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} لنــدن – حتركت اإلمارات لتطويق محاوالت 
التوسع اإليراني في منطقة القرن األفريقي في 
الوقت الذي يشهد فيه اليمن تراجعا ملحوظا 
لنفـــوذ طهران بعد أن وجـــه التحالف العربي 
ضربـــات موجعـــة حللفـــاء إيـــران احلوثيني 
والرئيس السابق علي عبدالله صالح. وتلعب 
اإلمـــارات دور رأس احلربـــة ضمـــن التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية.
وباتت أبوظبي متلك منفذين حصريني على 
مضيق بـــاب املندب وخليج عدن عبر تشـــييد 
قاعدتني عسكريتني كبيرتني في ميناءي عصب 
اإلريتري، وميناء آخر وافق برملان دولة أرض 
الصومال على اتفاقية إنشـــاء قاعدة إماراتية 

جديدة فيه االثنني.
أرض  جمهوريـــة  فـــي  برملانـــي  وأعلـــن 
الصومـــال، التي أعلنت اســـتقاللها من جانب 
واحـــد، موافقة بـــالده على اســـتضافة قاعدة 
عســـكرية لدولة اإلمـــارات العربية املتحدة في 

ميناء بربرة.
وذكـــر املشـــرع، الذي حتدث شـــريطة عدم 
الكشـــف عن هويته، أن البرملان صوت لصالح 
االتفـــاق الـــذي يســـمح لإلمارات باســـتخدام 
القاعـــدة الواقعة فـــي امليناء واملطـــار ملدة 25 

عاما.
وتعمـــل اإلمارات على خطة اســـتراتيجية 
طويلـــة األمـــد تهدف إلـــى تطويـــق االلتفاف 
اإليرانـــي في منطقـــة البحر األحمـــر والقرن 
العســـكري  االســـتثمار  عبـــر  األفريقـــي 
واالقتصـــادي في منطقة لطاملا شـــكلت فضاء 

أمام توسع إيراني دون عوائق تذكر.
وقال مسؤول في حكومة أرض الصومال، 
طلـــب عدم الكشـــف عـــن اســـمه، إن اإلمارات 
تخطـــط لبنـــاء قاعدة بحرية فـــي ميناء بربرة 
ترسو فيها سفن حربية جاهزة لضرب مواقع 
احلوثيني وقوات صالح في اليمن. كما ســـيتم 
إنشـــاء قاعدة جوية تضيف لإلمارات حضورا 

استراتيجيا فعاال في املنطقة.
ويقـــع مينـــاء بربرة على خـــط طول واحد 
جنوب مدينة عـــدن، التي حتولت إلى عاصمة 
مؤقتة لليمن. وتشـــهد املدينة تواجدا عسكريا 
ومدنيا مكثفا لإلمارات، التي تعكف على إعادة 
تأهيل مرافق املدينة واملنشآت احلكومية فيها، 
كما تســـاعد حكومة الشرعية املوالية للرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي علـــى ضبـــط األمن 
ومكافحـــة جهاديـــني نفذوا سلســـلة هجمات 

بهدف تقويض حكمه.
ويقابـــل ميناء عصب اإلريتري ميناء املخا 
اليمنـــي القريب من مدخل مضيق باب املندب، 
والـــذي متكنت قـــوات التحالـــف العربي من 
استعادته من قبضة احلوثيني الشهر املاضي.
وعـــززت اإلمـــارات عالقاتهـــا العســـكرية 
واالقتصاديـــة مـــع أرض الصومـــال منذ عام 

2012، بعـــد عـــام واحـــد من اندالع مـــا يعرف 
بـ”الربيع العربي“ في املنطقة.

لكـــن العالقات بـــني البلديـــن انتقلت إلى 
مســـتويات جديـــدة بالتزامـــن مع بـــدء حملة 
”عاصفـــة احلـــزم“ في مـــارس 2015، ضد متدد 
النفوذ اإليراني فـــي اليمن. وتقول مصادر إن 
املخططني االســـتراتيجيني اإلماراتيني حددوا 
هـــدف االلتفاف على النفـــوذ اإليراني املتزايد 
فـــي منطقة املمـــرات املالحية االســـتراتيجية 

بالقرب من باب املندب، وفي عمق أفريقيا.
وتقول مصـــادر إن التوقيع علـــى اتفاقية 
إنشـــاء القاعـــدة، التـــي تبلـــغ مســـاحتها 40 
كيلومتـــرا مربعـــا، جرى في آخر أســـبوع من 
شهر ســـبتمبر املاضي، خالل زيارة وفد رفيع 

املستوى من أرض الصومال إلى اإلمارات.
وقال مصدر في أرض الصومال إن االتفاق 
على إنشاء القاعدة العسكرية اإلماراتية يشمل 
توفير اإلمارات التدريب والدعم األمنيني لدولة 
أرض الصومـــال، وهو غطـــاء أمني ضروري 
لســـلطات أرض الصومال التـــي متلك حدودا 
غيـــر معترف بها مـــع دولة الصومـــال، حيث 

تنشط جماعة الشباب املرتبطة بالقاعدة.

ويقول ألكســـندر ميللو، محلـــل األمن في 
األميركي  مركز ”هورايزون كالينت أكســـيس“ 
إن ”خطـــة اإلمـــارات لتشـــكيل وحـــدة بحرية 
وجوية بـــني قاعدتي بربرة وصعـــب منطقية 

للغاية“.
وأضاف ”قاعدة صعـــب اإلريترية مازالت 
بســـيطة، لكـــن العمل الذي تقوم بـــه اإلمارات 
هنـــاك، خصوصا توســـيع مالجـــئ الطائرات 
ومخابـــئ العربـــات املصفحة وبنـــاء رصيف 
حربي جديـــد على بعد 10 كيلومترات شـــمال 
ميناء عصب، يوضح أن الوجود اإلماراتي في 

املنطقة سيطول“.
وتطور اإلمارات بوتيرة متســـارعة مدرج 
الطائرات في قاعدة عصب، كما أرسلت نصف 
سرب طائرات مقاتلة من طراز ميراج 2000 إلى 

القاعدة في سبتمبر املاضي.
وقـــال ميللـــو ”رمبـــا يســـرع اإلماراتيون 
مـــن تطوير ميناء بربرة كي يكـــون لهم قاعدة 
خارج نطـــاق صواريخ احلوثيني. من احملتمل 
أن يكـــون تركيز قاعدة عصـــب لدعم العمليات 
العســـكرية في اليمن، بينمـــا تخصص قاعدة 
بربرة لتنفيذ مهـــام بحرية وجوية في مضيق 

باب املندب وخليج عدن، بالتنســـيق مع مصر 
والواليات املتحدة“.

وعلى بعد خمســـة كيلومترات من القاعدة 
اإلماراتية اجلديدة في أرض الصومال، أطلقت 
شـــركة موانئ دبي العاملية مشروعا مطلع هذا 
العام لتطوير ميناء بربرة التجاري ضمن عقد 

بلغت قيمته أكثر من 440 مليون دوالر.
وينص العقد على حق الشركة في االنتفاع 
بامليناء ملدة 30 عاما، ضمن خطة تشمل توسيع 
امليناء ومضاعفة حجمه وإنشاء منطقة جتارة 
حـــرة، كبوابة محتملة إلى الســـوق اإلثيوبية 

التي تنمو بشكل متسارع.
ويقول شـــهاب املكالي، احمللل السياســـي 
ميديـــا“  ”جيوســـتراتيجيك  مجموعـــة  فـــي 
لالستشـــارات، إن ”اإلمـــارات كانت تتبنى في 
الســـابق سياســـة خارجية حذرة، لكن األزمة 
االقتصادية األخيرة والربيع العربي وصعود 
اإلســـالم السياســـي (اإلخوانـــي واإليرانـــي) 
دفعـــت اإلمـــارات إلـــى اتخـــاذ خطـــوات غير 
مســـبوقة حلماية أمنها القومـــي ومصاحلها 
االســـتراتيجية عبر بناء قواعد عســـكرية في 

أماكن محورية بأفريقيا“.
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اإلمارات تطوق االلتفاف اإليراني في منطقة باب المندب
[ أبوظبي تبني قاعدة عسكرية في ميناء بربرة

خيراللـــه خيراللـــه حامد الكيالني فاروق يوســـف أســـعد البصـــري عبدالله العلمـــي مفيد نجم شـــرف الدين ماجدولني أميـــر العمري أبوبكـــر العيادي علـــي إبراهيم الدليمي

} الكويــت  – لم تنجح تصريحات املســـؤولني 
اإليرانيني الداعية إلى احلوار مع الســـعودية 
والداعمة للوســـاطة الكويتية مع الرياض في 
حتقيـــق نتيجة عاجلة، وهو مـــا دفع الرئيس 
حســـن روحاني إلى التوجه إلى سلطنة عمان 
والكويـــت اليـــوم بحثا عن اختـــراق للموقف 

اخلليجي املتشدد جتاه بالده.
وقالت أوساط خليجية إن روحاني يلتجئ 
إلى الكويت مستغال املشـــاكل الداخلية لديها 
بني اإلســـالميني الشيعة والسلفيني ليظهر أن 
بالده قادرة على لعب دور الوســـيط حلل هذه 
األزمة، وبالتالي استغالل دور الكويت لتقريبه 

من بقية دول اخلليج وخاصة من السعودية.
وأشـــارت هذه األوســـاط إلى أن حسابات 
إيران ستكون مخطئة، ذلك أن الكويت ال ميكن 
أن تقـــوم بأي دور فعال معهـــا دون احلصول 

على ضوء سعودي أخضر.
وتراهـــن إيران في اختـــراق وحدة املوقف 
اخلليجي على ســـلطنة عمان بوصفها اجلهة 
الرخوة واحلليف القدمي لها، والذي قام بأكثر 
من وساطة مع واشنطن لصاحلها، لكن مسقط 
ال تقـــدر على لعب دورها الســـابق ألن اإلدارة 
األميركية تغيرت وحتتاج عمان إلى وقت لبناء 

عالقتها مع إدارة ترامب.
ودعا حامـــد أبوطالبي نائـــب مدير مكتب 
روحاني فـــي تغريدة على تويتر  دول اخلليج 
إلى اســـتغالل فرصة زيارة روحاني لتحسني 
العالقات، محذرا من أن فرصة كهذه لن تتكرر.
وقـــال إن ”هـــذه املبـــادرة اإلقليميـــة هي 
فرصـــة يتعني على أصدقائنا فـــي املنطقـة أن 

يستغلوها ألنهـا لن تتـكرر. استغلوا الفـرصة 
الطيبـة“. 

