمونتاج 
كانــــت على درجــــة من التميــــز، خاصة عندما 
يطلق البرنامج اآللي تحذيرات عن مستويات 

التلّوث وخطورة البقاء في ذلك المكان.
وخــــالل ذلك كلــــه، كانت مشــــاهد الحركة 

وخاصة عند المواجهة بين المجموعتين، هي 
أهم مشــــاهد الفيلــــم، إذا أضفنا لها الحضور 
المميز للدكتورة إيف وأداءها المتوازن، ومع 
تصاعــــد األحداث تم تكثيف اســــتخدام حركة 
الكاميرا وزوايا التصوير بمســــاعدة اإلضاءة 

والمؤثرات الصورية.
وابتداء من اسم الفيلم إلى اسم المشروع 
(عــــدن) وتكرار كلمتي بابــــل وأريحا، كان من 
الملفــــت للنظر الســــعي لزج حقائــــق الخلق 
والتكويــــن والميثولوجيــــا أو مــــا جــــاء في 
ســــفر التكوين، لكنه اســــتخدام بقي سطحيا 
وال امتــــداد له أو صلة بما جــــرى من أحداث 

ووقائع.

 مسرحية تستعيد تراجيديات الماضي لتحكي الحاضر
ــــــي!“ تراجيديا رائعــــــة أبدع ســــــيمون أبكاريان في تأليفهــــــا ومتثيلها  ــــــي يا بينيلوب ”بنيلوب
وإخراجها على خشــــــبة مسرح ”شايو“ بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث جنح في جعل 
أسطورة معروفة، هي عودة أوليس إلى عقر داره في إيتاكا، قضية راهنة في عالم ال تنفك 

حروبه وال ينقطع فيه بسببها غياب الرجال عن ديارهم.

من أجل جمال مؤلم

} يحتاج املرء أن يكون جراحا ناجحا 
لكي يكون رساما مبستوى ونوع عالء 

بشير، الرسام العراقي الذي اهتدى 
إلى مواقع، كانت النفس البشرية في 
أمس احلاجة إلى الكشف عنها، هو 

في احلقيقة ما يفعل باحث عن جمال 
مختلف ال يقع في متناول النظر املباشر.
ما تطرحه رسوم بشير من أسئلة ال 

يعدنا بشيء من املتعة البصرية بقدر ما 
يحثنا على توخي احلذر لئال يفلت منا 

مقطع من الفكرة، وهي فكرة لن تكون 
سارة، ذلك ألنها تتعلق باأللم.

وكما يبدو فإن اجلراح الذي يبدو 
محايدا وهو يقوم بعمله قد سمح للرسام 
في أن يحّرره من حياده املهني، وهو ما 
شكل عنصر إغراء لعالء بشير من أجل 
الغوص عميقا في حتليل األسئلة التي 

ينطوي عليها األلم البشري.
ال شيء من الوصف ميكنه أن يكون 
معادال لتلك الفكرة، فالفنان وقد تخّلى 

عن حياده هو في حقيقته محارب يعرف 
أنه يخوض حربا خاسرة، غير أنه في 

الوقت نفسه يتخّطى واجبه ليقول 
شيئا مختلفا ومفاجئا، وهو ما ميكن 

اختصاره في أن األلم ينطوي هو اآلخر 
على جماله اخلاص وهو جمال عذري.

صحيح أن رسوم عالء بشير ال تدعو 
إلى الراحة أو الطمأنينة وال تبّشر بأمل 

كاذب وال تغمر العني بلذة بصرية مؤقتة، 
غير أنها تذهب إلى األعماق البشرية 

بثقل حمولتها من التكهنات التي تتعّلق 
باملصير، فنحن نتألم من أجل أن يحمل 
األلم في حد ذاته درجة من املعنى الذي 

تنطوي عليه فكرة أننا ال نزال أحياء.
يبدو بشير عقالنيا في سرياليته غير 
أن سرياليته تؤّسس لواقع مؤّجل يتمنى 
املرء لو أنه بقي في حدود اخليال، وكما 

أرى فإن عالء بشير الذي اختبر األلم 
البشري في مختلف جتلياته كان قادرا 

على إزاحة اجلدار التجريدي الذي يفصل 
بني اإلنسان وعبث وجوده، وهو ما ال 

يتحّمل التزيني، من أجل جمال فان رسم 
عالء بشير أجمل لوحاته.

كشفت أستوديوهات {فوكس} أنها تستعد إلنجاز فيلم عن أسطورة الروك فريدي مركوري، 
وسيؤدي رامي مالك دور املوسيقي املوهوب الذي توفي سنة 1991، عن 45 عاما.

{مهند} يســـتعد  أكدت تقارير صحافية أن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ املشـــهور عربيا بـ
لتجسيد شخصية الزعيم التركي الراحل مصطفى كمال أتاتورك في عمل درامي جديد.

{التكوين}.. فيلم خيال علمي يمزج الميثولوجيا بالتكنولوجيا
[ تلوث إشعاعي يضرب األرض وما عليها  [ حرب مصير بين أسياد وعبيد والبقاء لألصلح

ــــــاء اجلنس البشــــــري بوصفه موضوعا  ال شــــــك أن موضــــــوع ما بعــــــد فناء األرض أو فن
مســــــتقبليا، قد حّرك خيال الكّتاب والســــــينمائيني في جتسيد شــــــكل ذلك الدمار الهائل 

وأحوال ما تبقى من البشرية حتت وطأة الكارثة.

مهمشون ينتفضون ضد جالديهم

مأساة تتكرر

مـــن  بحـــر  فـــي  يســـبح  المؤلـــف 
االســـتعارات، معالجا فظائع الحرب 
باســـتحضار الميثولوجيا واتخاذها 

حليفة في حكاية كونية

 ◄

أبكاريان يرفض أن تصفى المسألة 
بالسالح كما في األدويسة، وبذلك 
يكون قد قدم عمال يســـتمد هويته 

من التراجيديات الكبرى

 ◄

الناجون ينقســـمون إلـــى طبقتين: 
الساســـة والعلماء، وهـــم محميون 
داخل منشأة محصنة ضد اإلشعاع، 

والبقية مهمشون ومنبوذون

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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كشــــفت نتائــــج دراســــات أن  } واشــنطن – 
درجات احلرارة الساخنة تزيد من مستويات 
األوزون اجلــــوي في الهواء، باإلضافة إلى أن 
املناطق اجلافــــة ميكن أن تزداد بها على مدار 
العــــام اجلزيئات املجهرية العالقة في الهواء، 
مثل الغبــــار وعناصــــر الطبيعة مــــن التربة، 
واألوســــاخ، التــــي تخلفها إطــــارات ومكابح 
السيارات. وكل هذه العوامل ميكن أن تسبب 
مشــــكالت في التنفس ملرضى الربو، في حني 
أن اجلســــيمات املهّيجــــة نفســــها ميكــــن أن 
حتمل أيضا املواد املســــببة للحساسية، مثل 

عب الهوائية. البكتيريا، إلى الُشّ
خاطري،  ســــوميتا  الدكتــــورة  وأوضحت 
املديــــر املشــــارك ملركــــز الربو في مستشــــفى 
كليفالنــــد كلينك بالواليات املتحــــدة، ”ترتبط 
الكثير من املخاطر بتلوث الهواء، في املناخات 
احلارة هناك أشعة الشمس واحلرارة، وأبخرة 
الوقــــود واملركبــــات العضويــــة املتطايرة في 
الهواء، كما حتدث تفاعالت كيميائية تســــبب 
زيادة في مستوى األوزون على مستوى سطح 

األرض“.

ميكن أن تتسبب درجة احلرارة وحدها في 
حدوث قدر من اإلجهاد، ســــواء كانت احلرارة 
رطبــــة أو جافة، كما أن التغيرات املفاجئة في 
درجة احلرارة التي حتصــــل مع االنتقال بني 
املناطــــق املكيفة وغير املكيفــــة، وأي من هذه 
العوامل ميكن أن يســــبب تهيجــــا أو التهابا 
في الشــــعب الهوائية، عــــالوة على صعوبات 

في التنفس.
وأشــــارت خاطــــري إلــــى أن العواصــــف 
الرملية فــــي مناطق املناخ احلــــارة واجلافة، 
مثل املناطق الصحراوية، تصبح مصدر قلق، 
كما أن الدخــــان الناجم عن حرائــــق الغابات 
ميكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل في التنفس. 
وأكدت أن العديد من املهيجات التي تسبب 
الربو ”يزيلها املطر بغسلها وتخفيف تركيزها 

مـــن الغالف اجلـــوي“، غير أنها أشـــارت إلى 
حالـــة ما ُيســـمى ”ربو العواصـــف الرعدية“؛ 
حيث يكون املطر غزيـــرا إلى درجة أنه يجعل 
اجلســـيمات ترتد من سطح األرض عائدة إلى 

الهواء.
وقالـــت خاطـــري إن البيئـــة الداخلية، من 
جانـــب آخـــر، ميكـــن أن تؤثر علـــى املصابني 
بالربـــو، مبا تشـــمله مـــن مهيجـــات كالغبار 
والعفن في املنزل، مشيرة إلى أن هذه العوامل 
ميكن أن تتفاقم بســـبب ســـوء تكييف الهواء 

واالفتقار إلى التهوية املناسبة.
وأضافت ”الكثير مـــن العوامل التي ميكن 
أن تؤثر في الناس متعلقة بتلوث الهواء، وهي 
ليســـت واضحة للجميـــع، فـــإذا كان املريض 
مصابـــا بالربو أو لديه اســـتعداد للحالة، فلن 
يتطلب األمر ســـوى القليل من عوامل التهييج 

حتى يستمر حدوث االلتهاب“.
ويعد الربو مرضا مزمنا يصيب املســـالك 
الهوائيـــة ليجعل التنفس صعبـــا جّراء تورم 
ـــعب الهوائية، التي حتمل األكسجني إلى  الُشّ
الرئتني وحـــدوث ضيق مؤقت بهـــا، ما تنتج 
عنـــه أعراض تشـــمل الســـعال والصفير عند 
التنفس وضيق في التنفس والشـــعور بضيق 

في الصدر.
وأشـــارت خاطـــري إلـــى أن كل شـــخص 
يعانـــي من اإلصابـــة بالربو بطريقـــة مختلفة 
عن غيـــره من املصابني بهذا املرض، الفتة إلى 
أن التغيرات املفاجئة في البيئة ”تضع جســـم 

املريض حتت الضغط“. 
وأوضحـــت أن ثّمـــة العديد مـــن العوامل، 
التـــي ميكن أن تســـبب نوبات الربـــو، والتي 
ُتعرف أيضـــا بـ“احلـــوادث العَرضية“، إذا ما 
أصابت األشخاص املعرضني لإلصابة بالربو. 
وتقترح خاطري التدابير التالية للتخفيف من 

وطأة مخاطر الربو على املريض:
معرفـــة املهيجات: عندمـــا يواجه املريض 
صعوبـــة فـــي التنفـــس، عليه احلـــرص على 
مالحظـــة األشـــياء التـــي قـــد تكـــون محّفزة، 
وتدوين ما يالحظه. ومبرور الوقت، سيساعده 
ذلـــك علـــى حتديـــد األشـــياء التي تســـبب له 

احلساسية.
جتُنّب املهيجات: على املريض أن يحاول 
جتنب األشـــياء التي من احملتمل أن تســـبب 
لـــه نوبـــة ربـــو، املتمثلة فـــي املـــواد املثيرة 

للحساســـية والتلـــوث والغبـــار، مثـــل عدم 
اخلروج فـــي األجواء املليئة بالغبار، وجتنب 
ركوب الســـيارات ووسائل النقل أثناء فترات 
االزدحـــام املـــروري، واحلفاظ علـــى تكييف 
الهواء عند مســـتوى معتـــدل لتقليل الصدمة 
احلراريـــة احلاصلة عند االنتقال بني األماكن 

الداخلية واخلارجية.
اســـتخدام الدواء عنـــد احلاجة: من املهم 
استشـــارة الطبيـــب والتأكـــد من اســـتخدام 
الدواء املوصوف من قبله. وهناك أدوية تقلل 
مـــن احتمال حـــدوث نوبات الربـــو، وأخرى 
تخّفـــف من األعراض عند حدوثها. وقد يكون 
مـــن املناســـب زيادة أدويـــة التحكـــم بالربو 
حتســـبا للظروف املوســـمية، التي من املمكن 

أن تؤدي إلى تفاقم حالة املريض.
التهويـــة وتكييف الهواء: جـــودة الهواء 
الداخلي مهمـــة، لذلك من الضـــروري التأكد 
من أن املنزل معـــزول قدر اإلمكان عن التلوث 

بالغبـــار، وأن تكييـــف الهـــواء يتـــم تنظيفه 
وصيانته دوريا. ومع ذلك، يجب التأكد أيضا 
من وجـــود بعض التهوية وأال ُيكتفى بتدوير 

الهواء داخل املبنى.
غسل أو إزالة األقمشة واملنسوجات: ميكن 
لألقمشـــة في األثاث أو الســـتائر والســـجاد 
أن جتمع الغبـــار واملهيجات األخـــرى، لذلك 
يجـــب تنظيفهـــا بدقـــة وكثـــرة، أو التقليـــل 
مـــن اســـتخدامها. وميكن اســـتخدام أرضية 
مصنوعة مـــن البالط اخلشـــبي أو احلجري 
بدال من الســـجاد لتحســـني البيئة الداخلية 

بشكل كبير.
احلفـــاظ على نظافة املنـــزل: ميكن للعفن 
والفطريـــات، خاصـــة في املناطـــق املعرضة 
للرطوبـــة مثل احلمامات وأحواض الغســـل، 
والغبـــار املتراكم في زوايـــا الغرف، أن تكون 
محفزات للربو، كمـــا أن عدم ظهورها للعيان 
ال يعنـــي أنها غير ضـــارة؛ فاجلراثيم التي ال 

ُترى بالعني املجردة ميكن أن تســـبب مشاكل 
صحية.

القضاء علـــى اآلفات: الرطوبـــة ميكن أن 
جتذب احلشـــرات الضارة، كالصراصير التي 
حتمـــل العديد من األمراض، وميكن أن تؤدي 
إلى حساســـية لدى بعض األشخاص، مثلما 

ميكن لفضالت القوارض أن تفعل ذلك.
ـــب التدخـــني: يجب جتنـــب التدخني  جتُنّ
متاما؛ فالتدخني الســـلبي غير املباشـــر خطر 
علـــى الصحـــة وملوث داخلي خطـــر، كما أن 
جســـيمات الدخان تظل عالقة في هواء املكان 
املغلق حتى بعد فترة طويلة من تبدد الدخان 

نفسه.
تـــرك األحذيـــة عند باب املنـــزل: ميكن أن 
حتمل األحذية موادا من اخلارج تكون مثيرة 
للحساســـية، لذلـــك فـــإن خلعها عنـــد دخول 
املنزل ُيبقي تلك املواد بعيدة عن األشـــخاص 

املصابني.

التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة تفاقم أعراض الربو
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صحة
حذر باحثون من إمكانية أن تتسبب جزيئات الغبار والتلوث في الغالف اجلوي واحلرائق 
الشــــــديدة وحتى العواصف الرعدية، بصعوبات في التنفس ملرضى الربو، ال ســــــيما لدى 

املرضى الذين يعيشون في املناطق ذات األجواء املناخية احلارة.

[ الحرارة املرتفعة تزيد حدة اإلجهاد  [ تجنب األجواء املليئة بالغبار يقلل الحساسية

} برلــني – تبـــدأ صحـــة اجلســـم مـــن الفـــم 
واألســـنان؛ فالتهابات اللثة على سبيل املثال 
ال تقتصر على التجويـــف الفمي، وإمنا متهد 
الطريق ألمراض أخرى أكثر خطورة كالسكري 

وأمراض القلب واألوعية الدموية.
وقـــال البروفيســـور ديتمار أوســـترايش، 
نائب رئيس الغرفة االحتادية ألطباء األسنان، 
إنه قد ثبت علميا وجود تأثير متبادل بني اللثة 
وأمـــراض أخرى مثل مرض الســـكري بشـــكل 

خاص، وأمراض القلب واألوعية الدموية.
وأوضح البروفيســــور األملانــــي أنه نظرا 
لســــريان الدم بشــــكل جيــــد ميكــــن للبكتيريا 
أن تشــــق طريقها بســــرعة إلى نظــــام األوعية 

الدمويــــة، ومن ثم تصل إلى أعضاء اجلســــم، 
وتضر مثال بالقلب أو الرئتني.

ومــــن جانبه، أشــــار البروفيســــور روالند 
فرانكينبيرجر، رئيس اجلمعية األملانية لطب 
الفم واألسنان والفكني، إلى أن التهاب دواعم 
الســــن يرفع خطــــر اإلصابة بأمــــراض القلب 
واألوعيــــة الدموية، مثل تصلب الشــــرايني أو 
النوبــــات القلبيــــة والســــكتات الدماغية، وقد 

ميهد الطريق لإلصابة بالسكري أيضا.
وميكــــن الوقاية مــــن االلتهابات من خالل 
العنايــــة الســــليمة؛ حيــــث ينبغــــي تنظيــــف 
األســــنان مرتني يوميا على األقل، مع مراعاة 
استخدام فرشاة املسافات البينية لألسنان أو 

خيط األســــنان. وقد يكون مــــن املفيد للبعض 
استخدام فرشاة أسنان كهربائية.

فرانــــك  البروفيســــور  شــــدد  وبــــدوره، 
شــــفارتس، عضــــو اجلمعية األملانيــــة لزراعة 
األسنان، على أهمية سرعة التدخل مع ظهور 
أولى عالمات التهاب الفم؛ حيث يســــهل عالج 

قروح الفم في هذه املرحلة.
وتتمثــــل عالمــــات اعتــــالل دواعم الســــن 
فــــي التورم واالحمــــرار ونزيــــف اللثة ورمبا 
الرائحــــة الكريهــــة للفم. وعنــــد مالحظة مثل 
هذه األعــــراض يجب زيــــارة الطبيب للتحقق 
من اإلصابة بالتهاب اللثــــة أو التهاب دواعم 

األسنان.

} لنــدن – توصـــل أخصائيـــون فـــي األعصاب 
وفـــي علوم التغذية إلـــى أن للجوع تأثيرا على 
احلالة النفسية بشكل كبير، فكلما ازداد الشعور 
باجلوع يفقد الشـــخص هدوءه ويتعكر مزاجه 

ويصبح مياال أكثر لالنفعال والغضب.
بعد أســـبوعني من بدء نظام غذائي يعتمد 
على كميات منخفضة من الكربوهيدرات، بدأت 
املمثلـــة الكوميدية جيس فوســـتكو الشـــعور 
مبـــا ُيعرف بـ“اجلوع املقتـــرن بالغضب“، وهو 
مصطلح صيغ حديثا يجمع بني كلمتي ”جائع“  
و“غضبـــان“ في لفظـــة واحدة فـــي اإلنكليزية، 

وهي ”هانغري“.
وتقـــول صوفي ميدلني، احملاضرة في علوم 
التغذية والنظم الغذائية بجامعة كنغز كوليدج 
لندن، ”لقد عرفنا منذ فترة طويلة في العلوم أن 
اجلـــوع يؤدي إلى ســـرعة االنفعال، لكن مواقع 
التواصل االجتماعي الرائعة أســـهمت مؤخرا 
في ظهور لفظة واحدة جتمع بني كلمتي ’جائع“ 

و‘غضبان‘ في اللغة اإلنكليزية“.
وتضيـــف ميدلـــني ”عندما ينخفـــض لدينا 
مســـتوى الســـكر فـــي الـــدم، تزيد مســـتويات 
الكورتيزول واألدرينالني في أجســـادنا، وهما 
هرمونـــان مســـؤوالن عن اســـتجابة اجلســـم 
ملـــا يعرف بــــ ’املواجهـــة أو الهـــروب'“. ولهذه 
الهرمونات تأثير على أدمغتنا، وذلك بسبب ما 

يعرف  بـ“البيبتيـــدات العصبية“. وهذه املواد 
هي التي تســـبب الشعور باجلوع وهي نفسها 
املواد التـــي تثير لدينا الغضب والســـلوكيات 
االنفعالية“. وهناك تقاريـــر تفيد بأن ما يعرف 
تكـــون أكثـــر لدى  بـ”البيبتيـــدات العصبيـــة“ 

الرجـــال، وهي مواد كيميائيـــة تؤثر على حالة 
الدماغ. وتتأثـــر هذه املـــواد الكيميائية أيضا 
بعدة أشـــياء، مثل التقلبات فـــي إفراز هرمون 
األســـتروجني، لـــذا، قد تشـــعر بعض النســـاء 

باجلوع املقترن بالغضب أو سرعة االنفعال.