واعتبرت أوساط خليجية أن ما كتبه مدير 
مكتب روحاني يعتبـــر مبثابة صرخة تطلقها 
إيـــران إلقنـــاع دول اخلليج بأنهـــا جادة هذه 
املرة في فتح قنوات احلوار، لكن تلك الصرخة 
تكشـــف عـــن حالـــة ضعـــف وارتباك بســـبب 
إحســـاس اإليرانيني بوجود تطورات إقليمية 

ودولية ليست في صاحلهم.
ووجدت إيران نفسها في وضع صعب منذ 
تولـــي ترامب الرئاســـة. وفضال عـــن التلويح 
بإبطـــال العمـــل باالتفـــاق النووي، وتشـــديد 
العقوبـــات عليها، فـــإن طهـــران متخوفة من 
التحالـــف األميركـــي اخلليجي الهـــادف إلى 
تطويق دورهـــا، ولذلك حتاول منع تفعيل هذا 

التحالف بتبديد مخاوف اخلليجيني.
وقالت األوساط اخلليجية إن فرص إيران 
فـــي التأثير علـــى املوقف اخلليجـــي ضعيفة، 

وإن القبـــول مبجرد الوســـاطة الكويتية دون 
خطوات عملية فـــي ملفات اليمـــن والبحرين 

ولبنان وسوريا والعراق غير كاف.
وأشار محللون إلى أن روحاني احملسوب 
علـــى التيار املعتـــدل، والذي لم يســـتجب في 
الســـابق لدعوات خليجية إلى التهدئة، حترك 
ســـريعا لتطويق مساعي الســـعودية وتركيا 
لبنـــاء ســـاتر ســـني يقف فـــي وجـــه التمدد 
اإليرانـــي، وهـــو ما عكســـته زيـــارة الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان للسعودية.
وكان أردوغـــان قال االثنني فـــي البحرين 
إن هناك عنصرية فارســـية تســـاق في العراق 

وسوريا ويجب التصدي لها.
ويـــرى األكادميي اإليراني ســـوران خدري 
أن إيـــران حتاول امتصاص الضغط األميركي 
في ظل إدارة ترامب ”عبـــر االنفتاح على دول 
اخلليـــج العربـــي وتقـــدمي تنازالت كوســـيلة 

للهروب إلى األمام“.

إن  وقال خـــدري فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
”اســـتعداد إيـــران لتقدمي تنـــازالت أمام الدول 
العربيـــة نابع من قلقها مـــن عقوبات أميركية 
ورمبـــا حتالـــف أميركي خليجي ضـــد النفوذ 
اإليراني لذلك حتاول طهران اســـتباق األمور 
واحليلولـــة دون ظهور هكـــذا حتالف قد يهدد 

نفوذها اخلارجي“.
وحـــذر من االنفتاح اإليرانـــي الذي يصفه 
بأنـــه براغماتي ومؤقت، موضحا أن ”التقارب 
اإليرانـــي من دول املنطقة هو توجه براغماتي 
وانتهـــازي ورمبا آني وقد يتغير في أي حلظة 
مـــع تغيير املنـــاخ الدولـــي نظرا لكـــون هذا 

التقارب مؤقتا وليس تقاربا استراتيجيا“.
وعزا األكادميي اإليراني هذا التقارب إلى 
قلق طهران من التحالفات اخلليجية اجلديدة 
مع تركيا وال ســـيما بعد زيـــارة أردوغان إلى 
السعودية وتركيزه على حتالف خليجي تركي 

إليجاد مناطق آمنة في سوريا. 

[ طهران تقبل بوساطة الكويت استباقا لتحالف الرياض وأنقرة [ مدير مكتب روحاني يطمئن الخليجيين بجدية مسعى بالده للحوار
زيارة روحاني لعمان والكويت.. محاولة الختراق املوقف الخليجي

التجهيز إلقالع استراتيجي في القرن األفريقي

} الربــاط - يبـــدو أن أزمة تشـــكيل احلكومة 
املغربية التي دامت قرابة 120 يوما في طريقها 
لالنفـــراج، فبعد أن التقى رئيس حزب التجمع 
الوطني لألحـــرار، عزيز أخنـــوش االثنني مع 
رئيـــس احلكومـــة املكلف عبداإلله بـــن كيران، 
أبدى مقربون من املشـــاورات تفاؤال حذرا في 
ما يخص تشـــكيل احلكومـــة وطريقة صياغة 
برنامـــج عملهـــا، وخصوصـــا في مـــا يتعلق 
بنقطة مشاركة االحتاد االشتراكي وهي العقبة 

التي حتتاج إلى الكثير من التوافقات.
واجتمـــع بن كيـــران، بأمني عـــام احلركة 
الشـــعبية امحنـــد العنصر، الثالثـــاء. وتقول 
مصـــادر ”العرب“ إن اللقـــاء كان وديا وتطرق 
للعديد من القضايا منها املوقف من مشـــاركة 

االحتاد االشتراكي في احلكومة اجلديدة.
وكان بـــن كيران قد لوح بتقدمي اســـتقالته 
في حالـــة لم ينجح في تشـــكيل احلكومة وقد 
متسك خالل لقائه مع أخنوش والعنصر، بعدم 
إشراك حزب االحتاد االشتراكي في احلكومة.

وأكدت مصادر مقربة من مطبخ املشاورات 
أن هـــذه اللقاءات تأتي على خلفية ضغوط من 
مختلـــف اجلهات بالداخل واخلارج لتســـريع 
تشـــكيل احلكومة، حتى ال تتعطل املؤسسات 

أكثر من الالزم.
وتســـاءل بن كيران ضمن اجتماع املجلس 
الوطني حلزبه الســـبت مستغربا ”كيف يعقل 
حلـــزب حصل علـــى 20 مقعدا على املســـتوى 
الوطنـــي، ونحـــن حصلنا على هـــذا الرقم في 

جهة الرباط فقط، أن يدخل احلكومة“.
وردا علـــى كالم بن كيـــران، قالت صحيفة 
االحتاد االشـــتراكي في عددهـــا الثالثاء، على 
لســـان يونس مجاهد الناطق الرســـمي باسم 
احلزب، إن ما ”جـــاء في كالم رئيس احلكومة 
املكلف أن علـــى االحتاد االشـــتراكي االكتفاء 
برئاســـة مجلس النواب، وهـــذا رأي محترم، 
لكنه يظل مع ذلك رأيا من بني اآلراء، التي تتم 

مناقشتها اليوم في الساحة السياسية“.
واعتبـــر مراقبـــون أن تشـــبث كل حـــزب 
مبواقفـــه خصوصا بعـــد أن صرح بـــأن ”كل 
طرف مازال متشـــبثا مبوقفـــه“، لم يزد األمور 

إال تعقيدا.
وأكـــد هؤالء أن األمـــر الواضح أن الدوائر 
العليـــا هـــي من ستســـهل اآلن عمليـــة املرور 
من احلســـابات الضيقة لألحـــزاب إلى تقدمي 
مصلحـــة البالد ونبـــذ املزايدات الشـــخصية 

تفاديا للمزيد من الفراغ املؤسساتي.
وهـــذا ما حاول أن يوضحه يونس مجاهد 
في مقاله عندما قال إن ”املســـاهمة اإليجابية 
في إجناح مهمة تشكيل احلكومة، هي االبتعاد 
عـــن كل ما ميكنه أن يؤجج الســـجال الذي لن 
يعمل إال على تعميق اخلرافات، التي قد تكون 
مفتعلـــة، في بعـــض األحيـــان، فدواعيها غير 
واضحة، ألنها ال حتيل على جدل حقيقي حول 

البرامج والتصورات واألسبقيات“.
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سعيد قدري

األربعـــاء  القاهـــرة،  تحتضـــن   – القاهــرة   {
والخميس، ورشـــة عمل ”الشبيبة الفتحاوية“، 
برعايـــة القيـــادي (المفصـــول) بحركـــة فتـــح 
محمد دحالن ومجموعة مـــن القيادات األخرى 
المحســـوبة على التيار اإلصالحي في الحركة، 

بينهم سمير المشهراوي، وسفيان أبوزايدة.
وربـــط مراقبـــون بيـــن تلك الورشـــة وبين 
المؤتمر الموســـع الذي ينوي دحالن وأنصاره 
تنظيمه فـــي القاهـــرة أيضا، ردا علـــى نتائج 
مؤتمـــر فتـــح الســـابع، الـــذي كانت مـــن بين 

مخرجاتـــه اإلطاحـــة بعـــدد كبير مـــن قيادات 
اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

وذهب البعض إلى حّد اعتبار أن الورشـــة 
قد تكون بداية لتشـــكيل ما ســـموه ”بالجســـم 

الموازي“ لحركة فتح ”األم“ .
ونفت شـــخصيات فتحاوية محسوبة على 
تيار دحـــالن، لـ ”العـــرب“، ارتبـــاط الحدثين، 
فـــاألول ال يتعـــّدى كونه ورشـــة عمل يحضرها 
نحو 300 من الشـــباب الجامعيين وكوادر فتح، 
للعمل علـــى النهوض بحالة الشـــباب في غزة 
وفلســـطين، أما الثانـــي، فهو مؤتمر موســـع، 

أعلنت عنه قيادات فتحاوية يتقدمها دحالن.

وحذرت القيادات الفتحاوية، من أن أحوال 
حركة فتح، في تراجع مســـتمر، بســـبب قصور 
فـــي رؤية الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 

وتحمله مسؤولية هذا التراجع.
ويبنـــي متبنو فكرة ارتبـــاط الحدثين على 
مؤشـــرين هاميـــن: األول أن الورشـــة المعلـــن 
عنها، ستنعقد في فندق الماسة التابع للقوات 
المســـلحة المصرية، وهو ما يعطـــى انطباعا 
بأنهـــا تحمـــل أبعادا سياســـية، علـــى خلفية 
اهتمام القاهرة بفريق اإلصالحيين داخل فتح، 
بســـبب تطابق رؤيتهـــم معها فـــي العديد من 
المسائل الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي 

تتعارض مع رؤية أبومازن. والمؤشـــر الثاني، 
فهو أن األســـماء المطروحة، والتي ســـتحضر 
ورشـــة العمـــل الشـــبابية، مـــن الشـــخصيات 

القيادية التي لم تحضر مؤتمر فتح السابع.
ولفتـــت مصـــادر مصرية قريبـــة من الملف 
الفلسطيني، إلى ما هو أبعد من كل التفسيرات 
الســـابقة، وهـــو أنه من المحتمـــل أن تتم على 
هامش الورشـــة مناقشـــة مســـألة االســـتعداد 
لالنتخابات التشـــريعية في قطاع غزة، وهو ما 
يفتـــح الباب للحديث عن فرص التنســـيق بين 
القيـــادة الحمســـاوية الجديدة فـــي غزة وبين 

إصالحيي فتح إلجراء هذه االنتخابات.

أمحد حافظ

المصـــري،  البرلمـــان  صـــوت   – القاهــرة   {
الثالثـــاء، باألغلبيـــة على التعديـــل الحكومي، 

الذي تقدم به رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
النقـــل،  وزراء:   9 التغييـــرات  وشـــملت 
والزراعة، واالســـتثمار، والتمويـــن والتجارة، 
والتربيـــة  والتخطيـــط،  المحليـــة،  والتنميـــة 
والتعليـــم، والتعليـــم العالـــي، ووزير شـــؤون 
مجلس النواب، مع ضم وزارة االســـتثمار إلى 
التعـــاون الدولـــي، وتعيين 4 نـــواب للوزراء، 
بينهـــم 3 نـــواب لوزير الزراعـــة، ونائب لوزير 

التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري.
المجموعتين  علـــى  التغييـــرات  وتركـــزت 
االقتصاديـــة والخدميـــة، خاصة وأن الســـخط 
الشـــعبي تجاه هـــذه الوزارات فـــي تزايد منذ 
اإلجـــراءات االقتصاديـــة الصعبـــة المتعلقـــة 
بتعويم ســـعر الجنيه المصـــري أمام العمالت 
األجنبية، وما تبعه من ارتفاع في أثمان الكثير 

من السلع.
وقالـــت مصـــادر برلمانيـــة لـ”العـــرب“ إن 
غضب النواب دفع رئيـــس الحكومة إلى إعادة 
تعديـــل القائمة مرة أخرى في ســـاعة متأخرة 
من ليل االثنين، بحيث شـــملت وزيري التربية 
والتعليم والنقل بســـبب الغضب الشـــعبي من 

أدائهما الخدمي.

وأضافـــت المصادر أن مشـــاورات التعديل 
اســـتمرت لســـاعات بيـــن الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي وشريف إســـماعيل رئيس الحكومة 
وعلـــي عبدالعـــال رئيس البرلمـــان من جانب، 
وبين عبدالعال ورؤساء الهيئات البرلمانية من 
جانب آخر، لالســـتقرار على القائمة النهائية، 

بسبب اعتراضات بعض النواب.

ورجـــح مراقبـــون أن يكون تدخـــل النواب 
برفض اســـتمرار وزراء بعينهـــم، لديهم رصيد 
كاٍف مـــن تصديـــر األزمـــات مع الـــرأي العام، 

محاولة إلظهار معارضة برلمانية للحكومة.
حيـــث  مفاجئـــة،  التغييـــرات  تكـــن  ولـــم 
توقـــع كثيـــرون اإلطاحة بعدد كبيـــر من وزراء 
المجموعـــة االقتصاديـــة، فـــي ظـــل حالة عدم 

االســـتقرار التي يشـــهدها االقتصاد المصري، 
وتراجع االستثمارات وزيادة الدين الخارجي، 

والتخبط في السياسة النقدية.
ورأت دوائر سياســـية أن التعديل الوزاري، 
حتى وإن اشـــتمل تغييرا فـــي حقائب وزارية 
محدودة من بين 34 وزيرا في تشكيل الحكومة، 
ســـيكون لـــه تأثيـــر على تهدئـــة الـــرأي العام 

وامتصاص الغضب الذي تتصاعد وتيرته.
إن  وقالـــت مصـــادر حكوميـــة لـ”العـــرب“ 
السيسي اســـتجاب لمالحظات مجلس النواب 
علـــى التعديـــل، حتى يحظـــى الـــوزراء الجدد 
بمساندة برلمانية والحيلولة دون وقوع صدام.

وكالعـــادة، حافظت الحكومة علـــى القوام 
األساسي للوزارات الســـيادية ولم يحدث فيها 

أي تغيير، وعلى رأسها الدفاع والخارجية.
وتعّد الحكومة الحالية األولى التي يتدخل 
البرلمان في تشـــكيلها، حيث شـــّكل السيســـي 
حكومته الســـابقة قبـــل أيام مـــن انعقاد أولى 
جلســـات البرلمـــان لتجنب االشـــتباك بينهما 
مبكـــرا، وجرى منح الشـــرعية لهـــا من جانب 
النواب في مـــارس، أما الحكومة الجديدة فهي 

الخامسة في عهد السيسي.
وقالـــت ســـكينة فـــؤاد، مستشـــارة رئيس 
الجمهورية سابقا، لـ“العرب“ إن الحكومة كانت 
في حاجة إلى ضخ دماء جديدة تستطيع فرض 

االستقرار على النظام االقتصادي للدولة، 

} بيروت - وجه رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري فـــي خطاب، بمناســـبة ذكرى اغتيال 
والـــده رفيق الحريري جملة من الرســـائل إلى 
الداخل والخارج، أهمها التأكيد على االستمرار 
في نهـــج األب القائـــم على االنتصـــار لمفهوم 
الدولة ورفض انخراط لبنان في أي محور معاد 

للمنظومة العربية.
الذكـــرى الثانية  الثالثـــاء،  لبنـــان،  وأحيا 
عشـــرة الغتيال رئيس الحكومة األســـبق رفيق 
الحريـــري عبر تفجيـــر في العاصمـــة بيروت، 
أســـقط أيضا أكثر من 20 قتيال، من بينهم وزير 

االقتصاد األسبق باسل فليحان.
وبدت المواقف التـــي أطلقها الحريري في 
مجمع بيال وســـط العاصمة بيروت، وبحضور 
العشـــرات مـــن السياســـيين، والمئـــات مـــن 
األنصار، مرنـــة بيد أنها في ذات الوقت حازمة 

تجاه عدد من الملفات.
وأكـــد رئيـــس الحكومة اللبنانية التمســـك 
بالمبادئ التـــي وضعها والده لبناء الدولة في 
لبنان، وشدد على ”أن شجاعة قرارنا بانتخاب 
ميشال عون رئيســـا للجمهورية وضعت نقطة 
على الســـطر، ومن يدعونا إلى الصدام مخطئ 
في العنـــوان ومن يتهمنا بالتنازل عن الثوابت 
مخطـــئ أيضا“، مشـــيرا إلـــى أنه لن يســـاوم 
على موقفه من النظام الســـوري والسالح غير 

الشرعي وعلى قتال ”حزب الله“ في سوريا.
وتوقـــع العديـــد مـــن المتابعيـــن للشـــأن 
اللبناني أن ُتفّجر تصريحات الرئيس ميشـــال 
عون، األخيرة حول ســـالح حـــزب الله، صداما 
بينـــه وبين الحريري، ورجحوا أن يركز خطاب 
األخير، الثالثاء، على تلك التصريحات بيد أنه 
ارتأى عدم االنجرار في هذا الســـياق، والحفاظ 

على الجو اإليجابي العام الذي يشهده لبنان.
واقتصر الحريري على التأكيد، في ما يشبه 
الرد غير المباشـــر، على وجـــود ”إجماع حول 

الجيش والقوى الشرعية والدولة فقط“.
وكان عـــون قـــد صـــرح االثنيـــن، لصحيفة 
حكومية مصرية أن ســـالح الحزب ضروري في 
ظل ضعف قدرات الجيش اللبناني، األمر الذي 

أثار انتقادات واسعة في الداخل اللبناني.
ولم يحضـــر الرئيـــس اللبنانـــي االحتفال 
بذكـــرى االغتيال لوجوده فـــي األردن في زيارة 
رســـمية، التقى خاللها العاهـــل األردني الملك 
عبداللـــه الثاني، حيث ناقش الطرفان العالقات 
الثنائيـــة وبحثا تعزيز التعـــاون خاصة في ما 

يتعلـــق بمكافحة اإلرهاب، وفـــق بيان الديوان 
الملكـــي األردني الذي تحصلـــت ”العرب“ على 

نسخة منه.
واعتبـــر الحريري أن لبنان يعيش ”معجزة 
األمن واالستقرار بفضل جهود الجيش والقوى 
األمنية“. ورأى المراقبون في تشـــخيصه نفيا 
لخطـــاب حزب اللـــه، الذي يـــرى أن تدخله في 

سوريا حمى لبنان من اإلرهاب.
وركز في جزء كبير من خطابه على مســـألة 
القانـــون االنتخابـــي الـــذي بات يشـــكل أزمة 
حقيقيـــة في لبنان، مؤكدا حرصه على التوصل 
إلى قانون جديد شـــرط أال يشـــكل حالة قهر أو 
عـــزل ألّي من مكونات العيش المشـــترك وعلى 

رأسهم ”حلفاؤنا في السراء والضراء“.
وأوضـــح أنه يعمل بكل أمانـــة إلنهاء حالة 
دوران القانـــون الجديـــد في الحلقـــة الفارغة، 
وسيذهب إلى صناديق االقتراع تحت سقف أي 

قانون يقره مجلس النواب.
وتوجـــه إلى جمهور تيار المســـتقبل قائال 
”االنتخابات على األبواب وال أحد يســـتطيع أن 

يمنعكم من الحضور في كل لبنان“.
وأضاف الحريري ”نحـــن أّم الصبي.. كلما 
يكون العنوان حماية الحياة المشـــتركة، ولكن 
لســـنا جمعيـــة خيرية سياســـية تتولى توزيع 

الهبات والمواقع المجانية“.
ويأتي إحياء الذكرى الـ12 الغتيال الحريري 
على وقع متغيرات عدة عرفها لبنان، منذ أواخر 
العام الماضي ترجمت في انتخاب ميشال عون 
رئيســـًا للبالد في 31 أكتوبر، تاله التوافق على 

تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة.
ولـــم يفوت الحريـــري االبـــن الفرصة على 
التأكيد على تمســـكه بالثوابـــت مثل المحكمة 
الدوليـــة الخاصة باغتيال والـــده، خاصة بعد 
ترويج البعض إلمكانية تجميد عمل المحكمة، 
في إطار التســـوية السياسية التي تمت والتي 

يصفها هؤالء بـ“الصفقة“.
وأوضـــح رئيـــس تيـــار المســـتقبل أنه ”ال 
مرجعيـــة يمكن أن تعلو علـــى مرجعية الدولة، 
فال مرجعية لألحزاب وال مرجعية لالســـتقواء 
بالخـــارج“، هـــو تأكيد على الموقـــف الرافض 
لسياســـة حزب الله الذي يعمل على ربط لبنان 
بأجندة طهران. مشددا على أن ”قرار لبنان بيد 

الدولة ال بيد محاور وال أي جهة إقليمية“.
وتوقف المراقبـــون عند تأكيد الحريري أن 
لبنـــان ”لن يكون جزءا مـــن أي محور في وجه 

أشـــقائه العـــرب“، بمـــا اعتبر غمزا مـــن قناة 
المتحالفين مع إيران ضد المحيط العربي.

وشـــكل اغتيال الحريري األب لحظة فارقة 
في تاريـــخ لبنان، خاصـــة وأن المتورطين في 

العملية هم رموز النظام الســـوري وعناصر من 
حزب الله اللبناني التابع إليران، والتي عجزت 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تشكلت 

في العام 2008 عن الوصول إليهم.
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عكس خطاب رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري في ذكرى اغتيال والده، حرصه على 
احلفاظ على األجواء اإليجابية الســــــائدة في البالد، مع التأكيد في اآلن ذاته على الثوابت 

وأهمها رفض سالح حزب الله، أو جر البالد إلى محور يستهدف الدول العربية.