أمراض الفم تمهد الطريق للسكري

الجوع يولد االنفعال والتوتر

الربو يصعب التنفس جراء تورم الشعب الهوائية

المواد الكيميائية المسببة للجوع هي نفسها التي تثير الغضب

قال املركز االتحادي للتوعية الصحية إن غســـل اليدين يعد وســـيلة فعالة للوقاية من األمراض بشرط القيام به بطريقة صحيحة، 

وذلك عبر غسل اليدين بالصابون ملدة تتراوح بني 20 و30 ثانية.

الحياة
صحة

} أوردت مجلـــة ”الطفـــل واألســـرة“ أنـــه 
بشـــكل عام ينبغـــي البدء فـــي فحص عني 
الطفل بعمر 3 ســـنوات علـــى أقصى تقدير، 
وأوضحت أن هناك حاالت تستدعي إجراء 

الفحص قبل ذلك.

} قال الدكتور كريســـتوف ليبيش إن احمرار 
اجللد دون سبب واضح مع استمراره وظهور 
بثور وحكة يستلزمان استشارة الطبيب فورا؛ 
نظـــرا ألن هذه األعراض تنـــذر ببداية اإلصابة 

بالهربس النطاقي.

} ربطـــت دراســـة فنلنديـــة بـــني الذهـــاب 
للساونا بشكل منتظم وتراجع خطر اإلصابة 
باجللطات الدماغيـــة، وذلك عن طريق خفض 
االلتهاب واحلد من تصلب الشرايني ومقاومة 

تدفق الدم عبر اجلهاز الدوري.

} قـــال باحثون أميركيـــون إنهم جنحوا في 
حتديد جـــزء صغير يلعب دورا رئيســـيا في 
انتشـــار بروتني ســـام مرتبط بخطر اإلصابة 
بـ“ألزهامير“، ما يســـهم فـــي تطوير عالجات 

أكثر فاعلية لوقف تقدم املرض.

حالة {ربـــو العواصـــف الرعدية} هي 

حـــني يكـــون املطـــر غزيـــرا فيجعل 

الجســـيمات ترتد من ســـطح األرض 

عائدة إلى الهواء

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تنطلـــق أول قنـــاة علـــى اإلنترنت 
للحقـــوق والحريـــات فـــي المغـــرب، متجاوزة 
الصعوبات التي تواجهها القنوات اإللكترونية 
في ظل القوانيـــن الجديدة لمدّونـــة الصحافة 
والنشـــر، ويختّص المحتـــوى اإلعالمي للقناة 
من برامـــج حوارية وتقاريـــر وإعالنات بإقرار 
وتعزيز الحقوق والحريات، وفق القائمين على 

المشروع.
وتخضع قناة ”أوكسجين“ إلشراف مؤسسة 
”الوســـيط مـــن أجـــل الديمقراطيـــة وحقـــوق 
اإلنسان“، ويقوم باإلعداد والتصوير والتقديم 
شـــباب من مختلف األعمار، وذلـــك بعد تعزيز 
مهاراتهـــم في القضايا ذات الصلة عبر برنامج 
تدريب مكثف اســـتفاد منه شباب وشابات في 
المرحلة األولى من المشـــروع والذي امتد على 

مدى 24 شهرا من 2016 إلى 2018.
وتقـــول جهـــاد بلغـــزال، مكلفة المشـــاريع 
بـ“الوســـيط مـــن أجـــل الديمقراطيـــة وحقوق 
إن  لـ“العـــرب“،  تصريحـــات  فـــي  اإلنســـان“، 
الوســـيط يتطلـــع إلى المســـاهمة فـــي تقديم 
بديـــل إعالمي يعكـــس رؤية ومقاربـــة جديدة 
للشـــباب في التعاطي مع الحقـــوق والحريات 
والدفـــاع والترافـــع عنها عبـــر مختلف الصيغ 
المالئمة للبث علـــى اإلنترنت، عبر إطالق قناة 

”أوكسجين“ للحقوق والحريات.

وأضافـــت بلغزال، أن المشـــهد الســـمعي 
البصري اإللكتروني يعرف تزايد التوجه نحو 
الطابع الفضائحي الذي يعتمد على التشـــهير 
وانتهاك خصوصية الغيـــر والترويج لخطاب 
الكراهيـــة والعنـــف، في غيـــاب للمهنية، وذلك 
بهـــدف تحقيق الربح واكتســـاب عدد كبير من 
المتابعيـــن، دون إي التزام بقيم وثقافة حقوق 

اإلنســـان التي ينبغي أن تكـــون خلفية ناظمة 
خـــالل إعداد وإنتاج ونشـــر المواد الســـمعية 

البصرية.
وتســـعى القنـــاة إلـــى تجـــاوز النمطيـــة 
واســـتفزاز الخيـــال لـــدى الشـــباب مـــن أجل 
اإلبـــداع والخلق في بناء األفـــكار والتصورات 
والصيـــغ في عالقة بالمحتوى اإلعالمي البديل 
والمالئـــم للتطورات المتســـارعة التي تعرفها 
ومســـتلزمات  الحديثة،  التكنولوجيا  وســـائل 
البث على اإلنترنت كنمـــوذج اقتصادي جديد، 
حسب خديجة مروازي الكاتبة العامة لجمعية 
الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

ونوهـــت مـــروازي، بالتعـــاون القائم بين 
الجمعية والمجلس الوطني لحقوق اإلنســـان، 
وصندوق األمم المتحـــدة للديمقراطية، والذي 
مّكن من إنجاز هذا المشروع الهام الذي انطلق 
قبل ســـنتين واســـتفاد منـــه نحو 100 شـــابة 
وشـــاب من أنحاء المغرب، واستهدف تدريبهم 
علـــى المهـــارات والتقنيـــات إلنتـــاج برامـــج 
تلفزيونية متمحورة حول الحقوق والحريات، 
والمســـاهمة أيضا فـــي إفراز جيـــل جديد من 

اإلعالميين الشباب.
واختـــارت مؤسســـة الوســـيط (مســـتقل) 
للقناة اســـم ”أوكسجين“ وشـــعارها ”إعالميو 
الغد يصلون اليوم“، ويأمل القائمون على هذا 
المشـــروع اإلعالمي الحقوقي، المســـاهمة في 
إرساء ديمقراطية المشـــهد اإلعالمي بالمغرب 
من خالل تأهيل الشـــباب للوصـــول إليه، عبر 
تعزيـــز قدرات الشـــباب وتمكينهم مـــن التأثير 
فـــي مضاميـــن العـــروض اإلعالميـــة التي لها 
صلـــة وترابط بين قضايا الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان.
وأكدوا علـــى أن الديمقراطية هي الضمانة 
األساســـية الحترام حقوق اإلنسان وتعزيزها، 
عبر التفاعل مع المؤسســـات المســـؤولة على 
إعـــداد وتنفيذ ومراقبة السياســـات العمومية، 
والهيئات الوســـيطة، ومـــع الجامعة، وهيئات 

المجتمع المدني والمواطنين.
ونـــوه إدريـــس اليزمـــي، رئيـــس المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان، بالعمل الذي قامت به 
جمعية الوســـيط من أجل الديمقراطية لحقوق 
اإلنسان بإطالقها لقناة ”أوكسجين“، معربا عن 

ثقته في إمكانيات الشباب الذين بذلوا مجهودا 
في البرامج التلفزيونية التي تم إنتاجها ضمن 

شبكة برامج القناة الفتية.
وأشار إلى أن المغرب في حاجة إلى تعبئة 
كل الطاقـــات لتحقيـــق تطلعـــات المواطنـــات 
والمواطنيـــن في عيش كريـــم وتمتعهم الفعلي 
بكل الحقوق األساســـية المكفولة لهم بموجب 
الدســـتور والمواثيـــق الدولية، كمـــا أكد على 
أهميـــة األدوار المنتظـــرة مـــن فئـــة الشـــباب 
باعتبارها الدعامة المجتمعية لكل تحّول نحو 

التقدم والرفاه.
وتسعى القناة إلى مقاومة ترسيخ وتعميم 
الصور النمطيـــة واألحكام الجاهزة المناهضة 
لقيـــم ومبادئ حقوق اإلنســـان، من خالل مواد 
تعمـــل على رفع الوعي والمســـاهمة في تعميم 
ونشر ثقافة حقوق واإلنسان ومناهضة خطاب 
الكراهية والعنف، من أجل خدمة مسار التغيير 

الديمقراطـــي بالمغـــرب. وتعـــّد القناة حســـب 
بلغزال، تتويجا لمشـــروع ”شباب ويب تيفي“ 
الـــذي أعده الوســـيط بدعم من صنـــدوق األمم 
المتحـــدة للديمقراطية وبشـــراكة مع المجلس 
الوطنـــي لحقـــوق واإلنســـان، خـــالل الفتـــرة 
الممتدة ما بين يناير 2016 وأبريل 2018 اإلعالن 

الرسمي النطالق قناة.
من جهته قال عبدالمغيث الشباني، المكلف 
بالتســـويق اإللكترونـــي للقناة، أنـــه وبتأطير 
من خبـــراء وأســـاتذة في اإلعـــالم اإللكتروني 
وبمشاركة إعالميين شـــباب من مختلف ربوع 
المملكة والذي بلغ عددهم 120 شابا وشابة من 
جميـــع أنحاء وجهات المغـــرب، واكبنا العديد 
من المحطـــات والدورات التدريبية والتكوينية 
حول حقوق اإلنســـان والحريات وكذلك إنتاج 
المـــواد اإلعالميـــة والتي احتضنتهـــا كل من 
مدينـــة الربـــاط ومراكـــش وكانـــت مفصليـــة 

وحاســـمة لتحديد األهداف المســـتقبلية واسم 
القنـــاة، لنســـتطيع بعدهـــا االشـــتغال كفريق 
على إنتاج مـــواد مرئية ذات بعد حقوقي وفكر 

إبداعي.
ومن بيـــن التحديات التي واجهت أصحاب 
فكـــرة أول قنـــاة تعنـــى بالحقـــوق والحريات 
بالمغرب هو إنتاج شبكة من البرامج التي تعنى 
بهذا المضمون، وأوضح الشباني، لـ“العرب“، 
أنه مع العمل المكثـــف والتواصل الدائم بيننا 
كأعضاء في المشروع ومؤسسة الوسيط ورغم 
صعوبة المهمة إال أننا اســـتطعنا بعد سنتين 
تحقيق األهداف وإنتاج شـــبكة غنية بالبرامج 

الحصرية من إنتاج ذاتي مئة في المئة.
وأضـــاف، القت قنـــاة أوكســـجين ترحيبا 
واســـعا من قبـــل الجمهور الذي راقته شـــبكة 
البرامج ما جعلنا دائمي االشـــتغال والتطوير 

لمواكبة التطلعات المستقبلية المنتظرة.

ميديا
[ قناة {أوكسجين} اإللكترونية تسعى إلى تجاوز النمطية واستفزاز اإلبداع والخلق في بناء األفكار

انطالق أول قناة تلفزيونية مغربية على اإلنترنت تعنى بالحريات

ــــــى اإلنترنت تعنى بقضايا  توج مشــــــروع ”شــــــباب ويب تيفي“ بإطالق أول قناة مغربية عل
احلقوق واحلريات، بعد ســــــنتني من التدريب وتعزيز املهارات ألكثر من مئة من الشــــــباب 
ــــــة إبداعية وجذابة للجمهور حول احلقوق واحلريات، واملســــــاهمة  ــــــاج برامج تلفزيوني إلنت

أيضا في إفراز جيل جديد من اإلعالميني الشباب.

} الجزائــر - دعا العشـــرات من الناشـــرين 
لوســـائل اإلعـــالم اإللكترونية فـــي الجزائر، 
وضعية  الســـلطات المعنيـــة إلى ”تســـوية“ 
من  الصحافة اإللكترونية من أجل ”تمكينها“ 

ممارسة مهامها.
وأكـــد 35 ناشـــرا ينتمـــون إلـــى النقابة 
الوطنية لناشـــري الصحافة اإللكترونية قيد 
اإلنشاء، خالل ندوة صحافية نهاية األسبوع 
الماضـــي، على ضرورة الشـــروع في تطبيق 
قانون اإلعـــالم 2012 من خالل تدابيره العامة 
المتعلقة بحرية ممارســـة اإلعالم اإللكتروني 
فـــي الجزائر“، موضحين أن وســـائل اإلعالم 
اإللكترونيـــة ومهنيي الصحافـــة اإللكترونية 

”ال يزالون خارج أي إطار قانوني“.
واعتبر الناشرون الذين يمّثلون الصحافة 
اإللكترونيـــة عامـــة ومحلّيـــة ومتخّصصـــة 
فـــي مختلف المياديـــن، أنه ”مـــن الضروري 
إشـــراك ممثلي نقابتهم في إعداد النصوص 

التطبيقية لهذا القانون“.
وطالبوا بأن يتم إشراكهم في لجنة بطاقة 
الصحافي المحتـــرف“، وهي البطاقة التي ال 
يملك صحافيو وســـائل اإلعـــالم اإللكتروني 

الحق فيه حتى اآلن“.
واقترحـــت النقابـــة الوطنيـــة لناشـــري 
الصحافة اإللكترونية قيد اإلنشـــاء، ”تأسيس 
الرقميـــة  المضاميـــن  لتطويـــر  صنـــدوق 

الجزائرية ال سيما الصحافة اإللكترونية“.
وأعطـــى الناشـــرون حصيلـــة عـــن حالة 
الصحافـــة اإللكترونية في الجزائر، معتبرين 
أن قـــراءة الصحافـــة الوطنية فـــي صيغتها 
الرقميـــة قد أضحت منـــذ 2016 تاريخ إطالق 
التـــي  األولـــى  ”الوســـيلة  الرابـــع  الجيـــل 
يســـتعملها الجزائريون فـــي الحصول على 
المعلومة“. وحســـب موقع أليكسا الذي يقوم 
بتقييم زيارة المواقع اإللكترونية ”أن من بين 
الـ12 موقعا األكثـــر زيارة في الجزائر 6 منها 

هي مواقع أخبار إلكترونية“.
وطالـــب ممثلو النقابـــة برفع الحظر على 

الصحافة اإللكترونية.
وتوجهوا إلى الوكالة الوطنية لإلشـــهار، 
مطالبيـــن بتطبيـــق تعليمات بعـــدم التوقيع 
على اتفاقيات لشـــراء مساحات إعالنية على 

الوسائط عبر اإلنترنت.

الصحافة اإللكترونية في 
الجزائر تنتظر اإلنصاف

أعلنت قطب تعدين أســـترالي عن بيع صحيفة بنوم بنه بوســـت التي تصدر باللغة اإلنكليزية لمســـتثمر ماليزي في أعقاب 
نزاع حول مشـــروع قانون للضرائب. وأعلن بيل كلوف، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للصحيفة، عن البيع، وسيستحوذ 

سيفاكومار جي، الذي يمثل مجموعة استثمارية ماليزية، على كل من بنوم بنه بوست وبوست خمير.

نافذة شبابية تعنى بالحريات
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} أنقرة - انتقد محرم إنجه، مرشح أكبر حزب 
معـــارض في تركيـــا النتخابات الرئاســـة، عدم 
اهتمام وســـائل اإلعالم بتغطية أنشطة أحزاب 
المعارضة ومرشحيها قبل االنتخابات المقررة 

في 24 يونيو.
جرى فرضه  وقـــال إن ”الحظر اإلعالمـــي“ 
علـــى أحـــزاب المعارضـــة بناء علـــى طلب من 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضـــاف علـــى تويتـــر األحـــد ”القنـــوات 
التلفزيونية التي تبـــث على الهواء اجتماعات 
حـــزب العدالة والتنميـــة، حتـــى إذا كانت في 
األقاليـــم، لم توفر تغطيـــة إعالمية على الهواء 

لحشدنا االنتخابي في يالوفا“.
وقال ”إذا اســـتمر الحظر اإلعالمي بأوامر 
القصـــر ســـنعقد تجمعاتنـــا االنتخابيـــة أمام 
في إشـــارة إلى  (مقرات) محطـــات التلفزيون“ 
قصر مؤلـــف من 1000 غرفة بنـــاه أردوغان في 

أنقرة.
ولم يرد أردوغان أو حزب العدالة والتنمية 
حتى اآلن بصورة مباشرة على المزاعم بفرض 

قيود على تغطية أنشطة أحزاب المعارضة.
وتهيمـــن أنشـــطة الرئيـــس ووزرائه على 
وسائل اإلعالم التركية. ويتحدث عادة أردوغان 
مرتين أو ثـــالث مرات يوميا كمـــا تنقل معظم 
المحطات الرئيسية خطبه على الهواء مباشرة، 
بينما تحظى أنشطة أحزاب المعارضة بتغطية 
أقـــل كثيـــرا أو ال تعيرهـــا وســـائل اإلعالم أي 

اهتمام.
كما أن المؤسســـات اإلعالمية التركية بما 
فيها وكالة األنباء الرســـمية نشـــرت على حياء 
وبشـــكل مختصر تقدم ترشـــيحات المنافسين 

ألردوغان.
ونـــادرا ما تبث وســـائل اإلعالم اجتماعات 
انتخابيـــة لحزب الشـــعب الجمهوري أو حزب 
أو  لألكـــراد  المؤيـــد  الديمقراطـــي  الشـــعوب 
حـــزب الخيـــر الذي تتزعمـــه وزيـــرة الداخلية 
السابقة ميرال أكشـــنار. وأعلن حزب الشعوب 
الديمقراطـــي، الجمعـــة الماضي، عبـــر مواقع 
لزعيمـــه  ترشـــيحه  االجتماعـــي  التواصـــل 
المشـــارك الســـابق والمســـجون حاليا صالح 
الدين دمرداش للمنافســـة على منصب الرئيس 

بعدما تجاهلت وســـائل اإلعالم هـــذا اإلعالن. 
وكان أردوغـــان قد دعا في 18 أبريل، إلى إجراء 
انتخابات برلمانية ورئاســـية مبكرة في شـــهر 
يونيـــو أي قبـــل نحو عـــام ونصـــف العام من 
الموعـــد المحدد لها بهـــدف االنتقال إلى نظام 
رئاســـي تنفيذي أقوى جـــرت الموافقـــة عليه 

بأغلبية ضئيلة في استفتاء العام الماضي.
وجـــرى فـــرض حالة الطـــوارئ بعـــد فترة 
وجيزة مـــن محاولة انقالب فاشـــلة عام 2016. 
وتســـمح هذه الحالة للرئيس بتجاوز البرلمان 
فـــي ســـن قوانيـــن جديـــدة وتمنح الســـلطات 

صالحية تعليق الحريات والحقوق.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الســـلطات 
سجنت أكثر من 120 صحافيا وأغلقت أكثر من 
180 وســـيلة إعالم في ظل حالـــة الطوارئ. كما 
حلـــت تركيا فـــي المرتبة 157 مـــن إجمالي 180 
دولة على مؤشـــر منظمة مراســـلون بال حدود 

لحرية الصحافة في العالم.
وفي أول مقابلة له مع وســـيلة إعالم دولية 
منذ ترشـــيح حزب الشعوب الديمقراطي له قال 

دمـــرداش، المســـجون منذ عـــام ونصف العام 
تقريبـــا، لرويتـــرز إن إجراء انتخابـــات نزيهة 
الشهر المقبل أمر مستحيل في ظل وجود حالة 

الطوارئ في البالد.
ودعا إنجه السبت إلى اإلفراج عن دمرداش 

قائال ألردوغان ”فلنتنافس مثل الرجال“.
من جهته، أبدى النائب البرلماني عن حزب 
الشـــعب الجمهوري باريس يـــاركاداس -الذي 
يقف على يســـار الوســـط- قلقه إزاء التوســـع 
في احتكار وســـائل اإلعالم المؤيدة للحكومة، 

وهيمنة الرئيس التركي وأتباعه عليها.
المحاكمـــة  ”مـــع  أن  ياركـــداس  وأضـــاف 
الجارية للعاملين بصحيفة جمهورييت، تحاول 
الحكومة التركية تهديد وقمع جميع األصوات 

الناقدة والمعارضة لها“.
وأبـــدى كثيـــر مـــن الصحافييـــن والكّتاب 
األتـــراك انزعاجهـــم من تحّول وســـائل اإلعالم 
التركية إلى نمـــوذج واحد، ال يتكلم إال بصوت 
الحاكم، وعبر الكاتب والصحافي التركي، نيت 
شنكان، في مقال صحافي بموقع ”أحوال“ الذي 

يصدر باللغات التركيـــة واإلنكليزية والعربية، 
عن حزنه على هيمنة جهة سيادية واحدة على 
اإلعالم في االنتخابات التركية، وتجاهل برامج 
المعارضـــة، قائال ”وككّل شـــيء في الســـنوات 
الذهبيـــة ’للنموذج التركي‘، لم يكن اإلعالم أبدا 
حرا أو معّبرا عـــن المجتمع بالقدر الذي كانت 

تسوق له الحكومة اإلعالم“.
بدورهـــا وصفت الكاتبـــة التركية والناقدة 
الســـاخرة الشـــهيرة بيريهان ماغديـــن، عالقة 
وســـائل اإلعالم بالســـلطة التركيـــة مثل عالقة 
”البيض بالدجـــاج“، قائلة ”ال يمكـــن أن تعرف 

من منهم السبب في فشل اآلخر“.
وتابعت ماغدين، فـــي تصريحات صحافية 
”لكننـــي أعتقـــد أن رجب طيـــب أردوغـــان قام 
بتحليل جيد جدا، كان يقول في قرارة نفسه ”أنا 
ال أســـتطيع أن أنفذ رغباتـــي، وأيديولوجيتي، 
وســـلطتي دون االســـتيالء على هذه الوسائل، 
وإســـكاتها، وإنشـــاء وســـائل اإلعالم الخاصة 
قـــام  العثمانـــي  الخليفـــة  أن  ولفتـــت  بـــي“. 
بحصـــار خطير جـــًدا علـــى وســـائل اإلعالم، 
وأضافت ”وســـائل اإلعـــالم الرئيســـية، تكتب 
مثل الدبلوماســـيين، ولكن ليس كدبلوماســـي 
عادي وإنما مثل دبلوماســـي من حزب العدالة 
والتنمية، وهم يكتبون مقاالت كأنهم مساعدون 

لمولود جاووش أوغلو“.
وكان حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم قد 
قرر، في الشهر الماضي، توسيع سلطات هيئة 
اإلذاعـــة والتلفزيـــون لتتضمن اإلشـــراف على 
الشـــركات التي تقدم خدمات اإلنترنت بموجب 
مشروع قانون قدم للبرلمان، فيما أشار الحزب 
المعـــارض الرئيســـي إلى أنه ”يرقـــى إلى حد 
الرقابـــة اإللكترونيـــة؛ وذلـــك لحمايـــة نفســـه 

واالستعداد لالنتخابات الرئاسية المبكرة“.