خالفات تركية روسية 

تؤثر على اجتماع أستانة

} دمشــق – أعلنـــت كازاخســـتان أن الجولـــة 
الجديـــدة مـــن محادثات الســـالم في ســـوريا 
ســـتجري خلف أبواب مغلقة، وســـط أنباء عن 
خالفات روسية تركية، حول أولوية المواضيع 

التي ستناقش في هذه الجولة.
وتنطلـــق األربعاء، محادثـــات جديدة حول 

سوريا في العاصمة أستانة تمتد ليومين.
وتعتبـــر هذه المحادثـــات تمهيدية لمؤتمر 
جنيف الذي سينعقد األســـبوع المقبل برعاية 

أممية، وسيبحث في الحل السياسي.
وســـبق أن تـــّم عقد مؤتمر في أســـتانة في 
منتصف شهر يناير رعته كل من روسيا وتركيا 

وإيران لتثبيت وقف إطالق النار.
ولم يفلح ذلـــك االجتماع الـــذي تم االتفاق 
خاللـــه علـــى آلية لمراقبـــة وقف إطـــالق النار 
الذي تم التوصل إليه في ديسمبر بين موسكو 
وأنقـــرة، في وضع حـــد للخروقات على األرض 

خاصة من جانب النظام السوري.
وال تـــزال قائمة الحضور في أســـتانة غير 
واضحـــة، إذ وصل وفد الحكومة إلى أســـتانة، 

فيما هناك شكوك في حضور الفصائل.
ويقول مســـؤولون إن المعارضة قد تضطر 
في النهاية إلى إرســـال وفد مصغر لها، للبعث 
برسالتين مفادهما أنها ال تعرقل جهود السالم، 
وفـــي ذات الوقت هـــي غير راضية عن مســـار 
األمور بعد عجز موسكو عن إجبار النظام على 

وقف تجاوزاته الميدانية.
ويرى متابعون أن مســـألة تردد المعارضة 
في المشاركة بأســـتانة يعود أيضا إلى وجود 
خالفات روســـية تركيـــة، حيث ترى موســـكو 
ضرورة مناقشـــة الجانب السياســـي، كتمهيد 
لجنيـــف فـــي المقابل تصـــر أنقرة علـــى أن ال 

تتجاوز المباحثات البعد العسكري.
ويضيف هؤالء أن شـــهر العسل بين تركيا 
وروســـيا يبدو أنه شارف على نهايته، حيث أن 
أنقرة تعتقد أنه بوجـــود إدارة أميركية جديدة 
تبـــدو متعاونـــة أكثـــر معها، يمكـــن أن تحقق 
طموحاتها في ســـوريا، أكثر مـــن االرتهان إلى 
الجانب الروسي الذي يختلف معها في العديد 

من المسائل من بينها إقامة مناطق آمنة.
وفـــي العام الماضي انفرجـــت العالقة بين 
أنقرة وموســـكو، بعـــد توتر كبيـــر بينهما، ما 
ســـاهم بشـــكل واضح في تراجع حدة المعارك 

داخل سوريا، وإطالق العملية السياسية.
وتعود هـــذه االنفراجة إلى الغضب التركي 
مـــن إدارة باراك أوباما حيـــال طريقة تعاطيها 
مـــع الملـــف الســـوري، ولكـــن يبـــدو أن أنقرة 
وجدت ضالتها في دونالد ترامب، وبالتالي من 

المتوقع أن تنقلب مجددا على مواقفها.
ويـــرى محللون أن االنقـــالب على المواقف 

بات عقيدة ثابتة لدى النظام التركي.

الملك عبدالله الثاني استقبل الرئيس ميشال عون في عمان، حيث بحث معه العالقات الثنائية

{شبيبة فتح} تمهد الطريق لعقد مؤتمر التيار اإلصالحي بقيادة دحالن

البرملان املصري يصوت على التعديل الوزاري

على أمل أن يكون آخر تعديل في والية السيسي الحالية 

◄ أعلن وزير الدولة األردني لشؤون 
اإلعالم محمد المومني، الثالثاء، أن وفدا 

أردنيا رفيع المستوى سيشارك للمرة 
الثانية في المفاوضات المرتقبة بين 

الحكومة السورية وفصائل المعارضة 
في أستانا يومي 15 و16 فبراير الحالي.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان، الثالثاء، بأن ”المجازر التركية“ 

في مدينة الباب أدت إلى مقتل أكثر من 
60 مدنيا وإصابة العشرات خالل 6 أيام.

◄ اعتبرت جامعة الدول العربية أن 
محاولة الحكومة اإلسرائيلية تقييد رفع 
األذان في المساجد ”ستجر المنطقة إلى 

المزيد من التوتر والفوضى“.

◄ ناشد المنسق المقيم لألم المتحدة 
ومنسق الشؤون اإلنسانية في سوريا 
علي الزعتري جميع األطراف، التوافق 

لوصول المساعدات اإلنسانية إلى أربع 
مدن سورية محاصرة في ريفي دمشق 

وإدلب.

◄ قال القائم بأعمال رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، يوفال شتاينتس، في 

تعقيب على نبأ فوز يحيى السنوار، 
برئاسة حركة حماس، في قطاع غزة، 
إن ”المواجهة القادمة مع الحركة هي 

مسألة وقت ليس إّال“.

◄ أعلن مصدر عسكري حكومي سوري 
عن استعادة السيطرة على جميع النقاط 
التي خسرتها القوات الحكومية لصالح 

مقاتلي المعارضة المسلحة في حي 
المنشية بمدينة درعا.

◄ يعتزم مجلس الكنائس السوداني 
الطعن في القرار الصادر من السلطات 

بهدم 27 كنيسة في السودان.

باختصار

فيها أخبار بما  السياسية،  المفاوضات  في  السورية  المعارضة  ألطياف  واسع  تمثيل  من  بد  «ال 

التيارات الوطنية الديمقراطية التي تؤمن بالحل السياسي وتعمل من أجل».

أحمد اجلربا
رئيس تيار الغد السوري

{حماس تتجه إلى تعزيز نفوذ الجهاز العســـكري فيها، على حســـاب التيـــار المدني، وفوز يحيى 

السنوار سيدفع الحركة إلى التقارب مع إيران}.

تيسير محيسن
مدرس العلوم السياسية في جامعة األزهر بغزة



} الريــاض - بحـــث العاهل الســـعودي امللك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، الثالثاء في العاصمة 
الريـــاض، مـــع الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان ”تطورات األحداث على الســـاحتني 

اإلقليمية والدولية“.
وجاءت زيارة أردوغان إلى السعودية، في 
إطـــار جولة خليجية، كانـــت قادته إلى مملكة 
البحريـــن، فيمـــا وصل مســـاء الثالثـــاء إلى 

العاصمة القطرية الدوحة قادما من الرياض.
واكتســـت جولة أردوغان اخلليجية هذه، 
وخصوصا محطتهـــا الســـعودية، أهمية في 
نظـــر احملللـــني السياســـيني الذيـــن ربطوها 
بالتطورات املتسارعة في املنطقة، وما يرافقها 
من حتـــوالت في املواقف مـــن قضايا وملفات 
هامة ال ســـيما امللفني الســـوري واليمني، وما 
يتصـــل بهما من تدخالت إيرانية في شـــؤون 

بلدان املنطقة.
ويلحظ مراقبون تشّكل مالمح محور مضاّد 
للسياسات اإليرانية تشّجع على بنائه مواقف 
اإلدارة األميركيـــة اجلديـــدة بقيـــادة الرئيس 
دونالد ترامب الصارمة جتاه إيران، وســـتقوم 
فيه دول اخلليج العربـــي بدور محوري، فيما 
ميكـــن لتركيا في حال التزمت قيادتها مبوقف 

واضح من طهران، أن تشّكل سندا قويا له.
وســـيتعّني على أنقرة أن تتجاوز املواقف 
اللفظيـــة في دعمها لبلـــدان اخلليج مبواجهة 
التدخالت اإليرانيـــة، وأال تكتفي بالبحث لدى 
تلـــك الـــدول الغنية واملســـتقرة عن مكاســـب 
اقتصاديـــة تســـاعدها علـــى جتـــاوز أزمتها 

احلالية.
وتتسم سياســـة الرئيس التركي بنوع من 
البراغماتيـــة املبالـــغ فيها، والتـــي تقترب من 
االنتهازية، التي جّســـدتها فـــي تغّير املوقف 
بشـــكل جذري من امللف السوري والتحّول من 
العداء املطلق لروســـيا إلـــى التحالف الوثيق 

معها.
كما أن تلك البراغماتية هي ما يجعل أنقرة 
حتتفظ بقدر من التعاون والتنسيق مع إيران، 
رغم ترويجها خلطاب إعالمي مضاد لها بشكل 

كامل.
وتأخـــذ دول اخلليج في عالقتها مع أنقرة 
تلك السياســـة التركية بعني االعتبـــار، لّكنها 

متضي فـــي التقارب معها، علـــى األقل بهدف 
ضمان حتييدها ومنع انحيازها بشـــكل كامل 
للمعســـكر اإليرانـــي املضاد، مثلمـــا انحازت 
في وقت ســـابق للجانب الروسي على حساب 
القضية السورية التي كانت في بادئ األمر من 

أشّد املتحّمسني لها.
ويلتمـــس أردوغان في جولتـــه اخلليجية 
ســـندا في مســـار اخلروج مـــن األزمـــة التي 
شـــهدتها بالده خالل الســـنوات املاضية على 
مختلـــف الصعـــد السياســـية واالقتصاديـــة 
ومعارضـــوه  خصومـــه  ويتهمـــه  واألمنيـــة، 
باملســـؤولية عنها بسبب سياســـاته الداخلية 

واخلارجية.
وفي بداية توّليه الســـلطة فـــي تركيا رفع 
حزب العدالة والتنمية الـــذي يقوده أردوغان 
شعار ”صفر مشاكل“، لكن ما حدث بعد ذلك أن 
عالقات أنقرة تعّقدت مع جّل األطراف الدولية 
واإلقليمية، فضال عن إعادة إحياء الصراع في 

الداخل ضّد أكراد البالد.
وتترّكز االنتقادات ألردوغان بشـــكل خاص 
على إدارته للملف السوري، الذي بدأ التعاطي 
للثورة السورية ضّد نظام بشار  معه كـ“داعم“ 

األسد ومناهض لروسيا الداعمة لدمشق، لكّنه 
انتهى في األخير حليفا ملوسكو، بعد أن خسر 

عالقاته الوثيقة مع الواليات املتحدة.
وفي منطقـــة اخلليـــج احتفـــظ أردوغان، 
بشكل اســـتثنائي، بعالقات قوّية مع قطر على 
خلفية الدعم املشـــترك من قبل أنقرة والدوحة 

جلماعة اإلخوان املسلمني.
وســـيتعّني علـــى أنقرة تعديـــل الكثير من 
مواقفهـــا وإظهار جّديتها في التعاون مع دول 
اخلليج التي جتد بدورها مصلحة في كســـب 
تركيـــا التـــي متّثل قـــوة إقليميـــة وازنة، إلى 
صّفها، خصوصا فـــي عملية محاصرة النفوذ 
اإليرانـــي. ومن شـــأن حتالف تركـــي خليجي 
وثيق أن ميّثل جدار صّد متينا ضّد سياســـات 

طهران في املنطقة.
اخلليجـــي  التركـــي  التقـــارب  وســـيكون 
مفيـــدا ألردوغان أيضا في اســـتعادة عالقات 
بـــالده الطبيعية مع الواليـــات املتحدة، حيث 
ســـبق للعواصـــم اخلليجية أن توّســـطت في 
حتســـني العالقات بني واشـــنطن ونظام عمر 
حســـن البشير احلاكم في الســـودان. ويطمح 
الرئيـــس التركي إلى توثيـــق تعاون بالده مع 

دول اخلليـــج في مختلف املجاالت من اقتصاد 
وأمن ودفاع.