اإلعالم التركي يضيق الخناق على منافسي أردوغان في االنتخابات

إنجه ألردوغان {فلنتنافس مثل الرجال}

أنشـــطة أحزاب املعارضة تحظى 
بتغطيـــة قليلـــة جدا فـــي اإلعالم 
التركـــي وقد ال يعيرهـــا أي اهتمام 

في أحيان كثيرة

◄

{أوكســـجني} تســـعى إلى مقاومة 
ترســـيخ وتعميم الصـــور النمطية 
الجاهزة املناهضة لقيم  واألحكام 

ومبادئ حقوق اإلنسان

◄

[ مواقع التواصل االجتماعي المنبر الوحيد للمرشحين المعارضين



} نيويورك/سان فرانسيسكو - أفاد استطالع 
لرويترز/إبســـوس نشـــر األحـــد بـــأن معظم 
مســـتخدمي فيســـبوك في الواليـــات املتحدة 
مازالوا مخلصني للشـــبكة االجتماعية األكبر 
في العالم على الرغم من فضيحة اخلصوصية 

التي ظهرت على السطح في اآلونة األخيرة.
وتبـــّني مؤخـــرا أن شـــركة لالستشـــارات 
السياســـية جمعت معلومات عـــن املاليني من 
احلسابات في فيسبوك دون إذن من أصحابها.
وتعـــرض فيســـبوك لضغوط مـــن جهات 
اخلصوصيـــة  عـــن  ومدافعـــني  تنظيميـــة 
ومســـاهمني منـــذ أن قال في مـــارس املاضي 
إن شـــركة كمبـــردج أناليتيـــكا لالستشـــارات 
السياسية حصلت دون وجه حق على بيانات 
شـــخصية عبر تطبيـــق لالختبـــارات متصل 
بفيســـبوك. وملـــدة يومـــني، اســـتجوب نواب 
أميركيون مارك زوكيربـــرغ الرئيس التنفيذي 

لفيسبوك بشأن املوضوع.
إلى  رويترز/إبسوس  اســـتطالع  ويضاف 
مؤشـــرات أخرى تفيد بأن فيسبوك لم يتضرر 

بالفضيحة بخالف بعض البلبلة.
الذي  اإللكترونـــي،  االســـتطالع  وخلـــص 
جـــرى على مســـتوى الواليـــات املتحـــدة في 
الفتـــرة بـــني 26 و30 أبريـــل، إلـــى أن حوالي 
نصف مســـتخدمي فيســـبوك في البالد قالوا 
إنهم لم يغيروا استخدامهم للموقع، فيما قال 
ربع املســـتخدمني إنهم أصبحوا يستخدمون 

فيسبوك أكثر.
وقال باقي املشاركني إنهم قرروا في اآلونة 
األخيـــرة احلد مـــن اســـتخدامهم لفيســـبوك 
أو كفوا عن اســـتخدامه أو حذفوا احلســـاب 

اخلاص بهم.
ومن بني املشاركني البالغني قالت نسبة 64 
باملئة إنهم يســـتخدمون فيسبوك مرة واحدة 
علـــى األقـــل يوميا أي أقل قليال من نســـبة 68 
باملئـــة عّبرت عن الرأي نفســـه في اســـتطالع 
للـــرأي أجـــري فـــي أواخـــر مـــارس، أي بعد 
فترة قصيرة من الكشـــف عن نشـــاط كمبردج 

أناليتيكا.

وقال مايكل باتشـــر، وهو محلل في شركة 
”ودبـــوش ســـيكيوريتيز“، إنه من حســـن حظ 
فيســـبوك أن البيانـــات لـــم تســـتخدم إال في 
الدعاية السياســـية ولم تســـتغل في أغراض 

شنيعة.
وأضاف ”لم أقرأ حتى اآلن مقالة تفيد بأن 

شخصا تضرر بسبب اخلرق“.
وامتنع فيســـبوك عـــن التعليـــق. واعتذر 
مسؤولوه عن جمع البيانات وتعهدوا بتحري 
إن كانت شـــركات أخـــرى قد جمعـــت بيانات 
مستخدمني للموقع كما قلصوا كمية البيانات 

املتوفرة ملطوري تطبيقات مشابهة.
وأشـــار اســـتطالع الرأي إلى أن املزيد من 
مســـتخدمي فيســـبوك قالوا إنهـــم أصبحوا 
يعرفـــون كيـــف ميكنهـــم حمايـــة معلوماتهم 
الشـــخصية علـــى املوقـــع مقارنـــة مبنصات 
أخرى للتواصل االجتماعي مثل ســـناب شات 

وإنستغرام وبينترست وتامبلر.
رويترز/إبســـوس  اســـتطالع  وأجـــري 
إلكترونيا باللغـــة اإلنكليزية في جميع أنحاء 
الواليات املتحدة. وجمع أجوبة من 2194 بالغا 
بينهم 1938 مستخدما لفيسبوك. ويبلغ هامش 

مصداقية االستطالع ثالث نقاط مئوية.

اإلثنني 2018/05/07 - السنة 40 العدد 10982

@alarabonline
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، إن حكومته ال تؤيد قرار حظر تطبيق تلغرام. وأضاف، في منشور على حسابه 
في إنســـتغرام، أن {الحظر األخير والرقابة على تطبيق تلغرام لم تفرضهما الحكومة اإليرانية وال توافق عليهما}. 

وكانت محكمة إيرانية أمرت شركات االتصاالت االثنين {بالحجب الكلي} لتطبيق تلغرام.

} الرباط - مع اقتراب شـــهر رمضان انتشـــر 
علـــى نطاق واســـع في بلدان املغـــرب العربي 
خاصة اجلزائـــر واملغرب هاشـــتاغ #خليه_
بال_فطـــور، مؤذنـــا بحـــرب إلكترونيـــة بني 

الرجال والنساء على الشبكات االجتماعية.
وتقول املشاركات في احلملة إن هدفهن هو 
إعطاء مساحة للنساء لتغيير الصورة النمطية 
التـــي رســـمها املجتمع للمـــرأة وحصرها في 

إطار رّبة منزل مطيعة تخدم زوجها.
ولـــم مير وقت طويل علـــى حملة #خليه_
بال_فطور، حتى دشن شبان حملة #خليها_

بال_مصروف.
وجلـــأ املتفاعلـــون مع هـــذه احلمالت إلى 
سالح الســـخرية تارة وإلى النقد تارة أخرى. 
ومنهـــم مـــن وصف تلـــك احلمـــالت بالفارغة 
ومنهم من عدها ظاهرة صحية تدل على وعي 
املرأة بحقوقها، في حني تخّوف بعض الرجال 
مـــن أن تنفذ النســـاء تهديدهن ليتم تركهم بال 

فطور.

وكانت حملة #مانتزوجش_خليها_تبور 
احملرك املباشر الندالع هذه احلرب اإللكترونية 
بني اجلنســـني. فقد اســـتنكر رجـــال عبر هذه 
احلملـــة ارتفـــاع تكاليف الـــزواج واعتبروها 

سببا رئيسيا في عزوفهم عن الزواج.
واعتبر العديد هذه احلملة دعوة صريحة 
للشـــباب لالنحالل ودليال علـــى انهيار القيم 
فـــي املجتمع، بينما عدها آخرون إهانة للمرأة 

وكرامتها.
وتســـاءل معلق مغربي ”ما العمل يا رفاق، 
شـــكون يعـــرف يطيـــب احلريـــرة؟ (احلســـاء 

املغربي)“.
أمـــا املتحدون ومن بينهم حمزة الذي علق 
”ديار الرحمـــة كثر خيرهم“ وأيـــده آخر قائال 
”هن ســـيتركننا بال فطور ونحن سنتركهن بال 

مصروف وسنلتقي في مطاعم الرحمة“.
وكتب الناشـــط إبراهيم األمازيغي تدوينة 
علـــى فيســـبوك قـــال فيهـــا ”يبـــدو أن حملة 
#خليه_بال_فطـــور والتي كثـــر الترويج لها 

من اجلنـــس اللطيـــف متهيـــدا لتطبيقها في 
الشـــهر الفضيل قد أقبرت فـــي مهدها بعد أن 
قرر اجلنس اخلشن شّن هجمة مرتدة مضادة 
حتت شعار #خليها_بال_مصروف.. عموما 

كما تدين تدان والبادئ أظلم #مقاطعون“.
يذكـــر أنه كثيرا ما تطلق النســـاء حمالت 
مضـــادة ألخـــرى أطلقهـــا الرجـــال ردا علـــى 

االستهزاء منهن أو من حقوقهن. 
ويـــرى خبراء أن هذه احلمـــالت تعّبر عن 
احلراك املجتمعي والسياســـي، وهي ”مدخل 

ممتاز للحوار على املدى الطويل“.
وتكون احلملة عادة مجرد رد فعل سرعان 
ما ينتهـــي وقد تتحول في أحيـــان إلى حركة 
انطالقـــا من حجم التأييـــد. وتهدف احلمالت 

غالبا إلى دعوة 
ليكون  الرجل 
شـــريكا فـــي 

املساواة  حتقيق 
بـــني اجلنســـني، 

إيجابي  العائـــد  ألن 
عليه وعلى املجتمع.

ويقـــر مســـتخدمو 
الشـــبكات االجتماعية 

مبا يســـمونه ”صراع غير معلن“ بني النســـاء 
والرجال على الشـــبكات االجتماعية فيما يرى 
آخرون أن هناك ”تنافسا“ إلثبات وجهات نظر 

معينة.
وقالـــت مغردة ”في تويتر هناك عداوة بني 
النســـاء والرجـــال. اكتشـــفت أن الرجل يقلل 
دائما من قيمة املرأة واملرأة ال تعاديه بل تدافع 

عن نفسها وهذا سلوك طبيعي“.
وركبـــت النســـاء فـــي املنطقـــة العربيـــة 
”موجة تويتر“ أمال في أن يســـاعد نشـــاطهن 
علـــى مواقـــع التواصل االجتماعـــي في جلب 
إصالحات اجتماعية رغم أن موقع تويتر يعد 

بيئة مسمومة معادية للنساء.
العفو  منظمـــة  وكانـــت 
الدولية احلقوقية 
قالت في  ”أمنستي“ 
مارس املاضي، إن 
موقـــع تويتر فشـــل 
فـــي حماية النســـاء 
الالتـــي يســـتخدمنه 
مروعة  مضايقـــات  مـــن 
يتعرضـــن لها. وذكرت 
حمل  تقرير  فـــي  املنظمة 

اســـم ”تويتر الســـام“، أن املوقع لـــم يعط أمر 
االنتهاكات اهتماما كبيرا، حتى لو كانت تخرق 
قواعد الســـلوك التي وضعهـــا، داعية إياه إلى 
اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه االنتهاكات.

وتوضح شـــهادات النســـاء أمـــورا مروعة 
حتـــدث علـــى تويتـــر، إذ قالت بعضهـــن إنهن 
واالغتصـــاب  بالقتـــل  لتهديـــدات  تعرضـــن 
لكونهـــن  وأخـــرى  العنصريـــة  واإلســـاءات 

مهاجرات، فضال عن حترشات جنسية كثيرة.
وقالـــت 9 باملئـــة فقط مـــن املشـــاركات في 
االســـتطالع إن املوقـــع يفعـــل ما يجـــب لوقف 
اإلســـاءات، في حـــني اعتبـــرت 78 باملئة منهن 
تويتر ليس املكان املناسب للتعبير عن آرائهن.
ومتنع قواعد اســـتخدام تويتـــر املضامني 
التـــي حتتوي الكراهية أو العنف أو اإلســـاءة، 
ووضـــع املوقع نظاما لإلبـــالغ عن هذه األمور، 
لكن يبـــدو أن املتصّيدين يفـــوزون حاليا، ألنه 
على الرغم من الوعود املتكررة فقد فشل تويتر 

في القيام مبا يكفي لوقفها.
وفي املقابل قالت شركة تويتر إنها ال توافق 
علـــى النتائـــج التي توصلـــت إليهـــا املنظمة، 
معتبـــرة أنهـــا ”ال ميكـــن أن حتـــذف الكراهية 

والتحيز من املجتمع“. 

ــــــم يغب التنافس بني الرجال والنســــــاء في بلدان املغرب العربي عبر الهاشــــــتاغات على  ل
موقع تويتر، وبلغ الســــــجال ذروته بني اجلنسني مبناسبة اقتراب شهر رمضان، إذ حاول 

الطرفان التسويق حلملته بطريقته اخلاصة.

كفاح في الواقع وعلى الشبكات االجتماعية
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#خليه_بال_فطور.. هاشتاغ نسوي ردا على عنصرية الرجال
[ النساء يكافحن على {تويتر السام} للحصول على حقوقهن  [ التنافس على الشبكات االجتماعية إلثبات وجهات النظر

JAljamry

دول مازالت ُمستعَمرة بوجود قواعد 
عسكرية فيها لدول استكبارية، 

ُمتارس - وهًما - دور الدول املُستعِمَرة! 
#عقدة_النقص في الوجود والتاريخ.

Almaeyuf

قالوا: ذهبت #هيئة_االمر_باملعروف_
والنهي_عن_املنكر وحّلت محلها 

#هيئة_الترفيه فاستعدوا للفساد! ولكّن 
الله كّذب ظنونهم انخفضت اجلرائم 
األخالقية بنسبة ١٤ باملئة. #السعودية

7reya

احلب هو ما يدفعك لتحدي الصعاب،
احلب هو الدافع الوحيد للحياة.

husseinbahadi

من يستطيع التوقف عن استخدام قنوات 
التواصل االجتماعي "تويتر.. واتساب.. 

فيسبوك.. الخ" ملدة اسبوع!
في وقتنا احلالي من يستطيع هو 

صاحب إرادة قوية.

AssalaOfficial 

نحتاج الرفع بالذائقة الفنّية لنتلّمس 
أطراف مشاعرنا اّلتي ُدهست في زحمة 
برامج ومواهب دّمرت ما تبّقى لنا من 

محاوالت ارتقاء، أكيد هناك أصوات فخمة 
لكن أين هي؟ يكّفي أن نرضى بالقليل.

Hqs_10

ال أحد يتالم بدال عنك، 
فحافظ على قلبك!

PSYMSS

األجهزة احلكومية املشرفة على 
#التعليم_السعودي يبدو أنها مكبلة 

بقيود ثقافية وإدارية جتعلها عاجزة عن 
تبني رؤية سياسية مستقبلية خالقة 

وجريئة إلصالح النظام التعليمي.

3 zizmansouri

تزوج من تفتخر بها علنًا.. 
من تكون صديقتك قبل زوجتك

 اختر فتاة قوية.. 
تزوج من تنافسك النجاح

 #اختر_شريكتك.

KIMFOR123

هناك أشخاص لو تكتب: الطقس جميل.
رد بسرعة:  بالنسبة لك، بالنسبة لغيرك 

مش جميل!بعدين ليش تقول "الطقس" 
ليش ما تقول اجلو؟ عامل نفسك مثقف!

Factsarabic

هل تريد الوصول إلى السعادة؟
األمر سهل جدا،

اتبع النصائح التي ُتقدمها لآلخرين!

HossamBadrawi

أحيانا يختلُط مفهوم الوطن واحلكومّة، 
احلكومة هي إدارة سياسية لفترة، بينما 
الوطن هو التاريخ واجلغرافيا، من حّق 
أي إنسان أن يكره احلكومة ولكن ليس 

من حّقه أن يكره الوطن.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
GoogleArabia  

حساب غوغل الرسمي في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا.

فضيحة فيسبوك.. بلبلة دون أضرار

د تتحول في أحيـــان إلى حركة 
حجم التأييـــد. وتهدف احلمالت 

ة

واة
ني،

يجابي
جتمع.
ــتخدمو
جتماعية 

بيئة مسمومة معادية للنس
وكانـ

”

م
ف
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املنظم

مســـتخدمو فيســـبوك في الواليات 
املتحـــدة مازالوا مخلصني للشـــبكة 

االجتماعية األكبر في العالم

O
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مدينة طبرقة التونســـية توقع اتفاقية شـــراكة مع بلديات إيطالية وإســـبانية تهدف إلى إدراج 

معالم أثرية ضمن الئحة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتراث العالمي.

باب زويلة في وســـط القاهرة الذي اشـــتهر عبر التاريخ بكونه أشـــهر وأهم ســـاحة إعدام يدخل 

ضمن المباني المفترض ترميمها إلى جانب ثالثين مبنى أثريا في المنطقة. أماكن

} طبرقــة (تونــس) - وّقعـــت بلدّيـــة طبرقة 
بمحافظـــة جندوبة، شـــمال غربي تونس، أول 
أمس، اتفاقية شـــراكة مع 5 بلديـــات إيطالية 
وإسبانية تهدف إلى إدراج الحقبة الطبرقينّية 
و1741)  عامـــي 1544  بيـــن  تراوحـــت  (التـــي 

ضمـــن الئحة منظمـــة األمم المتحـــدة للتربية 
والعلوم والثقافة (يونســـكو) للتراث العالمي. 
ويعـــود البعض بأصـــل المدينة إلـــى البحار 
الفينيقـــي ”هانـــون“ الـــذي جعل منهـــا مرفأ 
تجاريا وأطلق على المدينـــة الفينيقية آنذاك 

اســـم ”ثابركة“ والتي تعنـــي موطن الظالل أو 
بالد العليق.

وفـــي القـــرن الثالـــث أصبحـــت المدينـــة 
مســـتعمرة رومانيـــة فـــي ذروتهـــا وازدهرت 
بفضـــل التجـــارة وخاصـــة مرمرهـــا األصفـــر 
الذي كانـــت النخبـــة الرومانية تحبـــذه لبناء 

قصورها.
وجـــرى توقيـــع االتفاقيـــة بيـــن طبرقة و4 
بلديـــات إيطاليـــة هـــي جـــان وكارلوفورتـــي 
وكاالزيتا وباقلـــي، إضافة إلى بلدّية ألباكنطي 

اإلسبانية.
وشـــهدت مدينـــة طبرقـــة مراســـم توقيـــع 
االتفاقية بحضور أنريكـــو أنطونيو لومينيلي 
دي طبرقينـــو، وهـــو أحد أحفاد ســـّكان جنوة 
اإليطالية الذين شـــّيدوا ”الحصن الجنوي“ في 

طبرقة.
وعرفت المدينة عصورا كثيرة من االزدهار 
خالل القرنيـــن الثالث والرابـــع للميالد، حيث 
كانت الســـفن والمراكب الرومانّيـــة ُتحمل من 
خاللها الرخام والحبوب والفلين، كما تعرضت 
إلـــى أعنف معارك الحضـــارات التي مرت على 

شمال أفريقيا.
وفي غضون القرن الرابع عشـــر والخامس 
عشـــر تمركز بهـــا اإلســـبان وقاموا بتشـــييد 
حصن لحمايـــة ثرواتها من غـــارات القراصنة 
العثمانييـــن حتى ســـنة 1542 حيـــث خضعت 
مدينـــة طبرقة في تلك الفترة والى 1741 لهيمنة 
وســـيطرة جمهورية ”جنـــوة“، وكانت تحكمها 
عائلـــة لوميلينـــي، وهي مـــن أصـــول إيطالّية 

ثريـــة، كان أفرادها يعملون بالتجارة، وأشـــهر 
ما أنجزته هذه العائلـــة في المدينة هو حصن 
ضخم يوجُد أعلى جزيـــرة صغيرة بالقرب من 

المدينة.
وقال أنريكـــو، ”أتيت اليوم للمـــّرة الثانّية 
إلـــى طبرقة منـــذ يونيو 2016 مـــن أجل إحياء 
تاريخ عزيز علَيّ وعلـــى عائلتي ولتأكيد متانة 
العالقات التي تربط اإليطاليين والتونســـيين 
من جهة واإلســـبان مـــن جهة أخـــرى بضّفتي 

المتوّسط“.
وأضاف في تصريـــح صحافي أن ”إمضاء 
هذا االتفاق لمســـة وفاء ألجداده الذين سكنوا 

هذه األرض فأّثروا وتأّثروا بها“.
وتطّرق رئيس الجمعّية التونسّية للسياحة 
العادلـــة والمتضامنة بطبرقـــة (غير حكومية)، 
عبدالعزيز الهميســـي، إلى قصـــة الطبرقينيين 

في تونس.
وقال الهميسي على هامش توقيع االتفاق، 
”هذه الحقبة الزمنّية عـــاش فيها الطبرقينيون 
وهـــم من أصول إيطاليـــة وتحديدا من مقاطعة 
جنـــوة في تونس، واســـتوطنوا بمدينة طبرقة 
وأّسســـوا الحصن الجنوي الذي ما زال قائما 

إلى حّد اليوم وشاهدا على تلك الفترة“.
وتابع أنه ”في ذاك الزمن امتد فيها توســـع 
الطبرقينيين إلـــى الجزائر وتحديدا إلى مدينة 
القالة (شـــمال شـــرق) ثم إلى إسبانيا، فحملوا 
معهم الموروث والعادات التونســـية سواء في 
الطبخ واللباس كأكلة الكسكسي المعروفة مع 
اختـــالف في طريقة الطبـــخ، وحتى اللغة التي 

ينطقونهـــا فهي تمّثـــل مزيجا بيـــن الالتينية 
والعربيـــة“. من جانبه، أكـــد المندوب الجهوي 
للشـــؤون الثقافيـــة بمحافظـــة جندوبـــة، وليد 
المســـعودي، لوســـائل إعالم محلية أن ”إدراج 
هذا الموروث الثقافي ضمن الئحة اليونســـكو 
سيساهم في نشاط الحركة السياحّية والثقافية 
بين ضّفتي المتوّســـط من إيطاليا إلى إسبانيا 

مرورا بطبرقة التونسّية“.
ولعل أهمها معلم ”البازيليك“ الذي كان في 
الحقيقة صهاريج حوله االســـتعمار الفرنسي 
إلى كنيســـة، ثم أصبحت غداة االستقالل قاعة 

للعروض الفنية.
وتتميـــز مدينـــة طبرقة الحاليـــة على بقّية 
المدن التونســـية، بمنازلها البيضاء والزرقاء، 
ذات األسقف المكسّوة بالقرميد األحمر، وكذلك 
بشـــاطئها الجميل الممتد بيـــن الغابة والجبل 
في سلســـلة مـــن الكثبـــان الرمليـــة والخلجان 
الصخرية، باإلضافة إلى أّنها تشـــتهر بأنشطة 
الغوص الصطياد جراد البحر، وســـمك الوقار، 
والشـــعب المرجانّية التي ُتستخدم في صناعة 

المجوهرات.
وتشـــتهر مدينـــة طبرقـــة منذ الســـتينات 
مـــن القـــرن الماضـــي بمهرجان الجـــاز حيث 
يعيش الســـياح في شـــهر يوليو من كل ســـنة 
أجـــواء حالمة يؤثثهـــا أكبر فنانـــي الجاز في 
العالم، فمنذ ســـنة 1966 والمدينة تســـتقبل في 
أحضـــان البازيليك أشـــهر الفنانين من شـــتى 
أنحاء العالم، كما تشتهر بمهرجان الموسيقى 

الالتينّية، ومهرجان حصن جنوة واإلبر.

مصطفي عبيد

} القاهــرة – بـــدأت وزارة اآلثـــار المصريـــة 
مؤخرا، مشـــروعا لرفع كفاءة منطقة الجمالية 
واألزهـــر وملحقاتهمـــا من شـــوارع وحارات 
ومبان أثرية تعود ألزمنة ســـحيقة. المشروع 
المطـــروح على 14 شـــركة مؤهلة للعمل ضمن 
مشروع القاهرة التاريخية يحوي وفقا لألثري 
محمـــد عبدالعزيز الُمشـــرف على المشـــروع، 
نطاق شـــارع الُمعـــز، بداية من بـــاب الفتوح 
وحتـــى باب زويلة ومداخل الشـــوارع واألزقة 

الُمتعامدة عليهما في وسط القاهرة.
ُمحيط بـــاب زويلة يدخل ضمـــن المباني 
المفترض ترميمها ورفـــع كفاءتها إلى جانب 
ثالثين مبنـــى أثريا في المنطقـــة. ذلك الباب 
الذي اشـــتهر عبر التاريخ بكونه أشهر وأهم 
ساحة إعدام، تحول اليوم إلى مكان تجري فيه 
عمليات التجارة، ويزدحم بالباعة والُمشترين.

علـــى الجانبين تتـــراص بضائـــع عديدة 
لمحالت منتشـــرة منذ القدم، لتسخر 
من أســـاطير ُمخيفة نسجها العامة 
حـــول المكان وتوارثهـــا جيال بعد 

آخر.
باب زويلة، أو بوابة المتولي 
كما يحب بعض العامة تسميته، 
شـــاهد على مـــآس وإعدامات 
وأحكام صلب مخيفة. شاهد 
بطل  استشـــهاد  على  كذلك 
العثمانيين  الغـــزاة  قاوم 
الُســـلطان  غـــزا  عندمـــا 
ســـليم األول مصر ســـنة 

1517، وهو طومان باي.
فـــي 13 أبريـــل 1517 انطلـــق موكـــب 

الُســـلطان األشـــرف طومان باي من معســـكر 
السلطان سليم األول في إمبابة (الجيزة اآلن) 
مخترقا شـــوارع القاهـــرة نحو بـــاب زويلة، 

وُشنق وسط صراخ الناس وعويلهم.
يحكـــي المؤرخ ابـــن إياس كيـــف صافح 
الُســـلطان المحكوم عليه باإلعدام المصطفين 
مـــن الناس وطلب منهم قراءة الفاتحة له، قبل 

أن يأمر منفذ اإلعدام بسرعة أداء عمله.
خمســـة قرون مرت علـــى الواقعة، ومازال 
ُسكان المنطقة الُمحيطة بباب زويلة يروونها 
كأنهـــم بعض شـــهودها، بـــل أضافـــوا إليها 
حكايـــات وأســـاطير حـــول الظلـــم والتجّبر 
الُعثمانـــي بعـــد غزو الســـلطان ســـليم األول 

لمصر.
إعـــدام طومـــان باي وشـــنقه فـــوق بوابة 
زويلة ليس الحدث التاريخي الوحيد المقترن 
بالباب، فقبل ذلك بمئتين وخمســـين عاما، في 
فبراير سنة 1258 ميالدية، استولى اإلمبراطور 

المغولي هوالكـــو على بغداد وقتـــل الخليفة 
العباســـي هناك وزحف على سوريا واستولى 
عليها، ُثـــم وصل إلى غزة بفلســـطين، ومنها 
أرســـل ُرسله إلى الملك المملوكي المظفر ُقطز 

طالبا تسليم مصر وخضوعها لسلطانه.
يذكر المستشـــرق ســـتانلي بول في كتابه 
”تاريـــخ مصـــر في العصـــور الوســـطي“، أنه 
كان ال بـــد مـــن رد حاســـم من ســـلطان مصر 
قبـــل أن يتحـــول عنه كبـــار األمراء، لـــذا لجأ 
ُقطز إلى إعدام رســـل هؤالكـــو، وأمر بتعليق 
رؤوســـهم على باب زويلة حتى يراهم العامة 
والخاصـــة ويعرفـــون أنه ال يهـــاب إمبراطور 
المغول المتجّبر. بالفعل كانت الواقعة ســـببا 
في انتصار ُقطز بعد أســـابيع على المغول في 

موقعة عين جالوت.
كما شـــهد الباب، صلب الوزيـــر نصر بن 
عبـــاس وزير الخليفـــة الفاطمـــي الظافر بعد 
اتهامـــه مـــن قبل نســـاء القصر بالتـــورط في 
اغتيال الخليفة، وتـــم قطع أنف وأذن الوزير، 
ثـــم صلب حيـــا فوق البـــاب لعدة أيـــام حتى 

فاضت روحه، وُترك معلقا لبضعة أشهر.
كان الســـلطان المملوكي برقوق أحد أكثر 
الســـالطين اســـتخداما لباب زويلة، 
كموقـــع لتنفيذ أحكام إعدام 
المناوئيـــن والخصوم، 
وكانـــت رؤوس هـــؤالء 
تدلـــى مـــن فـــوق الباب 
حتـــى  عابـــر  ُكل  ليراهـــا 

تتآكل تماما. 
ُقتل الكثير من المجرمين 
واللصـــوص فـــي أوقـــات 
المجاعـــات وعلقت أجســـادهم 
بين برجي البـــاب ليكونوا عبرة 
وعظة لمن تســـّول له نفسه تكرار 
أفعالهـــم. كما تم إعـــدام الكثير من 
الُمتهمين بالخيانة في المكان ذاته.

بـــاب زويلـــة، أحد ثالثـــة أبـــواب للقاهرة 
الفاطمية والذي أنشئ سنة 485 هجرية (1092 
ميالديـــة) مازال محط اهتمـــام زّوار وباحثين 
أجانب باعتبـــاره األروع فـــي البناء واألعظم 

التصاقا بحكايا التاريخ.
تذكر ُكتب التاريخ أن الباب اكتسب اسمه 
ـزويلـــةـ من إحـــدى قبائل البربـــر القادمة من 
شمال أفريقيا مع القائد جوهر الصقلي، وزير 
الخليفـــة الفاطمي المعز لدين الله، والذي غزا 
مصر في القرن الحادي عشـــر وأنشأ القاهرة 

واتخذها مقرًا لحكم دولته.
يُطـــل البـــاب علـــى الناحيـــة الجنوبيـــة 
للقاهـــرة الفاطميـــة من الداخل، حيث شـــارع 
الخياميـــة الـــذي يمتـــد ُمزدحمـــا بمحـــالت 
الخيام والمفروشـــات الخاصة بها والسجاد 
والمالبس، متضمنا عـــدة مبان أثرية، أبرزها 

مجموعة السلطان قالوون، ومدرسة الغوري، 
ومسجد الفكهاني، ويمتد الطريق حتى شارع 
األزهـــر، ويوجد على اليميـــن الجامع األزهر. 
ومـــن الخارج يطـــل الباب على شـــارع الدرب 
األحمـــر الذي يمتـــد يمينا حتـــى منطقة باب 

الخلق، ويسارا حتى ميدان الرميلة.
عزت التلباني، أحد ســـكان شـــارع الدرب 
األحمـــر القدامـــى، قـــال لـ“العـــرب“، ”يعرف 
الجميـــع أن هـــذه المنطقة من أعظـــم مناطق 
التاريخ اإلســـالمي حيث شهدت وقائع عديدة 

غّيرت مجرى التاريخ الحديث“.
يبلـــغ التلبانـــي 75 عامـــا، وهـــو موظـــف 
علـــى المعـــاش، غير أنـــه يعلم جيـــدا أن باب 
زويلة شـــهد إعدام الكثير مـــن األمراء والقادة 

وأصحاب السطوة والنفوذ.
يذكر الرجل أن شـــارع الدرب األحمر الذي 
يطل عليه باب زويلة ُســـمي بهذا االسم بسبب 
كثـــرة الدمـــاء التي ســـالت فيه خـــالل حروب 

المماليك الداخلية طلبًا للحكم.
ويقول إن حكايات مذبحة القلعة التي قام 
بها محمـــد علي والي مصـــر(1805ـ1848) ضد 
المماليك مازالت تروى كحكاية متوارثة، حيث 
دعـــا الوالي أمـــراء المماليك فـــي مارس 1811 
إلى مأدبة غداء ُثـــم أمر رجاله بقتلهم جميعًا، 
فقتلوا نحو ألف مملوك، وسالت الدماء هابطة 
مـــن طريـــق الرميلة إلـــى القلعـــة لتتجمع في 
الشـــارع الذي أطلـــق عليه في مـــا بعد الدرب 

األحمر.
يمتـــد البـــاب بارتفاع 25 متـــرًا على هيئة 
مســـتطيل يعلوه قـــوس ُمدرج ثـــالث درجات 
وعلـــى الجانبيـــن قواعـــد ُبرجيـــن يحليهما 
قوســـين ُمتقابلين. يوجد أعلـــى الباب طابق 
مســـقوف تطـــل منـــه ُشـــرفة ُمتســـعة ُيمكن 
للواقف فيها ُمشـــاهدة القادميـــن إلى المدينة 
من مســـافات بعيدة. ويتخلل البرجين مزاغل 
ُمســـتطيلة تتســـع مـــن الداخـــل وتضيق من 

الخارج إللقاء السهام على األعداء.
عبـــر الزمن تبدلت قصص وأســـاطير باب 
زويلة، وأطلـــق عليه العامة بوابـــة المتولي. 
ويختلف الناس حول أســـاس تلك التســـمية، 
ويشـــير البعـــض إلى أنهـــا نســـبة إلى قطب 
الصوفية المتولي وهو فـــي اعتقاد الحركات 
الصوفيـــة التي ســـادت مصر خـــالل العصر 
المملوكـــي والعثماني عبـــارة عن روح خارقة 

ألحد أولياء الله الصالحين.
ويعتقد الناس أنه يســـكن الجانب األيمن 
للباب وظلوا يلجأون إليه على مدى قرون طلبا 
لإلنصـــاف أو تخليصهم مـــن مخاوفهم ورفع 
الظلـــم عنهم. لذا لم يُكـــن غريبًا أن نرى ضمن 
ُملحقات الباب من الداخل المئات من األسنان 
والضروس البشرية التي تعود لقرون مضت، 
حيـــث علقها النـــاس بين الضلوع الخشـــبية 
للباب طلبًا ألمنية، فضال عن مســـامير ُغرست 

بنوايا أمنيات ألصحاب الحاجات.
أكدت أميرة حســـن، ُمفتشـــة آثار إسالمية 
تســـمية  ســـبب  أن  لـ“العـــرب“،  بالمنطقـــة، 
المتولـــي ال تعود لتلك الفكرة الشـــعبية فقط، 
إنما ألن متولي الحسبة في زمن المماليك كان 
يجلس في مقعد على يمين الباب، وكان يتولى 

تقدير الضرائب المقررة على الســـلع الداخلة 
إلـــى القاهـــرة كل يوم. فضال أنه كان مشـــرفًا 
على تنفيذ األحكام على الُمجرمين واللصوص 

والخارجين عن القانون.
وتشـــير إلى أن حفائر عديـــدة جرت حول 
البوابـــة كشـــفت جانبـــا من تاريخـــه، وتعود 
األرضيـــة إلـــى تاريـــخ اإلنشـــاء ســـنة 1092 
ميالدية، وفيها بالطات عليها نقوش فرعونية 

تؤكد استخدام حجارة آثار مصرية قديمة في 
بناء الباب.

في زمن الســـلطان األيوبـــي الكامل، نجل 
صـــالح الديـــن، أضيفـــت أرضيـــات أخـــرى 
ووضعت آلية لتشغيل الباب تعتمد على عتبة 
جرانيتيـــة ومحور ارتكاز معدني. ويوجد إلى 
جوار الباب حوض سقاية للدواب يعود للقرن 

الثاني عشر الميالدي.

يبقى باب زويلة، أشهر بوابات القاهرة على مّر العصور، القلب النابض، شاهدا على أكثر 
مــــــن ألف عام من تاريخ متغّير حملت طياته محنا ومؤامرات، انتصارات وهزائم، ســــــاحة 
اســــــتضافت إعدام العديد من األمراء وامللوك. وتسعى احلكومة املصرية أن حتيي جمال 
الباب العريق ومنطقته احمليطة مبشــــــروع يهدف إلى رفــــــع الكفاءة وترميم املباني العريقة 

لتبقى مركزا ُملهما لزائريها.

تراث طبرقة التونسية ضمن الئحة اليونسكو بدعم إيطالي وإسباني

الحصن الجنوي حارس المدينة

سوق يزدحم بالزبائن واألساطير

باب المشانق ومن يتولى الضرائب

باب زويلة في القاهرة 

ألف عام من تصفية الحسابات السياسية
[ العامة يتبركون بالبوابة األجمل في العاصمة المصرية

[ الحكومة تطرح مشروعا لتجميل شوارع وحارات تاريخية

باب زويلة شاهد 

على استشهاد طومان باي 

البطل الذي قاوم الغزاة 

لطان 
ُ

العثمانيين والس

سليم األول

تصوير/ محمـد حسنين



يعتني زيت األرغان بالشـــعر الجاف، املتكّســـر واملتقّصف وهو مثالّي للشعر املصبوغ كونه يحافظ على حيوية لونه لفترة أطول، 
كما يلعب دورا معالجا للقشرة ومشاكلها لدى تطبيقه على فروة الرأس. أسرة

جمال

} يعانـــي البعـــض مـــن بثـــور مزعجة 
حتت اجللد. فما أسبابها؟ وكيف ميكن 

عالجها؟
ولإلجابـــة علـــى هذين الســـؤالني، 
ألطبـــاء  األملانيـــة  الرابطـــة  أوضحـــت 
األمراض اجللدية أن البثور حتت اجللد 
تنشأ بســـبب انسداد املسام الناجم عن 
فرط اإلفرازات الدهنية، مشـــيرة إلى أن 
هـــذه البثور املزعجة تـــدوم وقتا أطول 
من البثور على سطح اجللد؛ لذا يتطلب 

عالجها التحلي بالصبر.
وميكـــن مالحظة البثور حتت اجللد 
قبل ظهورها بوقت طويل؛ حيث يعاني 
املريض من ألم وشد في موضع البثور، 
والـــذي يكـــون أكثـــر دفئـــا مـــن اجللد 
احمليط به، وذلك بسبب حدوث التهاب، 
باإلضافـــة إلى احمرار موضـــع البثور 

وإمكانية وجود صديد.
وفي البداية ميكـــن مواجهة البثور 
حتت اجللد بوصفات منزلية بســـيطة؛ 
حيث ينبغي تنظيف البشـــرة بواسطة 
 (ph) جـــل لطيـــف ذي ُأس هيدروجيني

محايد ومواد فعالة طبيعية.
وبعـــد التنظيف، يتم غمـــس أعواد 
قطنية في زيت شجرة الشاي ووضعها 
على مواضـــع البثور؛ حيث يتمتع زيت 
شجرة الشـــاي بتأثير مضاد للبكتيريا. 
ويتـــم تطبيـــق هـــذا العـــالج صباحـــا 

ومساء.