كما يســـعى إلى املزيد من تنسيق املواقف 
بشـــأن ملفات املنطقـــة، حيث باتـــت عواصم 
اخلليـــج معبرا ضروريـــا للباحثني عن حلول 

لتلك امللفات.
وقالت وكالة األنباء الســـعودية الرســـمية 
”واس“ إن امللـــك ســـلمان والرئيـــس أردوغان 
مباحثـــات بينهما  اســـتعرضا خالل جلســـة 
العالقـــات الثنائيـــة، ومجـــاالت التعاون بني 
البلديـــن، باإلضافـــة إلـــى مناقشـــة تطورات 

األحداث على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وكان الرئيـــس التركـــي قبل لقائـــه بامللك 
ســـلمان قد عقد اجتماعا مع ولـــي ولي العهد 
وزير الدفاع السعودي األمير محمد بن سلمان 
بحثـــا خالله تطويـــر العالقات بـــني الرياض 

وأنقرة.
ورافق أردوغان في جولتـــه اخلليجية كّل 
من وزيـــر اخلارجية مولـــود جاويش أوغلو، 
ووزيـــر الطاقـــة واملـــوارد الطبيعيـــة بـــرأت 
ألبيـــراق، ووزيـــر االقتصـــاد نهـــاد زيبكجي، 

ووزير الدفاع فكري إشيق.

الرياض تسحب أنقرة نحو محورها المضاد لسياسات إيران
[ الملك سلمان يفتح مع أردوغان ملفات المنطقة وتطوراتها

ــــــة الســــــعودية الراغبة في  اململكــــــة العربي
ــــــى احملور املضاد للتدخالت  ضم تركيا إل
ــــــى بّينة  ــــــة فــــــي املنقطــــــة، تظل عل اإليراني
ــــــة املبالغ فيها  ــــــة القيادة التركي ببراغماتي
والتي ســــــبق أن دفعت أنقرة إلى حتوالت 
جذرية في املوقف من القضية الســــــورية، 
واالنتقال من معاداة روسيا إلى التحالف 

معها.

اندفاعة تركية باتجاه المحور األقوى

} ديب - أعلنـــت دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
املتحـــدة، الثالثـــاء، دخولها بشـــكل رســـمي 
الســـباق العلمي العاملي إليصال البشـــر إلى 
كوكب املريخ خالل العقـــود القادمة، وذلك من 

خالل مشروع «املريخ ٢١١٧».
وأعلن عن املشـــروع اجلديد الشيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم نائـــب الرئيس اإلماراتي 
حاكم دبي، والشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي ضمن فعاليات القمة العاملية 

للحكومات املنعقدة باإلمارات.
ويتضمن املشـــروع برنامجا إلعداد كوادر 
علميـــة بحثية تخصصيـــة إماراتية في مجال 
استكشـــاف الكوكب ويســـتهدف فـــي مراحله 
النهائيـــة بنـــاء أول مســـتوطنة بشـــرية على 
املريخ خالل مائة عام من خالل قيادة حتالفات 
علمية بحثية دولية لتسريع العمل على احللم 

البشري القدمي في الوصول لكواكب أخرى.
كما يحتوي املشروع على «مسارات بحثية 
متوازية تتضمن استكشـــاف وســـائل التنقل 
والسكن والطاقة والغذاء على الكوكب األحمر، 
كما يتضمن البحث في تطوير وســـائل أسرع 
للوصول والعودة من الكوكب خالل مدة أقصر 

من املدة احلالية».
وســـيبدأ املشـــروع بفريق علمي إماراتي 
ويتوســـع خالل الفتـــرة القادمة لضـــم علماء 
وباحثـــني دوليـــني، وتنســـيق جهـــود بحثية 
بشـــرية في مجـــال استكشـــاف واســـتيطان 

الكوكب األحمر.
ونقلت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية «وام» 
عن الشـــيخ محمد بن راشـــد قوله إن «وصول 
البشـــر لكواكب أخرى هو حلم إنساني قدمي، 
وهدفنا أن تقود دولـــة اإلمارات جهودا دولية 

لتحقيق هذا احللم».
وأكد أن املشروع يستهدف بالدرجة األولى 
بناء قدرات علمية ومعرفية إماراتية وحتويل 

جامعات اإلمارات ملراكز بحثية.
وأضاف أن دولة اإلمارات اليوم ضمن أهم 
٩ دول في العالم تســـتثمر فـــي علوم الفضاء، 
وهدفنا تســـريع األبحـــاث البشـــرية في هذا 

املجال.
وقال الشيخ محمد بن زايد «هدفنا القريب 
من املشـــروع هـــو تطويـــر قـــدرات ومهارات 

وكفاءات أبناء اإلمارات».
وأضاف «مشروع املريخ هو مشروع طويل 
األمـــد وأول فائـــدة منـــه هو تطويـــر تعليمنا 
وجامعاتنـــا ومراكـــز أبحاثنا لتقـــود أبناءنا 
لدخـــول مجـــاالت البحـــث العلمي فـــي كافة 

التخصصات».
وكانت اإلمارات قـــد أعلنت في العام ٢٠١٥ 
عن بدء العمل على مشروع إلرسال أول مسبار 
عربي وإســـالمي لكوكب املريـــخ بقيادة فريق 
عمـــل إماراتي فـــي رحلة استكشـــافية علمية 

تصل للكوكب األحمر في العام ٢٠٢١.

اإلمارات تعلن بداية 

الرحلة إلى املريخ

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قضت محكمة الجنايات الكويتية 
بحبس رجل الدين الشيعي ياسر 

الحبيب 10 سنوات بعد إدانته 
باالنضمام إلى جماعة محظورة وقيامه 

بنشر الفتنة. وكان الحبيب قد انخرط 
في عملية جمع أموال تحت عنوان 

”العمل الخيري“ وفتح قناة فضائية 
خصصها للتحريض الطائفي واإلساءة 

لرموز الطوائف المخالفة لطائفته.

◄ استجابت أعداد ضئيلة للدعوة 
إلى التظاهر بشوارع البحرين كانت 
أطلقتها المعارضة الشيعية إلحياء 
ذكرى اضطرابات فبراير 2011. ولم 

يتجاوز عدد المشاركين في مظاهرة 
شهدتها الثالثاء، إحدى ضواحي 

العاصمة المنامة بضع عشرات.

◄ تظاهر يمنيون من أهالي مدينة 
تعز بجنوب غرب اليمن، الثالثاء، 
مطالبين بفرض األمن في المدينة 

الواقع معظمها تحت سيطرة القوات 
الحكومية، مطالبين بإنهاء حالة 

االنفالت، وذلك غداة اشتباكات بين 
فصيلين مواليين للحكومة.

◄ سقط الثالثاء ما ال يقل عن 12 
شخصا بين قتلى وجرحى في انفجار 

سيارة مفخخة في الحي الصناعي 
بمنطقة البياع جنوب غربي العاصمة 

العراقية بغداد.

◄ وافق مجلس األّمة الكويتي 
(البرلمان)، الثالثاء، على طلبات 

النيابة العامة برفع الحصانة النيابية 
عن أربعة من أعضائه بينهم ثالثة 
سيحاكمون في قضية اقتحام مقر 

المجلس سنة 2011.

باختصار
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«الـــدول مثل البشـــر تتعـــرض ألنواع مختلفـــة من األمـــراض، ولكن التمســـك بمنظومة القيم أخبار

واألخالق يشكل أقوى جهاز مناعة الستدامة األوطان}.

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
 وزير الداخلية اإلماراتي

«لم يعد أحد يذكر شـــيئا اســـمه الربيـــع العربي.. زمن وانتهى. الشـــعوب العربية تلقت درســـا 

وينبغي لها أن تبعد نفسها عن هذه الدروس}.

 يوسف بن علوي
وزير الشؤون اخلارجية العماني
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} املوصــل (العــراق) - تشـــهد معركـــة مدينة 
املوصل مركز محافظة نينوى بشـــمال العراق 
جمودا شـــديدا أتاح لتنظيم داعش اســـتعادة 
زمـــام املبادرة واخلروج من حالـــة الدفاع إلى 
الهجـــوم علـــى مواقـــع القـــوات العراقية في 
اجلانب الشـــرقي من املدينة والذي ســـبق أن 
استعيد بشكل كامل من ســـيطرته، بينما شّن 
أعنـــف هجوم لـــه على اجلبهـــة الغربية حيث 
تنشط ميليشيات احلشد الشعبي، في محاولة 
لفتح الطريق نحو مركزه الكبير مبدينة الرّقة 

السورية.
وينعكس جمـــود املعركة بشـــكل آلي على 
أوضاع سكان املدينة سواء في شقها الشرقي 
حيث عادت صواريخ داعش وسياراته املفخخة 
تســـتهدفهم وتوقع الضحايا في صفوفهم، أو 
في الشق الغربي حيث يعاني املدنيون ظروفا 
بالغـــة الصعوبة في ظل نـــدرة املواد الغذائية 
واألدوية والوقود ومياه الشـــرب ويتعّرضون 
حلمـــالت انتقام وقتل وتنكيل من قبل التنظيم 
املتشـــّدد، الـــذي يتحّصـــن داخـــل أحيائهـــم 

السكنية متخذا منهم دروعا بشرية.
ولـــم تلتـــزم احلكومة العراقيـــة بوعودها 
املتكّررة باإلســـراع في إطالق عملية استعادة 
أحياء الضفة الغربية لنهر دجلة، في ظّل أنباء 
عن وجود صعوبات مالية ولوجســـتية كبيرة 
يتصل بعضهـــا بالعجز عـــن مواصلة متويل 

احلرب، وبنقص فادح في الذخيرة والعتاد.
ولوحظ تراجـــع واضح في وتيرة ضربات 
التحالـــف الدولي بقيـــادة الواليـــات املتحدة 

ملواقع داعش في مدينة املوصل ومحيطها.
وعـــزا البعض ذلك إلى قرار سياســـي من 
إدارة الرئيس األميركي اجلديد دونالد ترامب 
بإبطاء وتيرة املعركة وتأخير حسمها بانتظار 
ترتيبات تتصل مبشاركة امليليشيات الشيعية 
املوالية إليران في احلـــرب وما يعنيه ذلك من 
سيطرة إيرانية بالوكالة على منطقة مهّمة من 
األراضي العراقية على الطريق باجتاه سوريا.
وتتحّدث مصـــادر عراقية عن تكّتم حكومة 
بغداد على محتوى مكاملة هاتفية عاصفة، وّجه 
خاللها الرئيس ترامب إنذارات شديدة اللهجة 
لرئيس الوزراء حيدر العبادي بشـــأن وجوب 

اتباع سياســـة مســـتقلة عن إيران واحلّد من 
نشاط امليليشيات املوالية لها داخل العراق.