البثور تحت الجلد 
أسبابها وطرق عالجها 

} عمــان - لـــم يـــدر في خلـــد األردنيـــة مها 
جعارات، عندمـــا التحقت بســـوق العمل قبل 
نحو 16 عاما كعاملـــة عادية ومبتدئة، دفعتها 
ظروفهـــا االقتصاديـــة الصعبـــة إلـــى العمل 
لمســـاعدة أســـرتها المكونة من 13 فردا، بغية 
تصـــل  أن  المعيشـــية،  المتطلبـــات  تحقيـــق 
وظيفيا إلى مركز ”مســـؤول قسم التشطيبات 
والتغليـــف“ بذات الشـــركة التي بـــدأت منها، 
وهي مصنع شـــركة جـــرش لصناعة المالبس 
واألزياء في منطقـــة التجمعات الصناعية في 

سحاب.
ولم تستســـلم للتحديات والمشكالت التي 
واجهتها فـــي بداية طريقها بالعمل، لتشـــكل 
المثابـــرة والتصميـــم واإلرادة منهجهـــا في 

الســـعي نحو تحقيق طموحها وأهدافها التي 
تصبـــو إليهـــا، كمـــا أن اإلخالص فـــي العمل 
والتميـــز بـــه وتحمـــل مختلـــف الضغوطات 
الناتجـــة عنه، ينعكـــس إيجابا علـــى الموقع 
الوظيفـــي للعامـــل، وبالتالي يصبـــح التقدم 
وظيفيـــا أمـــرا متوقعا في أي لحظـــة، مؤكدة 
أن إصرار اإلنســـان على كسب رزقه، يؤمن له 

الفرص التي يطمح إليها مهما كانت.
ويوافقها على ذلك عالء محمد، العامل من 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، الذي كان يعتقد 
أن الكفيف ليس له عمل إلى أن التحق بشـــركة 
جرش لصناعة األلبسة واألزياء قبل نحو أربع 
سنوات، ليكتشـــف أن البداية الصعبة ما هي 
إال أيـــام معدودة، ما تلبث إال أن تغادره ليقوم 

بعمله المطلوب بمهارة، وليؤكد مرة أخرى أن 
للكفيـــف أعماال باســـتطاعته إتقانها واإلبداع 

فيها.
ويشـــير إلى أن ذوي االحتياجات الخاصة 
باســـتطاعتهم تحقيـــق كل شـــيء والعمل في 
مختلـــف المجاالت في حال توفـــرت الظروف 
المالئمة لذلك، كما يمثل العمل بالنسبة إليهم 
بوابة للخروج من معاناتهم، فضال عن توفيره 

لحياة كريمة ومناسبة لهم.
أما منى فالح، التي تعمل في الشـــركة منذ 
نحو 16 عاما، فترى أن الخطط التحفيزية التي 
تنتهجها شركة جرش، أسهمت في تشجيعها 
علـــى العمـــل واالســـتمرار فيه، حيـــث بدأت 
كعاملـــة في المصنـــع ومن ثم ترقـــت وظيفيا 

وفقا للمعايير المحددة، لتعمل اآلن في قســـم 
االســـتقبال والعالقات العامـــة، ولتؤكد أن ما 
يحققه العمل واإلقبـــال عليه أكبر مما يتخيله 
العامل نفســـه، شريطة أن يتوفر لديه اإلصرار 

واإلرادة في تحقيق األهداف والعمل عليها.
وتدعو فـــي الوقت ذاته إلـــى اإلقبال على 
ســـوق العمـــل للحصـــول علـــى االمتيـــازات 
والفـــرص العديدة التي مـــن الممكن تحقيقها 
وال ســـيما الفرص الشـــاغرة بالقطاع الخاص 
واالســـتفادة منهـــا، حيـــث أن العمل يكشـــف 
عن مهـــارات الفـــرد وميوله، ويفتـــح آفاقا لم 
يكـــن ليحققها لوال العمل، إلـــى جانب توفيره 
للدخل المناسب الذي يوفر حياة كريمة تكرس 

االعتماد على النفس وتحقق الذات.

أرباب أسر تحدوا الصعاب ليتبوأوا مراكز قيادية

} كل حياة تجربة إنسانية شديدة 
الخصوصية واالستقاللية ال يجوز تعميمها، 

تحمل في تفاصيلها الكثير من المالمح 
اللصيقة بأهلها وحدهم، فليست حيوات 

البشر إجابات نموذجية توزع بالمجان على 
الجميع لاللتزام ببنودها، لكنها تجارب قد 
تتشابه أحيانا في زوايا تمثل نقاط تماس، 
وتختلف كثيرا بحيث ال تشبه حياة غيرها.
ال أعمم ولكنها مالحظة جديرة بالنظر 
ووافقتني في رؤيتها والتركيز عليها عدة 

دراسات، فكثيرا ما تطالعنا الصحف خاصة 
صفحات الوفيات بنعي معنون ”حرم 

المرحوم“.
تعيش النساء أكثر من الرجال حقيقة ال 

يخلو منها بيت على وجه الكرة األرضية، وقد 
نجد عوائل كبيرة مات أغلب رجالها وبقيت 

النساء على قيد الحياة.
ال تفلت أعيننا غالبا من تربص مشاهد 

سينمائية كثيرا ما تتزين بصورة رجل 
تعلوها شريطة سوداء وتتحدث معه األرملة 

طوال األحداث حتى نظنه سيخرج من اإلطار 
ليرد عليها إجابات شافية ألسئلة عديدة 

تلقيها في وجهه دائما عن مشاكل األبناء 
وتداعيات األحداث من حولها، و..و..، وغالبا 

ما تكون هذه األرملة حسناء في ريعان 
شبابها، مات المرحوم وبقيت هي تحمل 

اللقب األشهر في الكثير من المجتمعات ”حرم 
المرحوم“.

في ركن قصي من شرفتي أعلق قفصا 
لعصفورين كثيرا ما أستيقظ ألجد أحدهما 

في سبات النومة األخيرة متكوما إثر 
مشاجرة عنيفة تبدو مالمحها جلية على 

ريشه المنتوف أو منقاره المكسور، وفي أحد 
األيام وجدت أحد العصفورين فقئت عيناه، 

يا للهول! وفي كل مرة أذهب لبائع العصافير 
القريب لشراء آخر فيخبرني أن ”المتوفى“ 

ذكر وبقيت األنثى تحمل لقب (العصفورة ربة 
الصون والعفاف حرم المرحوم)، تناوب ثالثة 
ذكور على القفص، حلوا وارتحلوا، تشاجروا 
وتصالحوا، واألنثى كما هي تثير ضحكاتي 

ودهشتي!
ماذا أفعل؟ قلت من باب الدعابة علي 

أن أؤدبها بضرة ”زوجة جديدة للعصفور“ 
تقضم من حقوقها وتثير حفيظتها لتدليل 

العصفور األخير الذي أقسمت أال أحضر 
غيره إذا مات، ولن تشفع طريقة موته في 

إثنائي عن قراري، فلن يجدي معي إذا مات 
كمدا دون تدخلها، أو قتال مع سبق إصرار 

العصفورة وترصدها، بأغلظ األيمان أقسمت 
وال تراجع وال استسالم مع عصفورتي األرملة 

لثالث مرات على التوالي.
هكذا سأرتاح من  صوتها المزعج طوال 

الوقت، فإذا بي أستيقظ ألجد العصفور 
ملقى على أرض القفص جناحه األيسر 

مكسور وكلتا العصفورتين تشدوان في مرح 
المنتصر!

تسوق منظمة الصحة العالمية 
والدوريات الطبية ووكالة أبحاث الرعاية 
الصحية والجودة عدة أسباب وراء كون 

النساء أطول عمرا وتمتعهن بصحة جيدة 
ووفاة الرجال مبكرا فيما يشبه الظاهرة التي 

ال يفلت منها غير أعداد قليلة تعد حاالت 
نادرة تموت فيها الزوجة ويظل الزوج على 

قيد الحياة.
واألسباب في مجملها تعود إلى طبيعة 

المرأة الرقيقة البعيدة عن كسر حواجز 
النمطية في عالقتها بالعمل وقبول األعمال 
الخطرة أو المخاطرة بشكل عام، وهذا ما 

يسمى المصير البيولوجي، إذ أن الفص 
األمامي من المخ يتطور ببطء أكثر في الذكور 

منه في اإلناث وهو المسؤول عن الحكم 
على األشياء والتصرفات وما ينتج عنها من 

عواقب، ما يعطي نظرة فاحصة أكثر شمولية 
إلى األمور عند النساء، وبالتالي يكون 

حكمهن أكثر هدوءا وترويا بما يفسر ازدياد 
حاالت الوفاة نتيجة الحوادث، خاصة حوادث 

الطرق وتشعب المخاطر في صفوف الرجال.
وفي مجال التوظيف عادة ال تقبل النساء 
على المهن الخطرة، وتحرص الحكومات على 
توفير وظائف آمنة لهن أغلبها مكتبية، عكس 

مهن الرجال العسكرية والحربية والمهمات 
القتالية والمعارك وكذلك العمل في مجاالت 

اإلسعاف في ميادين الحوادث وإطفاء 
الحرائق.

وفي المجال الصحي يؤشر نقص هرمون 
اإلستروجين لدى الرجال عنه لدى النساء 

على عالقة قوية بارتفاع نسب اإلصابة 
باألمراض القلبية والذبحات والجلطات 
ومضاعفاتها الجمة، خاصة وأن نصف 

الرجال أكثر عرضة للوفاة نتيجة أمراض 
القلب، واالكتئاب واألمراض النفسية شديدة 

الفتك باإلنسان.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

حرم املرحوم
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هشام النجار

} القاهرة - انتقلت منصات اإلفتاء العشوائي 
من محاضرات ووســـائل إعالم الســـلفيني إلى 
املدارس، ما ضاعف من خطورة ظاهرة ”املدرس 
املفتي“ و“املدرســـة املفتية“، اللذين يســـتغالن 
مركزهما كقدوتني ونفوذهما املستمد من سلطة 
منحهـــا إياهمـــا نظـــام يجعل املـــدرس مصدر 

جميع السلطات ومصدر املعرفة الوحيد.
تواصلت ”العرب“ مع العديد من األســـر في 
نطاق محافظة البحيرة، شـــمال القاهرة، وهي 
أحد معاقل التيار الســـلفي في مصر ومســـقط 
رأس حســـن البنا مؤســـس جماعـــة اإلخوان، 
ونشـــأ بها أحد أشـــهر خطباء التيار الســـلفي 

وهو الشيخ عبداحلميد كشك.

قالت والـــدة الطفلة إكرام إنهـــا عادت ذات 
مرة من املدرســـة لتحكي حتذير مدرســـة اللغة 
العربيـــة التي ال ترفع نقابها أثناء الشـــرح من 

سماع األغاني ومشاهدة األفالم.
وأوضحت أن املدرسة وتدعى عطيات، قالت 
لتالميذ وتلميذات الفصل الســـادس االبتدائي 
بإحدى مدارس مركز الدلنجات في البحيرة إن 
من يشاهد األفالم مبا تعرضه من مناظر خليعة 
مصيره جهنم، ومن يستمع للموسيقى سيصب 

الله في أذنه الرصاص احملمي املذاب.
وســـبب اســـم التلميذ رؤوف سالم، ألسرته 
مشكلة بإحدى مدارس مدينة دمنهور بالبحيرة، 
بعدمـــا طالبـــه مدرس الديـــن واللغـــة العربية 
بتغييره ألنه اســـم من أســـماء الله احلســـنى، 
وكان يحذر من التســـمي بأسماء تشبه أسماء 
املســـيحيني واألجانب قائال ”ال يجوز التسمي 
بغير أســـماء الصحابة والتابعـــني وأهل بيت 

النبي“.
وفي مدرســـة تابعة ملنطقة إيتـــاي البارود 
االبتدائية، نقلت أم عن ابنتها الطالبة ما ذكرته 
مدرسة لغة عربية تدعى أمورة، أفتت لهم خالل 

شرحها لدرس من الدروس أن شم النسيم ”عيد 
الربيع“ حرام وبدعة وأن املسلمني ال يجوز لهم 
أعيادهم  ومشـــاركتهم  باملســـيحيني  االختالط 
والتشـــبه بهم في ما يحتفلون به كونه مرتبطا 

بعقيدتهم.
وحرمـــت إحدى املدرســـات فـــي مدينة كفر 
الـــدوار، االحتفال بعيـــد األم وعللت ذلك بكونه 
ليـــس من أعيـــاد املســـلمني، وأفتـــت للتالميذ 
بحرمة االحتفال باملولد النبوي وشـــراء حلوى 
املولد، واالحتفـــال بأعياد امليـــالد بحجة أنها 
تشـــّبه بالكفار، وال يوجد دليل على أن الرسول 

احتفل بعيد مولده.
ال تنحصـــر الظاهـــرة فـــي حـــدود املرحلة 
االبتدائية، ففي إحدى املدارس اإلعدادية حتكي 
إحـــدى الطالبـــات عن أن مدرســـة لغـــة عربية 
اعتادت طـــرح قضايا وأفكار دينية إشـــكالية، 
حذرت طـــالب الفصل الثالث اإلعـــدادي من أن 
يفكر أحدهم في الكون وأسراره عندما سألتها 
طالبة عن وجود الله، زاعمة بأنه ”وسواس إذا 

أتاهم فعليهم البصق على يسارهم ثالثا“.
ويجد طارق أبوالسعد، اخلبير في احلركات 
اإلســـالمية، وهو أيضـــا أخصائـــي اجتماعي 
مبدارس األندلس األهليـــة بدمنهور، أنها أزمة 
مجتمـــع ال أزمة تعليم. فاملدرس مفت والشـــيخ 
ميـــارس الطب واحلجامـــة. واإلعالمي واملذيع 
داعية إسالمي، مشددا على أن إصالح املدرسة 

لن يتحقق قبل إصالح املجتمع.
أن مدرســـي الديـــن  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
باملـــدارس االبتدائيـــة على وجـــه اخلصوص 
متأثـــرون بدعاة الفضائيـــات، وحتول الداعية 
إلى جنم مشهور دون حصيلة معرفية وتربوية 
كافية، والبعض من املدرسني ممن لديهم بعض 
املعلومات األولية املستقاة من األفكار السلفية 
املتشـــددة يتقمصون شـــخصية الداعية النجم 
ويســـتعرضون معلوماتهـــم الســـطحية علـــى 

التالميذ.
وأســـهم النظام التعليمي العقيم في حتول 
الكثير من مدرســـي الدين واللغـــة العربية إلى 
مفتني يكرســـون األفكار والتصورات املتشددة 
في عقول التالميذ، حيث االعتماد على احلشو 
التلقينـــي، عـــالوة على كـــون املعلـــم والكتاب 

املدرسي  املصدر الوحيد للمعرفة.
وكرس هذا األســـلوب بســـبب مـــا ميتلكه 
املعلم من سلطة نافذة من منهجية اإلذعان، من 

خالل ”مرشـــد“ يعرف كل شيء ويصب ما لديه 
من معلومات في عقول أطفال ال يعلمون شيئا، 
األمـــر الذي يصعـــب حتققه في نظـــام تعليمي 
منفتح يعتمـــد آلية احلوار والنقـــاش وتنمية 

املهارات الفردية.
هـــذا  األصوليـــة  اجلماعـــات  وتســـتثمر 
األســـلوب التلقينـــي فـــي جتنيـــد املتخرجني 
من املـــدارس أثناء املرحلـــة اجلامعية، بعد أن 
يكون الشـــاب تشـــرب األفكار الدينية املتشددة 
ونضجت عقليته املتصلبة األحادية وصار أكثر 
تقبـــال لفكرة املرشـــد وأمير اجلماعـــة، بعد أن 

اعتاد التلقي دون نقاش من سلطة أعلى.
باستجابة  وحتظى صيغة ”أمير اجلماعة“ 
تربوية سريعة لدى طالب اجلامعة الذين تلقوا 
املعرفة الدينية واألوامـــر خالل مرحلة التعليم 
االبتدائي من شخص واحد كان يقدم نفسه لهم 
بأنـــه هو مـــن ميلك املعرفة احلقة دون ســـواه. 
وأشار محمود كامل الناقة، اخلبير في التربية 

والتعليـــم وطـــرق التدريس واملناهـــج، إلى أن 
املدرس نفســـه ضحية منظومـــة متكاملة، فهو 
يـــؤدي وينتج ما تربى عليـــه وتعلمه، كون ذلك 
دورة حياة ثقافية راسخة في البيئة املجتمعية.
خلـــو مقـــررات التربية  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
الدينيـــة مـــن املعلومـــات واإلجابـــات الوافية 
حلاجات وأسئلة التالميذ والطالب في مراحل 
التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي، وعندما 
تعجـــز املناهج عن حـــل اإلشـــكاليات املتعلقة 
برغبـــة الطفل في معرفة كل مـــا يتعلق بالكون 
والدين واحلياة، يتصـــدر املدرس لإلجابة مبا 

لديه من ثقافة دينية منتشرة باملجتمع.
بطبيعتهـــا  املنتجـــة  البيئـــة  وشـــجعت 
لألصولية، جماعة اإلخوان واحلركة الســـلفية 
على اختـــراق النظام التعليمـــي والتربوي في 
ســـياق التنافس بني فصائل التيار الديني على 
امتالك ســـاحة تشـــكيل وعي وعقل الطفل منذ 

الصغر.

ويحـــدث ذلـــك فـــي ظـــل عـــدم حضـــور 
التنظيمـــات اإلســـالمية بنفوذهـــا املجتمعي 
الســـابق، بالنظـــر إلـــى وجـــود اآلالف ممن 
يحملون التصورات املتشـــددة ولو لم يكونوا 
من املنتمني تنظيميا إلى هيئات ومؤسســـات 

الدولة.
وتتمكـــن الكـــوادر املتطرفـــة عبـــر مهنة 
التدريـــس التـــي تتمتع فيها مبواقع ســـلطة 
وتكتسب إعجاب الطالب، من التجنيد املبكر 
للصبيـــة في املدارس أو علـــى األقل تهيئتهم 

وإعدادهم للتجنيد في مراحل الحقة.
وتبدأ دورة إنتاج شـــخص متطرف دينيا 
مـــن نظام التعليم الذي يعد أحد أهم العوامل 
فـــي تكريس النظرة األحادية للعالم وللتاريخ 
ولإلســـالم، من خالل املدرس امللقن املتقمص 
لشخصية املفتي، عوضا عن أن يفتح للتالميذ 
آفـــاق احلـــوار والتفكير في زوايـــا القضايا 
املتعددة والبحث في مصادر املعرفة املختلفة.

اعتادت الكثير من األســــــر املصرية عقب عودة االبن أو البنت من املدرســــــة ســــــماع هذه 
ــــــة ”ماما.. املدرس قال هذا الفعل حرام“، ويشــــــتكي البعــــــض من حتول األبناء إلى  اجلمل

مفتني يريدون فرض ما سمعوه في املدرسة داخل املنزل.

[ ظاهرة ال تنحصر في حدود المرحلة االبتدائية  [ مدرسو الدين بالمدارس االبتدائية متأثرون بدعاة الفضائيات
املدرس املفتي.. صداع أيديولوجي يؤرق األسر املصرية

إصالح المدرسة لن يتحقق قبل إصالح المجتمع

النظـــام التعليمـــي العقيم ســـاهم 
في تحول الكثير من املدرسني إلى 
مفتني يكرسون األفكار املتشددة 

في عقول التالميذ

◄
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{ضبابية الدوري وتمدد المنافسات، قد يجبران الفريق على اللجوء إلى نظام اإلعارة. وضعنا في رياضة

حساباتنا إضافة العب أو العبين اآلن، على أن تكون هناك استقطابات أخرى}.

حسن أحمد 
مدرب فريق النفط العراقي

{موضوع محمد حمدي، في يدي إبراهيم حســـن، مدير الكرة، وهو المســـؤول األول واألخير عن 

هذا الملف، ولن يرحل أحد عن المصري إال بموافقة الجهاز الفني}.

محمد اخلولي 
نائب رئيس النادي املصري

} برشــلونة (إســبانيا) - يأمــــل جنــــم التنس 
اإلســــباني رافائيــــل نــــادال املصنــــف األول 
عامليا للفوز بلقبه الســــادس في بطولة مدريد 
املفتوحة هذا األســــبوع ومواصلة مســــيرته 
اخلالية من اخلسارة في 46 مجموعة متتالية. 
وبدأت مسيرة االنتصارات املتتالية لنادال 

منذ بطولة فرنسا املفتوحة العام املاضي.
وقد يصبح الصربــــي نوفاك ديوكوفيتش 
الفائــــز بـ12 لقبــــا في بطوالت الغراند ســــالم 
األربــــع الكبرى، املنافس األشــــرس لنادال في 
مدريد. ولكن ديوكوفيتــــش يواجه صعوبات 
في الفتــــرة األخيرة في طريقه للعودة ملصاف 
النجــــوم حيث شــــارك في بطولة برشــــلونة 

لألساتذة االســــبوع املاضي لكنه خرج 
مبكرا على يد مارتــــني كليزان، كما 

وقع في قرعة صعبة في مدريد.
ديوكوفيتــــش  ويفتتــــح 

االثنني  مدريــــد  في  مشــــواره 
كــــي  اليابانــــي  مبواجهــــة 

نيشــــيكوري وصيــــف 
كارلو  مونــــت  بطولــــة 
لألســــاتذة، فــــي الدور 
األول وإذا اجتاز هذه 
ســــيالقي  فإنه  العقبة 

البريطانــــي كيلــــي 
الــــدور  فــــي  إدمونــــد 
الثانــــي إذا فاز األخير 
دانييل  الروســــي  على 

ميدفيديف. وسيكون البلجيكي ديفيد جوفني 
املصنــــف الســــابع علــــى العالم فــــي انتظار 
ديوكوفيتش فــــي الدور الثالــــث وإذا جتاوز 
هذه العقبــــة فرمبا يالقي البلغــــاري غريغور 
دمييتــــروف فــــي دور الثمانية ثــــم اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس في املربع الذهبي، 
ووقــــع نادال الفائــــز بلقب بطولــــة مدريد في 

 2005 و2010 و2013 و2014 و2017، أعوام 
أصعب  قرعــــة  فــــي 
نســــبيا مــــن 

ديوكوفيتش.
يلتقــــي  وقــــد 
الدور  فــــي  نــــادال 
الثاني مع الفرنسي 
غايــــل مونفيــــس ثم 
الكرواتي  يالقي  رمبا 
فــــي  كوريتــــش  بورنــــا 
الدور الثالــــث ثم قد يواجه 
ثيم  دومينيــــك  النمســــاوي 
مارتن  خــــوان  واألرجنتيني 
دل بوتــــرو فــــي دور الثمانية 

واملربع الذهبي. 
رمبا متثل هــــذه املواجهات 
تهديــــدا أكبر لنــــادال من التهديد 

املتمثل في وجود ديوكوفيتش. 
وتغيــــب األميركيــــة ســــيرينا 
ويليامز عن منافســــات السيدات 
هــــذا  االنســــحاب  إعــــالن  بعــــد 

األســــبوع كما خرجت شــــقيقتها فينوس من 
الدور األول بهزميتها على يد اإلستونية أنيت 

كونتافيت. 
ومن املتوقع أن تتلقى اإلسبانية غاربيني 
موغــــوروزا املصنفــــة الثالثــــة علــــى العالــــم 
استقباال حافال من اجلماهير بعد فوزها بلقب 
بطولة فرنســــا املفتوحة في 2016 ووميبلدون 

في العام املاضي.
وســــتكون الرومانيــــة ســــيمونا هاليــــب 
املصنفــــة األولى علــــى العالم مرشــــحة بقوة 
حلصد اللقــــب بعد أن حصــــدت اللقب مرتني 
متتاليتــــني فــــي 2016 و2017، وقد تصبح أول 

سيدة تفوز باللقب ثالث مرات متتالية. 
ورغــــم إجنازاتها الســــابقة حتتل هاليب 
املركز الثالث في تصنيف البطولة اإلســــبانية 
خلــــف كارولينا بليســــكوفا املصنفــــة الثانية 

وإجنيلكه كيربر املصنفة األولى. 
وســــتكون بطولة مدريد خير إعداد لنجوم 
اللعبة قبل انطــــالق بطولة روالن غاروس في 

27 مايو اجلاري.

نادال يتطلع لمواصلة مسيرته الساحرة في مدريد

} ديب - أكد الوصل املنتمي لدوري احملترفني 
اإلماراتـــي لكرة القـــدم انفصاله عـــن مدربه 
األرجنتيني رودولفو أروابارينا وعدم جتديد 
تعاقده. وكتب الوصل في حسابه على تويتر 
أنه بعد االجتماع مع اجلهاز الفني تقرر عدم 
جتديد التعاقد مع أروابارينا وجهازه املعاون 

بعد نهاية فترة التعاقد احلالية. 
وأضاف ”تتقدم شـــركة الوصل بالشـــكر 
للمـــدرب وطاقمه الفني على ما قدموه للنادي 
متمنية لهم التوفيق والنجاح في مســـيرتهم 

القادمة“. 
واحتل الوصل املركـــز الثالث في الدوري 
اإلماراتـــي املوســـم املنصرم كمـــا بلغ نهائي 
كأس رئيس اإلمارات قبل أن يخسر 2-1 أمام 

غرميه العني الذي حصد الثنائية احمللية.
وتقدمت الشـــركة بالشكر للمدرب وطاقمه 
الفنـــي على ما قدمـــوه للنـــادي، متمنية لهم 

التوفيق والنجاح، في مسيرتهم القادمة. 
وجاء قرار شـــركة الوصـــل بعد االجتماع 
مـــع املدرب ملناقشـــة املوســـم األخيـــر، الذي 
وصل فيه الفريق إلى نهائي كأس احملترفني، 
وخســـر أمام الوحدة، كما وصـــل إلى نهائي 
كأس رئيس اإلمـــارات، وانهزم أمـــام العني، 
بينمـــا احتل املركز الثالث فـــي ترتيب دوري 

احملترفني. 

كما سبق وقاد املدرب األرجنتيني الفريق، 
إلى احتالل املركز الثاني في دوري احملترفني 
اإلماراتي، املوسم املاضي، وشارك في دوري 
أبطـــال آســـيا 2018، لكنه لم يحقـــق النتائج 
املرجوة، بخسارة جميع مبارياته في البطولة 

القارية. 

من جانبه لم يصدر أي تعليق من املدرب، 
وســـط أنباء عن رحيله لقيادة شـــباب األهلي 

دبي في املوسم املقبل. 
وكانـــت إدارة وجماهيـــر نـــادي الوصل 
ُمتني نفســـها بأن يتوج الفريق بلقب الدوري 
هذا املوســـم وبالفعل تصدر الفريق عددا من 
اجلوالت لكنه لم يستطع الصمود أمام العني 
الذي شـــدد قبضته علـــى البطولـــة بعد ذلك 
حتى حسم اللقب لصاحله قبل نهاية املوسم 

بجولة واحدة.

الوصل اإلماراتي ينهي ارتباطه 

بمدربه أروابارينا

} الدوحة – ســــيكون ملعب جاســــم بن حمد 
االثنني مسرحا ملباراة مثيرة جتمع بني السد 
القطــــري وضيفــــه األهلــــي الســــعودي ضمن 
منافسات ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال 
آسيا. ويسعى األهلي إلنهاء أحزان جماهيره 
بعدمــــا فشــــل فــــي التتويــــج بلقب الــــدوري 
الســــعودي وذهب اللقب فــــي اجلولة األخيرة 
إلــــى الهالل بجانب اخلــــروج من بطولة كأس 

خادم احلرمني الشريفني على يد الفيصلي. 
ويرغب نــــادي األهلي حتت قيــــادة مدربه 
التونســــي املؤقت فتحي اجلبــــال في حتقيق 
الفــــوز من أجــــل وضع قدم فــــي دور الثمانية 
بالبطولة التي متثل األمل األخير للفريق هذا 

املوسم.
وأقــــال مجلــــس إدارة نــــادي أهلــــي جدة 
سيرغي ريبروف، مدرب الفريق رغم الصعود 
إلــــى دور الـ16 لدوري األبطال بســــبب تذبذب 
نتائج الفريق ومستواه على أن يقود التونسي 
اجلبال الالعبني خالل مواجهتي دور الســــتة 
عشــــر فقط. وتصدر األهلي مجموعته األولى 
فــــي البطولــــة اآلســــيوية برصيــــد 14 نقطة، 
حصدهم من الفــــوز في 4 مواجهات والتعادل 

في لقاءين.
ويتطلع العبو األهلي لتحقيق الفوز األول 
لهم أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا، 
إذ ســــبق وأن التقــــى الفريقان مرتني خســــر 

األهلي في لقاء وتعادل في آخر. 
الســــهل  باملنافــــس  الســــد  يكــــون  ولــــن 
بعدمــــا وصل إلــــى دور الـ16 محتــــال وصافة 
املجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة. ويتســــلح 
الســــد بتاريخه اجليد أمــــام األهلي في دوري 
أبطال آســــيا، كما يخوض الالعبون املواجهة 
مبعنويات مرتفعة بعدمــــا تأهلوا إلى نصف 
نهائــــي بطولــــة كأس األمير عقــــب الفوز على 

اخلور بنتيجة 0-4.
وسيشــــكل اللقاء الذي يقــــام في العاصمة 
القطرية، اســــتكماال للقــــاءات األندية القطرية 
هــــذا  القاريــــة  املســــابقة  فــــي  والســــعودية 

املوســــم، والتي تأتي بعد أشــــهر مــــن اندالع 
األزمة الدبلوماســــية اخلليجيــــة بني الرياض 
وأبوظبي واملنامة من جهة، والدوحة من جهة 

أخرى، مبا شملته من قطع للعالقات بينها.
ولم يوافــــق االحتاد اآلســــيوي على طلب 
السعودية واإلمارات إقامة مباريات أنديتهما 

ضد األندية القطرية على مالعب محايدة. 
وشهد الدور األول مباريات بني األندية من 
اجلانبني، وذلك باملجموعة األولى بني األهلي 
واجلزيرة والغرافة القطري، وفي الثانية بني 
الدحيــــل القطــــري والوحــــدة اإلماراتي، وفي 
الثالثة بني الســــد والوصــــل اإلماراتي، وفي 
الرابعة بــــني العني اإلماراتي والريان القطري 

والهالل السعودي.

فك العقدة

يســــعى اجلزيرة اإلماراتي لكســــر عقدته 
مع دور الـ16 عندما يستضيف بيرسيبوليس 
اإليراني، اذ لم يســــبق له حتقيق فوز في هذا 
الدور الذي بلغه مرتني في تســــع مشــــاركات. 
وخســــر اجلزيــــرة أمــــام األهلــــي الســــعودي 
بــــركالت الترجيــــح 4-2 (الوقتــــان األصلــــي 
واإلضافــــي 3-3) في 2012 حــــني كان يقام هذا 
الدور مــــن مبــــاراة واحدة، وتلقــــى هزميتني 
بالنتيجة نفسها أمام العني (1-2) عام 2014. 

وحل اجلزيرة ثانيــــا في املجموعة األولى 
خلف األهلي الســــعودي هذا املوسم، برصيد 

ثماني نقاط من فوزين وتعادلني وخسارتني.
األمــــل  اآلســــيوية  املســــابقة  وســــتكون 
األخيــــر للجزيرة إلنقاذ موســــمه بعدما خرج 
خالي الوفاض محليا، بعكس منافســــه الذي 
تــــوج مؤخرا بلقب الــــدوري اإليراني وتصدر 
املجموعــــة الثالثة آســــيويا بأربع انتصارات 
وتعــــادل وخســــارة. ويعتمد اجلزيــــرة الذي 
لم يســــبق له اللعب ضد بيرســــيبوليس، على 
هدافه في املسابقة برصيد 4 أهداف البرازيلي 
روماريو داســــيلفا، والثنائــــي الدولي حارس 
املرمى علي خصيــــف واملهاجم علي مبخوت، 
إضافة إلى املغربي مبارك بوصوفة والثنائي 

العماني محمد املسلمي وحارب السعدي.
وشــــدد إداري الفريــــق اإلماراتــــي أحمــــد 
ســــعيد على ”الســــعي لتســــطير تاريخ جديد 
فــــي البطولة من خــــالل الصعود للــــدور ربع 
النهائي“، الــــذي لم يتأهل له ســــابع الدوري 

اإلماراتي هذا املوسم من قبل. ويراهن سعيد 
على املســــتوى اجليد الذي يقدمه فريقه قاريا 
هذا املوســــم على عكس أدائــــه احمللي، بقوله 
”اجلزيــــرة يبلي حســــنا فــــي هــــذه البطولة، 
واملستوى يختلف متاما عما قدمه في الدوري 
أو فــــي البطوالت احمللية بشــــكل عــــام، لذلك 
يوجد حالة مــــن التفاؤل بني اجلميع لتحقيق 

نتيجة جيدة“. 
وتابع إداري اجلزيرة ”هدفنا حتقيق الفوز 
حتى ال تكون هنــــاك ضغوطات على الالعبني 
خالل مباراة العودة في ملعب املنافس، خاصة 
وأن اجلميع يعلم مدى صعوبة مواجهة الفرق 

اإليرانية على أرضها“. 
ومن ناحية أخــــرى تنتظر العهد اللبناني 
مهمــــة محفوفة باملخاطر أمــــام مضيفه القوة 
اجلوية العراقي، حامل اللقب، في قبل نهائي 
منطقة غرب آســــيا بكأس االحتاد اآلســــيوي 

لكرة القدم، الثالثاء. 
وســــيلعب الفيصلي مع منافســــه احمللي 
اجلزيــــرة، في مواجهــــة أردنيــــة خالصة في 

املباراة األخرى بهذا الدور، االثنني. 
وكان العهــــد تأهــــل بجــــدارة للــــدور قبل 
النهائــــي، بتصــــدره املجموعــــة الثانية على 
حســــاب الزوراء العراقي واجليش الســــوري 
واملنامــــة البحرينــــي. ويدخل العهــــد املباراة 
مبعنويات عالية، بعد إحراز الثنائية احمللية 

دون أن يتلقى أي خسارة.
وقال باسم مرمر مدرب العهد للصحافيني 
”أمامنــــا فرصة إلحراز لقب كأس آســــيا للمرة 
األولى فــــي تاريخنا، بعــــد األداء القوي الذي 
قدمنــــاه، وتوجنــــاه بتصدرنــــا ملجموعتنــــا.. 
نســــعى للثأر من القــــوة اجلويــــة، الذي كان 

أفضل فنيا في العام املاضي“. 
وكان القــــوة اجلوية قد أطــــاح بالعهد من 
كأس االحتاد اآلســــيوي فــــي 2016، بعد الفوز 
4-3 فــــي مجموع املباراتني، وأحرز اللقب قبل 

أن يحققه مجددا العام املاضي. 

انعدام التوازن

عانى القوة اجلويــــة هذا العام بعد أن مّر 
مبرحلــــة انعــــدام وزن، قبــــل أن ينتفض قرب 
نهايــــة دور املجموعات، ليتأهل كأفضل فريق 
يحتل املركز الثاني، فــــي املجموعات الثالث، 
خلــــف اجلزيــــرة األردني متصــــدر املجموعة 

األولى.
وقال راضي شنيشــــل مدرب القوة اجلوية 
”عــــاد فريقنــــا بنتائجــــه املميــــزة وبعزميــــة 
الالعبني إلى املنافســــة.. طموحنا هو احلفاظ 
على اللقــــب، وأعتقد أن حدوث ذلك ســــيكون 

أمــــرا تاريخيــــا“.  وســــيفتقد العهــــد مدافعه 
خليل خميس بسبب اإليقاف، ومهاجمه حسن 
شــــعيتو الذي أصيب أمام النجمة، في نهائي 
كأس لبنان، بينما سيلعب القوة اجلوية دون 

همام طارق بسبب اإليقاف. 
وفــــي املواجهــــة الثانية يأمــــل الفيصلي، 
بطــــل كأس االحتــــاد 2005 و2006، في حتقيق 
نتيجــــة إيجابيــــة أمــــام اجلزيــــرة، ملصاحلة 
املشــــجعني بعد فقــــدان لقب الــــدوري احمللي، 
ملصلحة غرميه الوحدات، بعد خســــارته أمام 
منشية بني حسن 2-1 اخلميس املاضي. وكان 
الفيصلي تأهل لهذا الدور بتصدره املجموعة 

الثالثة، بفــــارق كبير من النقــــاط عن وصيفه 
ظفار العماني، واألنصــــار اللبناني والوحدة 

السوري. 
مــــدرب  يوفوفيتــــش  نيبوشــــا  ويعــــول 
الفيصلي، على خبرة العبيه خليل بني عطية 
وأنس بني ياســــني ومهــــدي عالمة، باإلضافة 
إلــــى الســــنغالي دومينيك مينــــدي واأللباني 

ألبان ميها والبولندي أوكاش جيكيفيتش. 
وسيعتمد التونســــي شهاب الليلي مدرب 
اجلزيــــرة، على تألق عالء الشــــقران وعبدالله 
العطار، إضافة إلى الثالثي، السوري مارديك 

مارديكيان وشادي احلموي وعدي جفال.

مواجهات عربية قوية تفرض نفسها في أبطال آسيا

ــــــني مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال آســــــيا في كرة القــــــدم، بنزال مرتقب في  ــــــق االثن تنطل
الدوحة بني السد القطري وضيفه األهلي السعودي، بينما يستضيف اجلزيرة اإلماراتي في 

أبوظبي فريق بيرسيبوليس اإليراني.

البقاء لألقوى

[ نزال بين األهلي السعودي ومضيفه السد القطري  [ الجزيرة اإلماراتي يسعى لكسر عقدته مع دور الـ16

مشـــواره  يفتتـــح  ديوكوفيتـــش 

فـــي مدريـــد بمواجهـــة الياباني كي 

نيشـــيكوري وصيـــف بطولة مونت 

كارلو لألساتذة

◄

 لـــم يصـــدر أي تعليق مـــن املدرب 

األرجنتيني، وســـط أنبـــاء عن رحيله 

لقيـــادة شـــباب األهلـــي دبـــي فـــي 

املوسم املقبل

◄

سيشـــكل،  الدوحـــة  فـــي  اللقـــاء 

األنديـــة  ملواجهـــات  اســـتكماال 

القطرية والسعودية في املسابقة 

القارية هذا املوسم

◄

◄ بعدما انتهى صراع الثالثي السويدي 
ماركوس بيرغ مهاجم العني، واألرجنتيني 

سباستيان تيغالي مهاجم الوحدة، والبرازيلي 
فابيو ليما مهاجم الوصل، على لقب هداف 

الدوري اإلماراتي، انتقل الصراع بينهم على 
جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب أجنبي. 

وأسهمت أهداف بيرغ في تتويج العني، وكانت 
ألهداف تيغالي الفضل في احتالل الوحدة 

للمركز الثاني، فيما كان حضور ليما طاغيا في 
مباريات الوصل الذي جاء في املركز الثالث. 

تؤكد اإلحصائيات أن بيرغ مهاجم العني، أكثر 
الالعبني تأثيرا في نتائج فريقه، بعدما سجل 

25 هدفا توجته هدافا للبطولة.

◄ تتوجه بعثة النادي األهلي املصري إلى 
اإلمارات األربعاء القادم استعدادا ملواجهة 

أياكس أمستردام الهولندي. ويلتقي األهلي مع 
أياكس اجلمعة املقبل على ملعب هزاع بن زايد 

مبدينة العني اإلماراتية في مهرجان اعتزال 
حسام غالي قائد الفريق. وتتجه بعثة األهلي 
فور وصولها إلى مدينة دبي للمكوث بها قبل 
السفر في اليوم التالي إلى مدينة العني التي 
حتتضن مهرجان تكرمي غالي. وتغادر بعثة 

النادي األهلي اإلمارات السبت القادم متجهة 
إلى أوغندا استعدادا ملالقاة كامباال في اجلولة 

الثانية من دور املجموعات لدوري أبطال أفريقيا 
يوم 15 مايو اجلاري.

◄ يرفض محمد فاخر، الذي يتولى تدريب 
اجليش امللكي، بداية من املوسم املقبل 

احتراف جنم وقائد الفريق مهدي برحمة. 
وكانت تقارير، أفادت أنَّ مهدي برحمة، تلقى 
عروضا خارجية من أندية خليجية وأخرى 

تركية. ويرفض فاخر، فكرة احتراف الالعب 
حلاجته إلى خدماته باملوسم املقبل، وهو 

ما أخبر به مجلس إدارة النادي، إذ يتطلع 
لبناء فريق متماسك قادر على العودة من 

جديد للمنافسة على األلقاب بعد غياب ناهز 
العقد من الزمن. كان برحمة أفضل العبي 

اجليش للموسم احلالي ومثل املنتخب 
املغربي احمللي في الكثير من املنافسات.