احلـــرب  لســـير  متابعـــون  يســـتثني  وال 
على داعش علـــى األراضـــي العراقية، وقوف 
اخلالفـــات السياســـية الداخلية احلـــاّدة بني 
الفرقـــاء العراقيني وراء تعّثـــر معركة املوصل 
في إطـــار عملية تصفية حســـابات بني هؤالء 
الفرقـــاء وعـــدم اتفاقهـــم على تقاســـم املغامن 
السياسية والنفوذ في مرحلة ما بعد املعركة.

وإذا كان رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي، 
وهو الطـــرف األضعف ضمن حلقات التحالف 
الشـــيعي احلاكـــم، قد راهـــن على اســـتثمار 
انتصار خاطف على داعـــش في تقوية مركزه 
شـــعبيا والظهـــور مبظهـــر املنقذ فـــي مقابل 
صـــورة ســـلفه نـــوري املالكي الذي شـــهدت 
فترة حكمـــه الثانية هزمية القـــوات العراقية 
أمام داعـــش واحتالل األخير ألجزاء واســـعة 
من البالد، فـــإن هناك أطرافـــا عديدة ال حتبذ 
أن تكـــون النتائج كما يتمناهـــا العبادي، ذلك 

ألنها جتد أن من مصلحتها أن يصاب مشروع 
اســـتعادة املوصل بإخفاقـــات ميكن حتميلها 
لرئيـــس الوزراء باعتباره قائـــدا عاما للقوات 

املسلحة.
وليس مســـتبعدا، وفق حتليـــل هؤالء، أن 
يكـــون املالكـــي وراء اخلالفات التـــي يثيرها 
زعمـــاء امليليشـــيات املنضويـــة في احلشـــد 

الشعبي حول خطط املعركة وسيرها.
ومـــع اكتفاء القـــوات العراقيـــة مبحاولة 
احلفاظ على مكاســـبها امليدانية في املوصل، 
أصبـــح تنظيم داعش أكثر جـــرأة في املبادرة 
بالهجـــوم. ووصـــف خبير عراقي في شـــؤون 
اجلماعات املسلحة هجوما شنه التنظيم على 
ميليشيات احلشد الشعبي في احملور الغربي 
ملدينة املوصل باألكبر منذ قرابة عام، قائال إّن 

له ”دالالت عسكرية مخيفة“.
واألحد املاضي، شن تنظيم داعش هجوما 
عنيفـــا وكبيرا على وحـــدات كتائب حزب الله 
العـــراق وفصائـــل أخـــرى من قوات احلشـــد 

وشـــرطة الطـــوارئ فـــي قرى الشـــرائع وعني 
احلصان وأم الشـــبابيط غـــرب تلعفر الواقعة 
على بعد ســـتني كيلومترا مـــن مدينة املوصل 

في الطريق باجتاه سوريا.
وقال اخلبير مظفر نعمان لوكالة األناضول 
إن ”الهجوم امتاز بالنوعية والدقة خاصة وأن 
التنظيم لم يتمكن منذ 26 نوفمبر 2016 من شن 

هجوم مماثل“.
ولفـــت إلـــى أن ”التنظيم ســـعى من خالل 
هجومه إلـــى فتح خط اإلمـــدادات الرابط بني 
مدينـــة الرقة الســـورية وتلعفـــر واملوصل في 

العراق“.
وأشـــار اخلبيـــر إلى أن ”قنـــوات إعالمية 
قريبة من احلشد الشعبي سارعت بعد الهجوم 
إلى بث إشاعة مفادها أن زعيم التنظيم أبوبكر 
البغدادي، أصيب بجراح بالغة إثر غارة جوية 
اســـتهدفته في مدينة القائم احلدودية التابعة 
حملافظـــة األنبار غربي العراق، وذلك إلشـــغال 
الرأي العام وإبعاد األنظار عن الهجوم الكبير 

الذي استهدف قوات احلشد“.
وقال عبداحلســـن الســـاعدي أحد مقاتلي 
احلشـــد الشـــعبي إن ”التنظيم خطط للهجوم 
العنيف بشكل محكم، إذ استخدم فيه 7 وحدات 
تكتيكيـــة قوامها 400 مســـلح، هاجموا مقرات 
احلشد قرب قضاء تلعفر“. وتابع أن ”التنظيم 
استخدم أيضا خالل هجومه 5 عربات مفخخة 
و3 دبابات كان قد استولى عليها عند اقتحامه 

املوصل في يونيو 2014“.
وأشـــار إلى أن ”املواجهات استمرت ألكثر 
من 5 ســـاعات، وسط غياب للغطاء اجلوي من 

الطائرات العراقية واألميركية“.
ولفـــت إلـــى أن ”العشـــرات من مســـلحي 
التنظيم قتلوا، قبل االســـتيالء على أسلحتهم 
ومعداتهـــم القتاليـــة، فضال عن إجبـــار بقية 
املهاجمني على الفرار إلى املواقع األخرى التي 

ال تزال حتت سيطرتهم“.
وحول خســـائر احلشـــد، قال الساعي إنه 
ال ميلـــك معلومات عنها، لكّن مصـــادر محّلية 
حتّدثت عن رؤية العشرات من اجلثث املتفّحمة 
بني أكوام من حطام املركبات التي اســـُتهدفت 

بصواريخ داعش وبسياراته املفّخخة.

جمود بمعركة املوصل يعيد زمام املبادرة لتنظيم داعش

كي ال يصدأ السالح



} القاهرة - فشـــلت القاهرة في التوسط بين 
القائد العـــام للجيش الليبي المشـــير خليفة 
حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. 
وأكـــد مديـــر مكتب اإلعـــالم بالقيـــادة العامة 
للجيـــش الليبي، خليفـــة العبيـــدي، الثالثاء 
رفض  حفتر عقد لقـــاء مع رئيس  لـ“العـــرب“ 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وتنسق القاهرة منذ حوالي شهر لعقد هذا 
اللقاء الذي كان من المزمع عقده الثالثاء، بعد 
وصول حفتر والســـراج للعاصمـــة المصرية 

مساء االثنين.
وال يبـــدو قـــرار حفتـــر غريبـــا بالنســـبة 
إلـــى المتابعيـــن للشـــأن السياســـي الليبـــي 
الذيـــن ربطوه بنفـــي القيـــادة العامة للجيش 
فـــي األســـابيع الماضيـــة لتصريحـــات وزير 
الخارجية المصري ســـامح شـــكري الذي أكد 
وجود ترتيبات لعقـــد لقاء بين الطرفين، وهو 

ما أشار إلى وجود عوائق أمام هذا اللقاء.
وتضمن نشاط السراج وحفتر في القاهرة 
اجتماعـــا مع رئيـــس األركان العامـــة للقوات 
المســـلحة المصرية الفريق محمود حجازي، 
باعتبـــاره رئيس اللجنـــة الحكومية المصرية 

المكلفة بملف األزمة الليبية.
وبحسب وســـائل إعالم محلية، فإن حفتر 
رفض المقابلة بعد لقاء جمعه بحجازي، وهو 
ما يرجح فرضية أن يكون قد اســـتمع لمقترح 
السراج الذي ربما يكون قد اجتمع مع حجازي 
قبل حفتر. وبحسب نفس المصادر، فإن جدول 
األعمال كان يتضمن لقاء حجازي مع الســـراج 
وحفتر كل على حدة، ليتم في ما بعد عقد لقاء 
مشترك بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي.
وأرجع مراقبون رفض حفتر لقاء الســـراج 
إلى تباعد فـــي وجهات النظر بيـــن الطرفين، 
خصوصا في ما يتعلق بمبادرة السراج التي 

كان قد أعلن عنها منذ أيام.
وفي حين لم تتكشف مالمح المبادرة بعد، 
إال أن مـــا يتم تداوله من معلومات يشـــير إلى 

أن الســـراج ســـيطالب بوقف إطالق النار في 
جميع جبهات القتال وســـيعمل على تشـــكيل 
حكومة أزمة مصغرة ومجلس عسكري يقوده 
قائد الجيش خليفة حفتر، باالشتراك مع قادة 

عسكريين يمثلون مختلف مناطق ليبيا.
وســـتقترح مبادرة الســـراج أيضا إجراء 
انتخابـــات برلمانية عاجلة لتشـــكيل حكومة 
موحـــدة، كما ســـتنادي بتســـريع عمـــل هيئة 

صياغة الدستور الدائم للبالد.
ولئـــن بنى الكثير من الليبيين آمال توافق 
ينهي حالة الصراع العاصفة ببالدهم على هذا 
اللقـــاء، إال أن مراقبين يرون أن األزمة ليســـت 
بيـــن الســـراج وحفتر بقدر ما هـــي بين حفتر 
والجماعات المسلحة وخاصة تلك المحسوبة 
علـــى الجماعـــة الليبية المقاتلـــة، إضافة إلى 

الجماعات التابعة لإلخوان المسلمين.

وتتمسك هذه الميليشــــيات بإدماجها في 
مؤسستي الجيش والشرطة باعتبار أن عددا 
من أفرادها شاركوا في أحداث اإلطاحة بنظام 
العقيد الراحل معمــــر القذافي ويطلقون على 

أنفسهم لقب ”الثوار“.
ويرفــــض عدد كبير من هذه الميليشــــيات 
االعتراف بحكومة الوفاق، وتعلن تبعيتها لما 
يعرف بحكومة اإلنقاذ الوطني برئاسة خليفة 

الغويل. 
وسيطرت هذه الميليشــــيات خالل الفترة 
األخيــــرة علــــى مناطــــق كبيرة فــــي العاصمة 
طرابلــــس من بينها مقــــار وزارات كانت تحت 

سيطرة حكومة الوفاق.
كمــــا تســــيطر علــــى مناطق جنــــوب غرب 
العاصمــــة من بينهــــا مطار طرابلــــس. ويرى 
متابعــــون للشــــأن الليبي أن هــــذه التحركات 

باتــــت تشــــكل خطــــرا علــــى حكومــــة الوفاق 
الوطني برئاسة فايز السراج.