◄ قاد ليبرون جيمس فريقه كليفالند 
كافالييرز للفوز على تورنتو رابترز 103-105 

في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 
واقترب كافالييرز بشكل كبير من التأهل إلى 

املربع الذهبي للمنطقة الشرقية بعد حقق 
الفوز الثالث على التوالي على رابترز. وسجل 
جيمس 38 نقطة وأضاف كيفني لوف 21 نقطة 

وتكفل كيلي كورفر بـ18 نقطة لكافالييرز 
وأحرز كيلي لوري 27 نقطة لرابترز. كما 

اقترب بوسطن سيلتكس من العبور إلى املربع 
الذهبي للمنطقة الشرقية بفوزه على فيالدلفيا 

101-98 وحقق سيلتكس فوزه الثالث على 
التوالي على فيالدلفيا في دور الثمانية.
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{ال أعتقـــد أن هذا ســـيكون آخر مونديال لي لقـــد أكملت 31 عاما في يناير ومـــازال لدي المزيد 

ألقدمه، لكنني بالتأكيد أستمتع كثيرا باللحظة التي أعيشها حاليا}.

لويس سواريز 
مهاجم املنتخب األوروغواياني

} لنــدن- سقط فريق مانشستر سيتي، في فخ 
التعادل السلبي مع مضيفه هيديرسفيلد تاون 
ضمن منافســـات الجولة الســـابعة والثالثين 

للدوري اإلنكليزي لكرة القدم (البريمرليغ). 
ولـــم يتمكن العبو الفريقين من اســـتغالل 
الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة 
األول وترجمتهـــا ألهـــداف لينتهـــي بالتعادل 
الســـلبي. واســـتمر مسلســـل إضاعة الفرص 
خالل شـــوط المباراة الثاني ليكتفي كل فريق 

بالحصول على نقطة.
بهـــذا التعـــادل، ارتفع رصيد مانشســـتر 
ســـيتي إلـــى 94 نقطة حيث تـــّوج منذ جوالت 
بلقـــب الموســـم الحالـــي، فيما ارتفـــع رصيد 
هيديرســـفيلد تـــاون إلى 36 نقطـــة في المركز 

السادس عشر. 
وفي أجواء احتفالية، تم عمل ممر شـــرفي 
من قبل العبي هيديرســـفليلد تاون بعد تتويج 
الســـيتي بلقب الموســـم الحالي، وتسلم عقب 

نهاية اللقاء درع ”البريمرليغ“.

ونجح المدرب ديفيـــد فاغنر المدير الفني 
لفريق هيديرســـفيلد في فـــرض التعادل على 
غوارديـــوال وإيقـــاف طوفان هجوم الســـيتي 
بواسطة الحصون الدفاعية التي تعامل معها 
الضيوف بامتيـــاز ليخرجوا بنقطة من أنياب 
بطـــل البريمرليغ. وتعامل فاغنـــر بامتياز مع 
خطط غوارديوال ولعـــب بطريقة 1-3-2-4 مع 
تعليمات مشـــددة لرباعي الدفاع بعدم التقدم 
في أي حال وهو ما أربك حســـابات الســـيتي 
الذي فوجـــئ العبوه بكثافـــة عددية وحصون 

دفاعية وضغط في وسط الملعب.
وســـاعد هيديرســـفيلد فـــي مهمتـــه حالة 
التراجع في أداء بعض العبي السيتي خاصة 
في وسط الملعب والهجوم سواء دافيد سيلفا 
أو كيفين دي برويـــن األقل جرأة على المرمى 

من المباريات السابقة.
مـــن ناحية أخـــرى ضمن كارديف ســـيتي 
التأهل للدوري اإلنكليـــزي الممتاز لكرة القدم 
بعـــد تعادلـــه دون أهـــداف مع ريدينـــغ األحد 

ليصبـــح ثانـــي المتأهلين مـــن دوري الدرجة 
الثانية هذا الموســـم. وأنهى كارديف الدوري 
برصيد 90 نقطة وبفـــارق نقطتين عن فولهام 
ثالث الترتيب الذي تعرض لخســـارة مفاجئة 
1-3 أمام برمنغهام سيتي في الجولة األخيرة 
دوري  فـــي  كارديـــف  وســـيظهر  للمســـابقة. 

األضواء ألول مرة منذ موسم 2013-2014.
ولحق كارديف ســـيتي الذي يشـــرف على 
تدريبه نيـــل ورنوك، بولفرهامبتون الذي توج 

بطال للدرجة االولى. 
وســـبق لفريق العاصمة الويلزية أن لعب 
في دوري الدرجة الممتازة مرة واحدة موســـم 
2014-2013. وتخـــوض أربعـــة فـــرق أخـــرى 
الملحـــق، فيلتقـــي فولهام مع دربـــي كاونتي 
ذهابا وإيابا في 11 و14 مايو الحالي، وأستون 
فيـــال مع ميدلزبـــره في 12 و15 منـــه. ويلتقي 
الفائـــزان علـــى ملعـــب ويمبلي فـــي 26 مايو 
الحالي لتحديد هويـــة الفريق الثالث الصاعد 

إلى الدرجة الممتازة.

} باريــس - تبـــدو أيـــام اإليطالـــي ماريـــو 
بالوتيلـــي مهاجم فريق نيس معـــدودة داخل 
جدران النادي الفرنسي بعدما ارتدى قميصه 

لمدة موسمين. 
ونشـــرت مجلـــة ”فرانـــس فوتبـــول“ عبر 
موقعها الرســـمي تقريرا تتكهن فيه بالوجهة 
المقبلـــة لبالوتيلـــي، حيث رشـــحته ألكثر من 
ناٍد ســـواء داخل فرنســـا أو خـــارج حدودها. 
وأضافـــت أن المهاجم اإليطالي المثير للجدل 
اســـتعاد تألقـــه خـــالل الموســـمين الحالـــي 
والماضـــي بقميـــص نيس، مما يغـــري نادي 
أولمبيك مارســـيليا بالتعاقـــد معه، خاصة أن 
مدربه رودي غارســـيا قال في وقت ســـابق إن 

أي ناد كبير يحلم بضم العب مثل بالوتيلي.
كمـــا رشـــحت أيضا عـــودة ســـوبر ماريو 
مجـــددا إلى أجـــواء الـــدوري اإليطالـــي، إما 
باالنتقـــال إلى ناديه القديـــم إنتر ميالن الذي 
قضـــى معه الجـــزء األكبر من مســـيرته وكان 
العبا فـــي صفوف قطاع الناشـــئين به، وتوج 
معـــه بلقـــب دوري أبطال أوروبـــا أو االنتقال 

إلـــى العاصمة بارتداء قميـــص فريق أي.أس 
رومـــا. وتابعـــت أن ماريـــو بالوتيلـــي ربمـــا 
يفكر فـــي خوض مغامـــرة جديـــدة باالنتقال 
إلى الـــدوري األلماني، وارتـــداء قميص فريق 
بوروســـيا دورتموند الذي يســـتعد للمشاركة 
في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويجد 
صعوبة في االحتفاظ بهدافه البلجيكي ميشي 
باتشـــواي المعار من تشيلسي اإلنكليزي منذ 

يناير الماضي.
وبعيـــدا عن القارة األوروبيـــة، دخل مينو 
رايوال وكيـــل أعمال بالوتيلي في مشـــاورات 
مـــع أندية أميركيـــة رغم صغر ســـن المهاجم 
اإليطالي بشـــأن اللعب في الـــدوري األميركي، 
إال أن اســـمه ارتبط بناديي واشنطن دي.سي 
أن  وأوضحـــت  أف.ســـي.  أنجلـــس  ولـــوس 
االنتقـــال إلى صفوف لوس أنجلس أف.ســـي 
المحترفيـــن  دوري  لجماهيـــر  ســـيضمن 
ديربـــي بين بالوتيلي وزميله الســـابق زالتان 
إبراهيموفيتش المنتقل حديثا لصفوف لوس 

أنجلس غاالكسي.

سيتي يسقط في فخ هيديرسفيلد في ليلة التتويج

الغموض يكتنف مستقبل بالوتيلي
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صدمة في بريطانيا بعد نقل 

السير فيرغسون إلى العناية المركزة

هامبورغ يواجه مصيرا مجهوال

[ رسائل الدعم تنهال على عائلة المدرب األسكتلندي

} لنــدن - ُعرف املدرب االســــكتلندي أليكس 
فيرغســــون البالغ 76 عاما، بصرامته وفرضه 
االنضبــــاط في غرفة تبديــــل املالبس، وقدرته 
علــــى إدارة خليــــط مــــن النجــــوم والالعبني 
الشــــبان الذين دافعوا عن ألوان النادي خالل 
مســــيرته الطويلــــة املتوجــــة بـ38 لقبــــا مهما 
أبرزهــــا الــــدوري اإلنكليــــزي املمتــــاز 13 مرة 

ودوري أبطال أوروبا مرتني.
لعل الدليــــل األكبر على تأثيــــره، هو عدم 
قــــدرة يونايتــــد علــــى إحــــراز أي مــــن هذين 
اللقبــــني منذ اعتزالــــه في 2013 بعد مســــيرة 
بــــدأت فــــي العــــام 1986. خالد فــــي مدرجات 
ملعــــب ”أولــــد ترافــــورد“ حيث أطلق اســــمه 
علــــى أحد املدرجــــات، وخارجــــه حيث نصب 
متثال كبير له، حول ”الســــير“ النادي األحمر 
إلى إمبراطورية متراميــــة األطراف، أكان في 
كرة القدم مع قاعدة جماهيرية من آســــيا إلى 
أميــــركا، أو على الصعيد التجاري حيث تقدر 
قيمة النادي بـ3.7 مليار دوالر أميركي، حسب 

مجلة ”فوربس“ األميركية. 
وفي املســــتطيل األخضر، راهن فيرغسون 
على عاملني: الصبــــر وطول األناة، والالعبني 

الشبان اخلارجني من أكادميية النادي.
الويلــــزي ريان غيغز، ديفيــــد بيكهام، بول 
ســــكولز، نيكي بــــات، غــــاري وفيــــل نيفيل.. 
انضمــــوا إلــــى الفريق األول وهــــم في ريعان 
الشباب، وأطلقت عليهم كنية ”فراخ فيرغي“، 
إال أن هــــؤالء (أو غالبيتهم) هم الذين أحرزوا 
لقب بطولــــة إنكلترا للمرة األولى في موســــم 
1992-1993 بعــــد انتظــــار منــــذ العــــام 1967، 
وجعلــــوا النــــادي حامل أول لقــــب لـ“الدوري 

اإلنكليزي املمتاز“. 
لم يرحــــم املدرب االســــكتلندي عندما كان 
األمــــر يتعلــــق باالنضبــــاط. ويتــــردد أنه قام 
مرارا بالتأكد شــــخصيا أيــــن ميضي العبوه 
سهراتهم، كما توترت عالقته مع أولئك الذين 
أحبــــوا األضــــواء وأحبتهم، ال ســــيما النجم 

بيكهام.

قبـــل رحيـــل بيكهـــام إلـــى ريـــال مدريـــد 
اإلســـباني في 2007، بـــدت العالقـــة املتوترة 
بينـــه وبني املـــدرب ”ظاهرة“ فـــوق عينه، عبر 
جرح ناجم عن قيام فيرغســـون الغاضب بركل 
حذاء في غرفة تبديـــل املالبس، أصاب القائد 
الســـابق ملنتخب إنكلترا في جبينه. رغم ذلك، 
كان بيكهام الســـبت من أول من متنوا الشفاء 
السريع لفيرغســـون بعد األنباء عن خضوعه 
لعمليـــة اجلراحية. في ســـيرته الذاتية، كتب 
فيرغســـون ”في الدقيقة التـــي اعتقد فيها أي 
العـــب فـــي مانشســـتر يونايتد أنـــه أكبر من 

املدرب، كان عليه الرحيل“.

أعاد {العظمة}

رحل كثيرون وبقي فيرغسون وفيا للفريق 
الذي تسلم مقاليده في نوفمبر 1986، في مهمة 
غير ســـهلة كان عمادها مصاحلـــة النادي مع 
مشـــجعيه واأللقاب. لم يكن جناحه ســـهال أو 
ســـريعا، بل احتاج إلـــى الصبر (من قبله ومن 
قبل اإلدارة واملشـــجعني)، قبل أن يأتي اللقب 

األول في 1990 عبر كأس االحتاد اإلنكليزي.
ويقـــول مواطنه دنيس لو، أحد أبرز العبي 
النادي في الســـتينات من القـــرن املاضي، إن 
فيرغسون ”أعاد العظمة إلى يونايتد (..) أعاد 
بناء األساسات التي ضاعت بعد رحيل (املدرب 
األســـطوري الســـابق ومواطنه) مـــات بازبي، 
وركز أليكس – مثل مات بازبي- على الشـــباب 
ومنح الالعبني الناشـــئني فرصة البروز“. ابن 
أحـــد العاملني في بناء الســـفن في غالســـكو، 
وصل إلى يونايتد وســـمعته تسبقه: شخص 

منضبط، محنك، ومتمكن من كرة القدم. 
متكن من كســـر الهيمنة التقليدية لسلتيك 
ورينجرز في كرة القدم االسكتلندية، والنجاح 
األبرز في مســـيرته قبـــل يونايتـــد كان قيادة 
أبردين للتفوق على ريال مدريد في نهائي كأس 
الكؤوس األوروبية عام 1983. عندما وصل إلى 
يونايتد، كان النادي يبحث عن لقبه األول منذ 

نحو عقدين، ويراقب بأســـى الصعود الثابت 
لغرميه التاريخي في شمال إنكلترا، ليفربول. 
النجـــاح األول أتى في مباراة نهائية في كأس 
إنكلترا ضد كريســـتال باالس، وتردد قبلها أن 
اإلدارة كانت على وشـــك االســـتغناء عنه. بعد 
هذا التتويج، لم يتطلع فيرغســـون أو يونايتد 
إلى الوراء. اعتمد بشـــكل أكبر على الناشئني، 
وقولـــب أداءهـــم حول جنـــم قادم مـــن خارج 
أســـوار النادي األحمر، كان أبرزهم الفرنسي 
إيريك كانتونا، املهاجم احلاد الطباع الذي قاد 

النادي إلى ثنائية محلية ثانية في 1996.

نجاح باهر

بعـــد كانتونـــا، عـــرف فيرغســـون جناحا 
منقطـــع النظير في موســـم 1998-1999، عندما 
حقـــق ثالثية تاريخية بألقاب الدوري والكأس 
ودوري أبطال أوروبـــا، علما أن اللقب األخير 
كان مميـــزا، إذ حتقـــق بفوز قاتـــل على بايرن 
ميونـــخ األملانـــي 2-1، بهدفـــني مباغتـــني في 
اللحظـــات القاتلة من املباراة. بعـــد الثالثية، 
منـــح فيرغســـون لقب ”ســـير“ من قبـــل ملكة 
بريطانيـــا إليزابيت الثانيـــة. حتى هو تفاجأ 
مبـــا حققه ”أبناؤه“، إال أن ”ســـرقة“ املباريات 
فـــي اللحظـــات القاتلة حتولت مـــع الوقت ملا 
باسم يونايتد. انتظر  يشبه ”عالمة مســـجلة“ 
تســـعة أعوام إلحراز لقب أوروبي ثان (وثالث 
للنـــادي)، وذلـــك بعد فـــوز بـــركالت الترجيح 
على الغرمي اإلنكليزي تشيلســـي في العاصمة 

الروسية. 
قال عنه املدرب السابق لتشيلسي واحلالي 
ليونايتـــد، البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو، في 
تصريحات ســـابقة ”كل شـــيء يجعله مميزا. 
موهبته، الوقت الذي سخر فيه موهبته خلدمة 

مانشستر يونايتد وكرة القدم عموما“.
أما بازبي، فقال عنه في تصريحات سابقة 
”يقول الكوميديون: عليك دائما أن تترك الناس 
ضاحكني. بالنسبة إلى مدربي كرة القدم، األمر 
يتعلق بتركهم فائزيـــن. في عالم مثالي، عليك 
أن تتركهـــم مع توقع حتقيق جناح إضافي. لم 
يكن في مقدور أحد أن يقوم بذلك بشـــكل الفت 

أكثر من أليكس“.

} هامبــورغ (أملانيــا) - بـــات مصيـــر نـــادي 
هامبورغ في تفادي الهبوط من دوري الدرجة 
األولى األملانـــي لكرة القدم للمـــرة األولى في 
تاريخه معلقا بخيـــط، في الوقت الذي يواجه 
فيه فولفسبورغ يوما عصيبا في معركة البقاء 

بالبوندسليغا. 
ويتحتـــم علـــى هامبـــورغ، وهـــو الفريق 
الوحيد من مؤسســـي البوندســـليغا، الذي لم 
يسبق له الهبوط، الفوز على ضيفه بوروسيا 
مونشنغالدباخ الســـبت املقبل مع فوز كولون 
الـــذي هبط بالفعل، على ضيفه فولفســـبورغ، 

لكي ينجو.
وإذا حـــدث هـــذا الســـيناريو سيشـــارك 
هامبـــورغ فـــي ملحـــق الصعـــود والهبـــوط 
للبوندســـليغا فـــي مواجهـــة صاحـــب املركز 
الثالث بدوري الدرجة الثانية، فيما ســـيهبط 
فولفســـبورغ رســـميا. وبإمكان فولفســـبورغ 
أن يتجنب الهبوط ورمبـــا يضمن البقاء دون 
املشاركة في ملحق الصعود والهبوط، إذا فاز 
على كولون مع هزميـــة فرايبورغ أمام ضيفه 

أوغسبورغ.

المشهد الرئيسي

خســـر هامبورغ أمام مضيفـــه آينتراخت 
فرانكفـــورت 0-3 ليبقى فـــي املركز الثاني من 
القـــاع بفارق نقطـــة واحدة عن فولفســـبورغ 

صاحب املركز الثالث من القاع والذي خسر 
على ملعب اليبزغ 1-4 ولكن في ظل 

فارق األهداف الكبير الذي يتفوق 
هامبورغ،  على  فولفســـبورغ  به 
فإن نقطة التعادل أمام كولون قد 
تكـــون كافية لفريق برونو الباديا 

للمشـــاركة في امللحق الفاصل إذا 
فاز هامبورغ على غالدباخ بعشـــرة 

أهـــداف أو أكثـــر. ســـوء احلظ 
الزم هامبورغ في إلغاء الهدف 
الذي ســـجله تاتســـويا إيتو 
في شباك فرانفكورت، بداعي 
التســـلل بعد الرجوع لتقنية 
الفيديـــو كمـــا مت إلغاء هدف 
أخـــر للفريق بداعي التســـلل 

أيضا.
ووصف مـــدرب هامبورغ 
كريســـتيان تيتز إلغاء هدف 
إيتو بأنه ”املشهد الرئيسي“ 
إلى  مشـــيرا  املبـــاراة،  فـــي 
أن الهـــدف كان ســـيغير من 
وأوضح  املبـــاراة.  محصلة 

تيتز ”الفريق لن يستسلم، 
سنحلل املباراة ثم سنضع 
مبـــاراة  أعيننـــا  نصـــب 
األســـبوع املقبل“. وأشـــار 
”نـــدرك أن كل شـــيء جائز 

في كـــرة القدم، أثق في قدرة 

فريقي فـــي الفوز على غالدبـــاخ“. وقال العب 
الوســـط أرون هانـــت ”ال يزال لدينـــا فرصة، 
رغم أنها تبدو ضئيلة للغاية، علينا أن ننسى 
نتيجة املباراة املاضية“. وتابع ”ال يزال لدينا 
مباراة أخيرة نخوضهـــا أمام غالدباخ، علينا 

أن نحصد النقاط الثالث“.
وعلـــى اجلانـــب األخـــر اشـــتعل غضـــب 
جماهير فولفســـبورغ بسبب الهزمية القاسية 
أمام اليبزغ، حيث بـــات الباديا الذي ال ترحب 
اجلماهير بوجوده منذ توليه املســـؤولية في 
فبراير املاضي، حتت ضغوط متواصلة، ولكن 
إدارة النـــادي أكدت أنها لـــن تغير املدرب قبل 

املباراة األخيرة في املوسم. 
وفاز فولفسبورغ مرة واحدة فقط في عشر 
مباريـــات خاضها حتت قيـــادة الباديا، مدرب 
هامبورغ الســـابق، والذي أصبح ثالث مدرب 
يتولى املسؤولية الفنية لفولفسبورغ في هذا 

املوسم الكارثي.
وخســـر فولفســـبورغ آخر ثالث مباريات 
واستقبلت شباكه عشـــرة أهداف مع تسجيله 
لهدفني فقط، ولكن الرئيـــس التنفيذي للفريق 
تيم شـــوماخر قال ”نســـاند املـــدرب متاما، 
واثقـــون فـــي قدرتنا علـــى حصـــد النقاط 
الالزمـــة للمشـــاركة في امللحـــق الفاصل“. 
النجاة  على  فرايبورغ  وأوشـــك 
ولكـــن هزميتـــه 1-3 علـــى يد 
حاجته  تؤكد  مونشنغالدباخ، 
لنقطـــة واحـــدة مـــن املبـــارة 

األخيرة لضمان البقاء.

صراع شرس

شـــالكه  ضمن  القمـــة،  في 
إنهـــاء املوســـم فـــي الوصافة 
خلـــف البطـــل بايـــرن ميونخ، 
وذلك عبر الفـــوز على مضيفه 
بذلك  ليضمـــن  أوغســـبورغ، 
املجموعات  دور  في  املشاركة 
أوروبـــا.  أبطـــال  لـــدوري 
على  الصـــراع  ويتواصـــل 
املركزيـــن الثالـــث والرابع 
بـــني بوروســـيا دورمتوند 
الثالـــث  املركـــز  صاحـــب 
برصيد 55 نقطة وهوفنهامي 
وبايـــر ليفركـــوزن صاحبا 
املركزيـــن الرابع واخلامس 

برصيد 52 نقطة.

أسطورة خالدة

فـــي القمـــة، ضمـــن شـــالكه إنهاء 

املوســـم في الوصافة خلف البطل 

بايـــرن ميونخ، وذلك عبر الفوز على 

مضيفه أوغسبورغ

◄

ينظر إلى ”السير“ أليكس فيرغسون الذي يرقد في العناية الفائقة بعد عملية جراحية إثر 
نزيف دماغي، على أنه املدرب الذي حول مســــــار مانشستر يونايتد وكرة القدم اإلنكليزية 

في مسيرة امتدت قرابة 27 عاما.
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رياضة

◄ رد بيبي مارتا المدير الرياضي لنادي 
يوفنتوس اإليطالي على األنباء التي 
ترددت بشأن رغبة البيانكونيري في 

التعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي 
اإلنكليزي. وقضى موراتا موسمين 

بقميص يوفنتوس، ثم عاد إلى ريال مدريد 
في صيف 2016 ورحل عنه بعد موسم واحد 
لينتقل إلى تشيلسي صيف العام الماضي.

◄ اعترف االتحاد األسترالي لكرة القدم 
بوجود خلل تقني تسبب في فشل نظام 

حكم الفيديو المساعد في إلغاء هدف من 
تسلل حسم لقب الدوري المحلي. وسجل 
كوستا بارباروسيس هدف اللقاء الوحيد 

في الدقيقة التاسعة ليمنح ملبورن 
فيكتوري الفوز 1-0 على نيوكاسل غيتس 

ويحرز الفائز اللقب للمرة الرابعة.

◄ يفكر ماوريسيو ساري، المدير الفني 
لنابولي في الرحيل عن الفريق في نهاية 

الموسم الحالي، بسبب تصريحات رئيس 
النادي أوريليو دي لورينتيس األخيرة، 

التي انتقد فيها سياسته التدريبية. وكان 
دي لورينتيس رئيس نابولي قد أكد مؤخرا 

أن سياسة ساري هي السبب في الضياع 
الوشيك للقب الكالتشيو هذا الموسم.

◄ توج بورتو بلقب دوري الدرجة األولى 
البرتغالي في موسمه األول مع المدرب 
سيرجيو كونسيساو بعدما استفاد من 

تعادل بين سبورتنغ وبنفيكا قضى على 
فرص الفريقين في نيل اللقب. وبهذه 

النتيجة أصبح سبورتنغ وبنفيكا على بعد 
أربع نقاط من الصدارة مع تبقي مباراة 

واحدة لهما بالمسابقة.

ببباختصار
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} باريــس - متّكـــن العالـــم الفرنســـي فيليب 
لونيونيه مـــن حتقيق حلمه بأن ”ُينصت إلى 
دقـــات قلب كوكـــب املريخ“، فقـــد أقلع جهاز 
متقـــّدم لرصد الزالزل مـــن تصميمه على منت 
مســـبار أميركـــي  الســـبت باجتـــاه الكوكب 

األحمر.
وفيليب ليونييه هو املسؤول العلمي عن 
جهاز ”ســــيس“ أهّم األجهــــزة املوجودة على 
منت املركبة األميركية غير املأهولة ”إنسايت“ 
التي انطلقت السبت من قاعدة فاندنبرغ في 

كاليفورنيا متجهة إلى كوكب املريخ.
وقد انطلق املسبار ”إنتيريور إكسبلوريشن 
يوزينغ سيسميك إنفيستيغييشن جيوديسي 
(إنسايت) عند الساعة  أند هيت ترانسبورت“ 
11.05 بتوقيـــت غرينتش صباح الســـبت من 
قاعدة فاندنبرغ التابعة لسالح اجلو األميركي 
فـــي والية كاليفورنيا (غرب الواليات املتحدة) 
في جـــو ضبابـــي محمـــوال علـــى الصاروخ 

”أطلس 5“.
يذكر أن هذا اجلهاز مصمم لرصد الزالزل 
الصغيرة في املريخ وسبر أعماقه ملعرفة ملاذا 
لم يعد الكوكب مناســــبا للحياة كما كان قبل 
أربعة مليارات سنة، بحسب ما يشرح العالم 

الفرنسي.
وانطالقــــا من نظرية مفادهــــا أن األرض 
واملريخ تكونا على األرجح بالطريقة نفســــها 
قبل 4.5 مليارات ســــنة، تأمل وكالة ناســــا أن 
يسمح املســــبار مبعرفة أســــباب اختالفهما 

الكبير اآلن.
ويبلغ فيليب لونيونيه من العمر 55 عاما 
أمضى منها قرابة الثالثني في دراسة كوكب 
املريخ وتصميم أجهزة مناسبة لرصد الزالزل 

الضعيفة التي تضربه. وسبق لهذا العالم أن 
صمــــم جهازا لرصــــد زالزل املريخ كان مقررا 
إرساله إلى املريخ مع املهمة الروسية ”مارس 
96“، لكن املهمة فشــــلت عنــــد اإلقالع. لم يثن 
ذلك فيليب عن مواصلة عمله لتحقيق حلمه.

بعــــد ذلك ُكّلــــف مع زميــــل أميركي له هو 
بروس بانردت، الذي أصبح الحقا مســــؤوال 
علميا عن مهمة ”إنســــايت“، بتصميم املهمة 
األوروبيــــة ”نيتالندر“ التي كان من املقرر أن 
تضع على ســــطح املريخ أربعة أجهزة تشّكل 
ما يشــــبه احملطة الزلزالية هناك، لكن املهمة 

ألغيت في العام 2003.
 ورغم ذلك لم يوقف إلغاء املهمة طموحات 

العالم الفرنسي.
ومع أنه وزميله األميركي عمال في أبحاث 
مختلفــــة في مجاالت أخرى من علم الفلك، إال 
أن فكرة اجلهــــاز الزلزالي ظّلت مهيمنة على 
تفكيــــره. ويقول ”كنا نعرف أن هدفنا العلمي 
يلقــــى إجماعا، حيث أن هنــــاك توافقا علميا 

عليه“.
وبعـــد مـــرور الســـنوات، توســـع نطاق 
االختبارات على اجلهاز ”سيس“، ودخل على 
اخلّط خبراء سويسريون وبريطانيون وأملان.
وفي أغســـطس من العـــام 2012 ”أخبرتنا 
وكالـــة الفضـــاء األميركيـــة أنهـــا اختـــارت 
مشـــروعنا لتطلقه في العـــام 2016“ كما يقول 

العالم الفرنسي.
ويضيف ”كانت مهلة أربع سنوات قصيرة 
جـــدا“. ومع أن اجلهـــاز كان جاهزا لإلطالق 
في موعـــده، إال أن وكالة الفضـــاء األميركية 
ووكالـــة الفضـــاء الفرنســـية قررتـــا تأجيل 
املهمة إلى مايـــو 2018.ويعّلق لونيونيه على 

ذلـــك بالقول ”رّب ضاّرة نافعة“، فقد أتاح ذلك 
”إجراء اختبارات إضافية وإدخال حتسينات 
هنا وهناك“. وســـيصل ”إنسايت“ إلى كوكب 

املريـــخ في نوفمبـــر املقبل. ويتوقـــع العلماء 
تســـجيل ما يصل إلـــى مئة ”هـــزة مريخية“ 
خـــالل املهمة التـــي من املرتقب اســـتمرارها 

حلوالي ســـنتني أرضيتني.  وستكون أكثرية 
هذه الهزات بقوة أدنى من ســـت درجات على 

مقياس ريشتر.

العـالم الفرنســــــي فيليب لونيونيه يحصد ثمار جهـوده التي اســــــتمرت ثالثني عاما بعد 
إرســــــال جهاز صممه ”لإلنصات إلى دقات قلب املريخ“ على منت مســــــبار أميركي أقلع 

السبت باجتاه الكوكب األحمر.

فيليب لونيونيه حقق حلمه

} لم يســــتغرب املعماري إحســــان فتحي من 
العبث القائم بالتراث املعماري العراقي، وهو 
يبث أســــاه في رسالة شديدة وزعها باللغتني 
العربيــــة واإلنكليزية، من أجــــل إدانة موقف 
اليونســــكو املتواطئ مــــع هذا العبــــث الذي 
في املراقد واملواقع  ميارسه ”العقل القبوري“ 
األثرية، كمــــا حدث في إعادة بنــــاء قبة مرقد 
اإلمامني في ســــامراء، التــــي أصبحت مزيفة 

بعد تغيير خصوصيتها املعمارية العراقية.
شــــغف  الــــذي  فتحــــي  اســــتغراب  عــــدم 
مبعمــــار بــــالده وكان مــــن بــــني املخلصــــني 
املدافعني واحملافظني عليــــه على مدار عقود، 
ســــواء بإســــهاماته في التدريس أو التأليف 
أو التخطيــــط، يعــــود إلــــى إدراكــــه أن الزمن 
السياسي الرث القائم في العراق اليوم عاجز 
عن البنــــاء، فُترتكــــب األخطاء تلــــو األخطاء 
لتزييــــف ما كان مشــــيدا ومبشــــاركة إيرانية 

مكشوفة.
فما يحدث في معمار احلضرة احلسينية 
فــــي كربالء فكــــرة ملوثة ومزيفــــة لوضع قبة 
حديدية فــــوق القبة القدمية املشــــيدة باألجر 
”الطابــــوق“ الــــذي ميثل خصوصيــــة املعمار 
العراقي، من أجل معاجلة خطأ معماري مريع 
ســــبق وأن ارتكبه ”العقل القبوري“ املتســــيد 
على املراقــــد العراقية بعد تســــقيف الصحن 
التاريخي من قبل شــــركة إيرانيــــة، كي تبدو 
القبة بــــارزة بعد أن أخفاها التســــقيف كحل 
معمــــاري كارثي وقاتل، أنهى حســــب وصف 
فتحــــي ”الفضاء األرحب فــــي املدينة العتيقة 
التي كانت تتميز بأزقتها املتعرجة والضيقة، 
فكان هــــذا الصحــــن املفتوح ميثــــل املفاجأة 
الكبرى للزوار وصدمة حسية ال تنسى مفعمة 

باملشاعر املؤثرة“.
ســــتكون هناك قبة حديدية تعلو احلضرة 
احلسينية، هي كتلة صماء بال روح أقترحتها 
مجموعــــة من األمّيني ورجال دين مســــكونني 
باخلرافــــة وحدهــــا! مــــن أجــــل معاجلة خطأ 
معماري شنيع أغلق فضاء الصحن للوصول 
إلى فكرة مرتبطة بالتهويل وتصوير احلشود 
وحصرهــــا في فضاء مغلــــق، بدال من الفضاء 
الذي كان مفتوحا على الســــماء، وهذا اخلطأ 
الــــذي ســــبق وأن ارتكبــــه العقــــل القبــــوري 
ســــيعالج بخطأ معماري آخر حســــب وصف 

تقييم املعماري العراقي إحسان فتحي. 
ســــتكون هناك قبة حديدية تعلو احلضرة 
احلسينية من أجل الضخامة الهشة واملزيفة 
من الداخل، فقط إلرضاء غرور العقل القبوري 
اخلالــــي من أي حس باملســــؤولية التاريخية 
واملفتقــــر إلى اجلماليــــة املعمارية املعبرة عن 

طبيعة األثر وعالقته باملدينة العراقية.
وألن متواليــــة األخطــــاء مســــتمرة، وهي 
نتــــاج طبيعي للرثاثــــة السياســــية والدينية 
واالجتماعيــــة القائمــــة في العراق، ســــيكون 
هناك مســــخ تاريخي تتركه السنوات الشاذة 
في تاريخ البالد، وسيبدو األثر أكثر وضوحا 
على املراقد املقدســــة ألنها كانت املوقع األكثر 
تعبيــــرا عمــــا مرت بــــه البالد حتت ســــطوة 

”العقل القبوري“.

صباح العرب

عبث العقل القبوري 
بالمعمار العراقي

كرم نعمة

العالم سُينصت إلى دقات قلب كوكب المريخ قريبا

} جاكرتــا - تسببت مزحة أطلقتها امرأة كانت 
مســــافرة على منت طائرة تابعة خلطوط ”اليون 
إير“ اجلوية االندونيســــية، فــــي تأخير مغادرة 
الطائــــرة من طــــراز بوينــــغ، من مطار ”حســــن 
الدين“ في مدينة ماكاسار، إلى مدينة سورابايا. 
االندونيســــية، في  وأفادت وكالة أنباء ”أنتارا“ 
تقرير إخباري نشرته األحد، بأن املسافرة كانت 

متزح بشأن وجود قنبلة في أمتعتها.
ونقلــــت ”أنتــــارا“ عن شــــركة ”اليــــون إير“ 
اجلوية القول إنه ”عندما أوشكت السيدة، التي 
مت حتديد هويتها باســــم ’أس. تي‘، على وضع 
حقيبتها على أحد الرفوف املوجودة بالطائرة، 
أخبرت ضابطا في املقصورة بأنها حتمل قنبلة 

في احلقيبة“.
ثم قالــــت الســــيدة الحقا إنهــــا كانت متزح 
فحســــب، إال أن املزحــــة أدت إلــــى قيــــام أفراد 
األمــــن في املطار، باإلضافة إلــــى الطيار وأفراد 
طاقم الطائرة، بإعادة فحص الطائرة للتأكد من 
عدم وجــــود أي قنابل على متنهــــا، حيث قاموا 
بتفتيش 207 من املسافرين وحقائبهم، باإلضافة 
إلى البضائع، دون أن يعثروا على أي قنابل أو 

أي جسم مشتبه به.
وفي النهاية، مت الســــماح للطائرة باإلقالع، 
بعــــد تأخرها ملدة ســــاعة و20 دقيقــــة عن موعد 
إقالعهــــا األصلي. وهبطت الطائرة بســــالم في 
مطار جوانــــدا مبدينة ســــورابايا. من جانبها، 
قامت إدارة شــــركة ”اليون إير“ بتسليم صاحبة 
املزحــــة إلى ســــلطات املطار، إلجــــراء املزيد من 

التحقيقات معها.

مزحة تتسبب في تأخير 
طائرة وفحص ركابها

} ســان فرانسيســكو (الواليات املتحدة)- ابتكر 
فريق من الباحثني في بريطانيا روبوتا جديدا 
ميكنه تقدمي استشارات نفسية بهدف التحفيز 
والتشـــجيع على بذل النشاط، في إطار جتربة 
جديدة تهـــدف إلى دعم التغييرات الســـلوكية 

لدى املرضى النفسيني.
وأشـــار الكثير من املشـــاركني في التجربة 
التـــي أجراها فريق بحثـــي بجامعة بالمياوث 
البريطانيـــة بالســـمات املوضوعيـــة للروبوت 
الـــذي مت تصميمه على شـــكل بشـــري، بل أن 
أحدهـــم قال إنه يفضل الروبـــوت على األطباء 

النفسيني من البشر.
وأظهرت الدراســـة التـــي أجرتها كلية طب 
النفس التابعة جلامعة بالمياوث أن الروبوت 
ميكنـــه حتقيـــق نفـــس األهـــداف األساســـية 
للمقابلة التحفيزية، حيث أنه يقوم بتشـــجيع 
املشاركني الراغبني في زيادة نشاطهم البدني، 

على التعبير عن أهدافهم ومشـــكالتهم بصوت 
مرتفع.

ويذكـــر أن املقابلة التحفيزية هي أســـلوب 
فـــي طب النفس يتضمن قيـــام الطبيب بتقدمي 
الدعم والتشـــجيع للمريـــض حتى يتحدث عن 

رغبته في التغيير وأسبابها.
ويتمثـــل هـــدف الطبيب النفســـي في هذه 
العمليـــة فـــي إثـــارة حديـــث بشـــأن التغيير 
وااللتزام. وقد مت برمجـــة الروبوت مبجموعة 
مـــن احلوارات التـــي تهدف إلى طـــرح األفكار 
وإجراء املناقشـــات بشأن كيفية زيادة املجهود 
البدني للمريض أو املشارك في التجربة بشكل 

عام.
وعند االنتهاء من الرد على أسئلة الروبوت، 
كان املشـــارك يضغـــط علـــى رأس الروبـــوت 
لالســـتمرار فـــي إدارة املقابلـــة. وكانت بعض 

اجللسات تستمر لفترة تزيد عن الساعة.

وذكـــرت الباحثـــة جاكـــي أندريد رئيســـة 
فريق الدراســـة أن الروبوتـــات رمبا يكون لها 
األفضلية عن باقي أشكال املساعدة اإللكترونية 
فـــي تقـــدمي الدعـــم االفتراضـــي للتغييـــرات 

السلوكية.
ونقـــل املوقع اإللكتروني ”ســـاينس ديلي“ 
املتخصص في األبحاث العلمية والتكنولوجيا 
عـــن أندريد قولها ”لقد اندهشـــنا من ســـهولة 
تأقلم املشـــاركني في هذه التجربة غير املعتادة 
عن طريق التحدث بشـــأن أمنـــاط حياتهم مع 

الروبوت“.
وأكدت أن املشـــاركني في التجربة وصفوا 
التفاعل مع الروبوت فـــي إطار التجربة بأنه 
”ممتع ومثير ومفيد“ وســـلطوا الضوء بصفة 
خاصة على فائدة االستماع إلى أنفسهم وهم 
يتحدثون بصوت مرتفع عن سلوكياتهم، وأن 

”الروبوت لم يقاطعهم أثناء احلديث“.

الروبوت.. طبيب نفسي أفضل من البشر

طفلة تنثر بذور الهندباء في الهواء في حديقة عامة في فرانكفورت األلمانية إثر تحسن الطقس بعد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة
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قالـــت املمثلـــة الهنديـــة عليـــا  } نيودهلــي – 
بهات إنها ال تخشـــى املخاطرة فـــي ما يتعلق 

باختيارها ألدوارها.
ولدى سؤالها حول خيارتها غير التقليدية 
ألدوارهـــا، قالت عليـــا (25 عاما) ”فـــي النهاية 
كل شـــيء ميثل مخاطرة وأنا لســـت خائفة من 

خوض املخاطر“.
ونقل موقـــع بينك فيال اإللكتروني عن عليا 
القـــول ”يجـــب أن ننتظـــر لنرى مـــا إذا كانت 

املخاطرة ناجحة أم ال، في بعض األحيان تنجح 
وفي البعض األخر تفشل، ولكننا نكتسب خبرة 

منها“. 
يشـــار إلى أنه مـــن املقـــرر أن يعرض هذا 
الشهر أحدث أفالم عليا ”راضي“. وجتسد عليا 
ضمن أحداث الفيلم شـــخصية فتاة مسلمة من 

كشمير.
يذكـــر أن قصة الفيلم مقتبســـة من أحداث 
حقيقية وقعت عام 1971 تزامنا مع حرب الهند 

وباكســـتان. وقالت املمثلة إنها تعلمت من 
الفيلم نكران الذات.

وحـــول حتقيـــق األفـــالم ألربـــاح في 
شـــباك التذاكـــر، قالـــت عليـــا ”ال أفكر في 
التجـــارة، أفكر فقط في مدى جاذبية الفيلم 
للجمهور“.  وأضافت“ أشـــعر أن استقبال 
اجلمهـــور للفيلـــم بصـــورة إيجابية أهم 
بكثير مـــن العائدات املاليـــة، وإذا حتقق 

االثنان فذلك أمر رائع“.

عليا بهات ال تخشى المخاطرة
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