البريطانية  ”التايمــــز“  صحيفة  واعتبرت 
أن حكومــــة الوفاق الوطني الليبي على شــــفا 
االنهيــــار. بعدما قرر خليفــــة الغويل، منافس 
رئيــــس الحكومــــة الليبيــــة فايــــز مصطفــــى 
الســــّراج، افتتاح مطار خاص به في طرابلس 
وقامــــت الجماعــــات المســــلحة المؤيــــدة له 

بتشكيل مجلس عسكري جديد.
وقالت الصحيفة في تقرير لمراســــلها بيل 
تــــروا إن حكومة الوفاق الوطنــــي التي تدير 
أعمالها من قاعدة عسكرية بحرية منذ مارس 
الماضي أخفقت فــــي إيقاف الغويل من إعادة 
تجهيز مطار طرابلــــس الدولي الذي يأمل في 

إعادة افتتاحه الجمعة.
ودمر مطــــار طرابلس خــــالل الحرب بين 
الفصائل في عام 2014 وحول مسار الطائرات 
إلى مطــــار معيتيقــــة الذي يخضع لســــيطرة 

القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
وقال الناطق باســــم القوات الخاصة التي 
تحرس القاعدة الجوية في مطار معيتيقة، إن 
هذه ”الخطوة مقلقة ونحن بانتظار معرفة ما 

الذي سيفعله الغويل في مطار طرابلس؟“.
ويعتقــــد كثيرون أن هــــذه التحركات تأتي 
اســــتباقا ألي اتفــــاق يمكــــن أن يتوصل إليه 
الســــراج مع خليفة حفتر، وهو ما من شــــأنه 
أن يهدد مســــتقبل هذه الميليشيات. ويرفض 
حفتــــر بشــــكل قاطــــع إدمــــاج الميليشــــيات 
المؤدلجة المحسوبة على اإلخوان المسلمين 

والجماعة الليبية المقاتلة بشكل قاطع. 
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القاهرة تفشل في التوسط بني حفتر والسراج
[ ميليشيات مؤيدة لحكومة الغويل تستعد إلعادة فتح مطار طرابلس

حفتر مازال غير مستعد للتنازل

} برليــن - رفـــض رئيس الوزراء التونســـي 
يوسف الشاهد قبل لقائه المستشارة األلمانية 
الثالثاء، طلبات المستشـــارة األلمانية أنجيال 
ميركل بتوطين المهاجرين غير الشرعيين في 

تونس.
وقالت المستشارة األلمانية، السبت، إنها 
تريد أن تبلغ نظيرها التونســـي في برلين بأن 
علـــى تونس الكـــف عن عرقلة عمليـــات إبعاد 
المهاجرين بطريقة غير مشروعة، وخصوصا 
عندمـــا يتعلـــق األمـــر بأشـــخاص مرتبطين 
بالتيار الســـلفي. وتأخـــذ ألمانيا على تونس 
ومعها المغـــرب والجزائر، عـــدم التعاون في 

هذا المجال خصوصا.
وبعد االعتداء بشاحنة على سوق الميالد 
فـــي برلين الـــذي أوقع 12 قتيال في ديســـمبر 
الماضـــي ونفذه التونســـي أنيـــس العامري 
وتبناه داعش، تبّيـــن أن طلب العامري للجوء 
كان قد رفض قبل ستة أشهر من ذلك التاريخ، 
لكن لم يتسن ترحيله عام 2016 بسبب إجراءات 

بيروقراطية في تونس.
وقـــال يوســـف الشـــاهد فـــي مقابلـــة مع 
صحيفـــة ”بيلد“ الشـــعبية األلمانية، الثالثاء، 
إن ”الســـلطات التونسية لم ترتكب أي خطأ“، 
محـــاوال إلقـــاء المســـؤولية على الســـلطات 
األلمانية. وأضاف ”ننتظر من الســـلطات أدلة 
واضحة على أن الشـــخص هو تونسي فعال“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”المهاجرين غير الشـــرعيين 
يســـتخدمون أوراقا مزورة، مـــا يصعب األمر 

ويؤدي إلى إبطاء العملية“.
وأضاف أن ”أنيس العامري لم يكن إرهابيا 
حين غادر تونس في 2011 وليســـت هناك أدلة 
على أنه أصبح متطرفا“. وتابع ”في ما يتعلق 
بوثائق الهوية، هنا أيضا تصرفت الســـلطات 
التونســـية بشـــكل صائب. نحـــن على اتصال 

وثيق على الدوام مع ألمانيا“.
كمـــا قلل من حجم المشـــكلة، قائال إن عدد 
الرعايا التونســـيين المعنيين بإجراءات طرد 

”صغير جدا، حوالي ألف شخص“.
أنجيال  األلمانيـــة  المستشـــارة  وأعلنـــت 
ميـــركل عـــن خطـــط لتعزيـــز الدعـــم األلماني 

لالجئين العائدين طواعية إلى تونس.

وقالت ميركل، الثالثــــاء، إنه من المحتمل 
تقديم عروض تعليمية ودعم مالي لتأســــيس 
شــــركات للتونســــيين العائديــــن طواعية إلى 

بلدهم.
وذكــــرت أنه تجري حاليا مشــــاورات على 
مســــتوى الوزراء المختصين بشأن تفاصيل 
هذه الخطط. كمــــا أعلنت عزمها زيارة تونس 

في ربيع هذا العام.
وأكدت ميركل أنه يأتــــي من تونس حاليا 
نحو 1 بالمئة من إجمالي الالجئين الوافدين 
إلــــى إيطاليا، مضيفــــة أن ليبيا ال تــــزال بلد 
المنشــــأ الرئيســــي الذي يفد منــــه الالجئون 
بفارق كبير، مشــــيرة إلــــى أن هناك نحو 1500 
الجئ تونســــي في ألمانيا ملزمــــون بمغادرة 

البالد.
وقبل ســــنة نددت ألمانيا ببــــطء عمليات 
الطــــرد بعدما خلصت الشــــرطة إلى أن معظم 
مرتكبــــي االعتــــداءات التي وقعــــت ليلة رأس 
الســــنة في كولونيا والذين تــــم التعرف على 
هوياتهم كانوا من رعايا دول شــــمال أفريقيا 

وأوضاعهم غير قانونية في البالد.

وقالت ميركل في رســــالتها األســــبوعية، 
الســــبت، إنهــــا تعتــــزم أن تبحث مــــع رئيس 
الوزراء التونسي ”كيفية التحرك بسرعة أكبر 
حــــول هذه المســــألة، وخصوصــــا في حاالت 
تشمل أشــــخاصا خطرين“، مضيفة أن تونس 
عبــــرت عــــن ”موقــــف إيجابي جــــدا“ في هذه 

المسألة.
وأضافت أنهــــا تعتزم البحــــث مع رئيس 
الــــوزراء التونســــي أيضــــا إمكانيــــة إقامــــة 
مخيمــــات في تونــــس الســــتقبال المهاجرين 
الذيــــن يتــــم إنقاذهــــم خــــالل عمليــــات عبور 
المتوســــط من أجل منع وصولهم إلى أوروبا، 
لكــــن رئيس الــــوزراء التونســــي رفــــض هذا 

االقتراح.
وقال الشاهد إن ”تونس ديمقراطية ناشئة، 
وال أعتقد أن هذا األمر سينجح وليست لدينا 
القدرات إلقامــــة مخيمات الجئين. الحل يجب 
أن يتم التوصل إليه مع ليبيا“، حيث يستفيد 

المهربون من الفوضى.
واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر 
والجــــئ منذ العام 2015، مــــا زاد الضغط على 

المستشــــارة األلمانيــــة فيمــــا تواجه صعودا 
لحــــزب مناهــــض للهجــــرة قبــــل االنتخابات 

التشريعية المرتقبة في سبتمبر.
واســــتفاد الحزب الشــــعبوي ”البديل من 
من هــــذا الوضع لكي يرســــخ  أجــــل ألمانيا“ 
وضعه علــــى الســــاحة السياســــية األلمانية 

متهما ميركل بتعريض البالد للخطر.
التونســــيون  يشــــكل  ال  وإحصائيــــا 
والجزائريــــون والمغاربــــة الذيــــن يحصلون 
على أوضاع الجئين إال نسبة 0.8 بالمئة و2.7 
بالمئة و3.5 بالمئــــة على التوالي من إجمالي 

الحاالت.
لكــــن موضوع الترحيل يقابل بحساســــية 
كبرى فــــي تونس، البلد الذي يشــــهد معدالت 
متضخمة مــــن البطالة وحيــــث تؤمن العديد 
من العائالت معيشــــتها من المال الذي يرسله 

أفراد منها يقيمون في أوروبا.
وبعدما وعدت بدعم تونس في سياســــتها 
للتنمية واالســــتثمار، يبدو أن ميركل تستبعد 
ربط المســــاعدة لتونــــس بالتقــــدم في مجال 

الهجرة.

الشاهد يرفض مطلب ألمانيا بتوطين المهاجرين في تونس
[ ميركل تعد بدعم المهاجرين العائدين طواعية لتونس

ــــــر رئيس احلكومة التونســــــية يوســــــف  عب
ــــــب  الشــــــاهد عــــــن رفضــــــه القاطــــــع ملطال
ــــــركل  مي ــــــال  أجني ــــــة  األملاني املستشــــــارة 
بخصوص إقامة مخيمات جلوء للمهاجرين 
ــــــن يتم إنقاذهــــــم قبل الوصــــــول إلى  الذي
ــــــي قدمتها  أوروبا، رغــــــم وعود الدعم الت
ميركل خالل لقائها مع الشــــــاهد الثالثاء 

في برلني.

ليس كل ما تطلبه ميركل يقبله الشاهد

تحركات امليليشيات في طرابلس 

ـــى اســتــبــاق أي اتــفــاق  تــهــدف إل

مع  السراج  إليه  يتوصل  أن  يمكن 

حفتر يهدد مستقبلها

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أشاد وزير الخارجية اليمني 
عبدالملك عبدالجليل المخالفي، بموقف 

تونس الداعم والمساند للحكومة 
الشرعية في اليمن، مؤكدا ”أهمية 
تعزيز العالقات الثنائية بما يعود 

بالخير والمنفعة على البلدين“، وذلك 
عقب لقاء جمعه بالرئيس التونسي 

الباجي قايد السبسي، الثالثاء.

المغربي  ◄ قال موقع ”هسبريس“ 
إن عبداإلله بن كيران، رئيس الحكومة 

المعين وعزيز أخنوش رئيس حزب 
التجمع الوطني لألحرار استأنفا، 

االثنين، مشاورات تشكيل الحكومة 
التي توقفت منذ أسابيع، وذلك بسبب 

المواقف المتباينة بينهما.

◄ نفت األمم المتحدة، اإلثنين ما 
تناولته بعض وسائل اإلعالم حول 

وجود مشاورات لتعيين وزيرة 
الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي 

ليفني بمنصب المبعوث األممي إلى 
ليبيا.

◄ أعلن وزير الخارجية التونسية 
خميس الجهيناوي، الثالثاء، أن تونس 
ستحتضن خالل األيام القادمة اجتماعا 
لوزراء خارجية كل من تونس والجزائر 

ومصر، لوضع تصور عام لحل األزمة 
الليبية.

◄ طالب أعيان من قبيلة البراعصة 
شرق ليبيا السلطات ذات االختصاص 

بمن في ذلك قادة عملية الكرامة، 
باتخاذ موقف حاسم ورادع ضد كل 

من ساهم في حادثة اقتحام مقر إقامة 
العقيد فرج البرعصي، آمر المنطقة 

العسكرية بالجبل األخضر سابقا.

باختصار

«االتحاد ال يتدخل في تعيين الوزراء ويترك لرئيس الحكومة تقدير المسائل، وأعتقد أن أكثر أخبار

من ثلث أعضاء الحكومة يجب تغييرهم في حال إجراء تقييم حقيقي».

سامي الطاهري
األمني العام املساعد لالحتاد العام التونسي للشغل

{االتهامات التي وجهها عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد إليطاليا بشأن ضلوعها في 

استهداف طائرة كانت تقل العميد مؤمن الدرسي، مجنونة وباطلة}.

جوزيبي بيروني
السفير اإليطالي لدى ليبيا

صابر بليدي

} الجزائــر- أثار غياب اســــم رئيس الوزراء  
اجلزائري عبداملالك ســــالل، مــــن الئحة وزراء 
حزب جبهة التحرير الوطني احلاكم املرشحني 
خلوض غمار االنتخابات التشــــريعية املقررة 
فــــي الرابع مايــــو املقبل، اســــتفهامات عديدة 
حول مســــتقبل الرجــــل في املشــــهد اجلديد، 
وخلفيات إســــقاطه مــــن الســــباق، بعدما ظل 
إلى غاية الساعات األخيرة، مرشحا ألن يكون 
على رأس قائمة احلزب باملقاطعة االنتخابية 

للعاصمة.
وحتدثــــت مصــــادر مطلعة فــــي اجلزائر، 
على أن قرار إســــقاط رئيس الوزراء عبداملالك 
سالل، من سباق االنتخابات التشريعية، اتخذ 
من طرف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بعدما 
اقترح من طرف قيادة احلزب ليكون على رأس 
الئحة العاصمة، وهو ما سوقت له العديد من 

وسائل اإلعالم احمللية.
وتالفــــى الرجــــل األول فــــي حــــزب جبهة 
التحريــــر الوطنــــي جمال ولد عبــــاس، خالل 
الذيــــن  احلــــزب  وزراء  الئحــــة  عــــن  كشــــفه 
ســــيخوضون ســــباق االنتخابات التشريعية، 
احلديث عن مســــألة غياب اسم رئيس الوزراء 
عبداملالــــك ســــالل، وبرر ذلك بكــــون الرجل لم 
يحســــم األمر بعد، وأنه لم يقدم ملف ترشحه 

حلد اآلن إلدارة احلزب.
احلكومــــة  فــــي  ترشــــح وزراء  يــــزال  وال 
احلالية، يثير لغطا في األوســــاط السياســــية 
واحلزبيــــة، كونه ”مؤشــــرا على عــــدم نزاهة 
االستحقاق االنتخابي بسبب االنحياز املنتظر 
لإلدارة لصالح هــــؤالء، وتوظيفهم ملناصبهم 
ولوسائل دوائرهم الوزارية البشرية واملادية، 
خلدمــــة مشــــروعهم السياســــي، واســــتعمال 
للحشــــد اجلماهيري  نفوذهم فــــي قطاعاتهم 

لصفوفهم“.
وكان مراقبــــون في اجلزائــــر، قد اعتبروا 
لالنتخابــــات  ســــالل  عبداملالــــك  ترشــــح  أن 
التشــــريعية، ال يتجــــاوز فقط حــــدود الهيئة 
التشــــريعية اجلديــــدة، وإمنا ســــيكون ممرا 
للعبور إلى شــــغل منصب الرجــــل الثالث في 
الدولة اجلزائرية بحسب الترتيب الدستوري 
(رئيس الغرفة األولــــى للبرملان)، أو االحتفاظ 
مبنصبه في احلكومة اجلديدة، وكذلك منصة 
للمناورة من أجل خالفة الرئيس بوتفليقة في 

استحقاق ٢٠١٩.
بالشــــأن  مهتمــــون  محللــــون  وذهــــب 
اجلزائري، إلى اعتبار قرار اإلســــقاط، يتراوح 
بــــني خطوة مــــن الرئيــــس بوتفليقــــة لتالفي 
شكوك مسبقة من طرف الطبقة السياسية في 
نزاهة االنتخابات، وبني قطع طريق مبكر على 
طموحات سياســــية للرجل تســــتهدف مغازلة 

قصر املرادية.

طموح سالل يسقطه 

من سباق المواقع
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«علينا جميعا احترام المؤسســـات والشـــرطة والقضاء ألننا بحاجة إلى قوة شـــرطة، وفي فرنسا أخبار

لدينا مبدأ حرية االحتجاج لكن ذلك ال يشمل حق تدمير األشياء}.

فرانسوا هوالند
الرئيس الفرنسي

{أمامنا خيار رفع أمر التعديالت الدســـتورية المقترحة إلى المحكمة الدستورية، ولكن القضية 

هنا ليست قضية قانونية، وسنترك األمر لقرار الشعب في 16 أبريل}.

كمال قليتش دار أوغلو
زعيم الشعب اجلمهوري التركي املعارض

} واشنطن - قدم مستشار الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب لألمـــن القومي مايـــكل فلني، 
االثنني، اســـتقالته بعد أربعة أيام على صدور 
معلومات صحافية بشـــأن إجرائـــه اتصاالت 
حساســـة في أواخر رئاســـة باراك أوباما مع 
روســـيا التي أكدت أن القضية ”قضية داخلية 

أميركية“.
وقـــال املتحدث باســـم الكرملـــني دميتري 
بيسكوف، الثالثاء، إن اســـتقالة فلني ”قضية 
داخليـــة أميركية“، مؤكدا ”هذا ليس شـــأننا، 
ال نرغب فـــي التعليق على هـــذه القضية بأي 

شكل“.
وفي رسالة االستقالة، أقر فلني الذي ترأس 
االســـتخبارات العسكرية ســـابقا بأنه ”ضلل 
نائب الرئيـــس (املنتخب آنذاك)  بغير قصـــد“ 
مايك بنس وأشـــخاصا آخرين باطالعهم على 
”معلومات منقوصة“ بشأن اتصاالته الهاتفية 

مع السفير الروسي.
وأعلن البيت األبيض، مساء االثنني، قبول 
اســـتقالة فلني بعد أقل من شهر على تنصيب 
ترامب رســـميا فـــي البيت األبيض، وشـــكلت 

ضربة كبرى وسابقة في اإلدارات األميركية.
كما أعلن البيـــت األبيض أيضا أن ترامب 
عني اجلنرال املتقاعد جوزيف كيلوغ، احملارب 
القدمي الذي نال أوسمة في حرب فيتنام وكان 
مديـــرا ملكتب فلـــني، لتولي منصب مستشـــار 

األمن القومي بالوكالة.
وذكرت وسائل إعالم، االثنني، أن عددا من 
كبار مستشاري الرئيس تلقوا حتذيرات بشأن 
اتصاالت فلني مع الروس في وقت ســـابق هذا 

العام.
وتطرح تساؤالت حاليا حول من كان يعلم 
بشـــأن تلك االتصاالت وملاذا لم يتحرك ترامب 
في وقت ســـابق الستبدال فلني. كما غذت هذه 
االســـتقالة الدعوات إلى حتقيق مستقل حول 

تأثير روسيا على انتخابات 2016 الرئاسية.

وأثـــار اختيـــار فلـــني مستشـــارا لألمـــن 
القومـــي اجلدل، حيث قـــال العديد في أجهزة 
االســـتخبارات األميركية إنه غير مناسب لهذا 
املنصب احلســـاس، وأشـــاروا إلـــى انه أقيل 
عندمـــا كان مديـــرا الســـتخبارات الدفاع بعد 

عامني بسبب إدارته السيئة.
وفي وقت سابق، االثنني، أكد الناطق باسم 
البيت األبيض شون سبايسر أن ترامب لم يكن 
على علم ”على اإلطالق“ ببحث فلني العقوبات 

مع السفير الروسي سيرغي كيسيلياك.
وقالت الصحافـــة األميركيـــة، االثنني، إن 
وزارة العـــدل األميركية حذرت البيت األبيض 
من تعرضـــه لتضليـــل فلني بشـــأن املضمون 
الفعلـــي حملادثاتـــه مـــع كيســـيلياك، وأنه قد 
يصبح بالتالي عرضة حملاوالت ابتزاز روسية.
ونقلت الرسالة في آخر أيام رئاسة أوباما 
وزيـــرة العـــدل بالوكالة ســـالي ييتـــس، التي 
أقالها ترامب بعدما أمرت محامي وزارة العدل 
باالمتناع عن الدفاع عن مرسومه حلظر السفر 

الذي علق القضاء تطبيقه.
أن مديري  وأفـــادت شـــبكة ”ســـي إن إن“ 
جهازي االســـتخبارات الوطنية جيمس كالبر 
ووكالة االســـتخبارات املركزية (ســـي آي إيه) 
جون برينان حينذاك وافقا على ضرورة إنذار 

البيت األبيض بتلك املخاوف.
وفي الســـاعات السابقة لالســـتقالة، أفاد 
عدد من مســـاعدي ترامب أن فلني يحظى بدعم 
الرئيس الكامل، علما أن الضابط املتقاعد كان 
حتى الساعة العبا أساسيا في الدائرة املقربة 

منه.
وكان فلني أحد أوائل مؤيدي ترشح ترامب 
إلى الرئاسة رغم قلة فرصه، وحث على تشديد 
السياســـات إزاء إيران وتليينها جتاه روسيا 
خالفـــا إلدارة أوبامـــا التي فرضـــت عقوبات 
على موســـكو بعد ضمها شـــبه جزيـــرة القرم 
األوكرانيـــة ودعمهـــا االنفصاليني في شـــرق 
أوكرانيا، إضافة إلى ما وصفته االستخبارات 
األميركية مبحاوالت لترجيـــح كفة ترامب في 

انتخابات 2016 الرئاسية.
كما اختلفت واشـــنطن وموســـكو بشـــأن 
معلومـــات عن جرائم حرب في ســـوريا، حيث 
تخوض روســـيا حملـــة عســـكرية لدعم نظام 

الرئيس السوري بشار األسد، ودعمها لغارات 
أصابت مستشـــفيات وأهدافـــا مدنية أخرى، 
ورغم كل ذلك دافع فلني عن التقارب مع روسيا.

وضم عدد مـــن اجلمهوريني أصواتهم إلى 
الدميقراطيني في طلب استقالة فلني في مسألة 
أصبحـــت مصدر إحـــراج كبير للحـــزب الذي 

يتولى السلطة.
وقـــال الســـيناتور اجلمهوري عـــن والية 
كولـــورادو مايك كوفمان في بيان بشـــأن فلني 
”مـــن واجبـــه توخـــي الشـــفافية والصدق في 
حتركاتـــه. أي تقصيـــر في ذلك غيـــر مقبول“، 
مضيفـــا أن املستشـــار املســـتقيل ”تعمـــد في 
االســـتقالة  الرئيـــس، وعليه  الواقـــع تضليل 

فورا“.
وأتت استقالة فلني قبل أيام على احملادثات 
الرســـمية األولى بني ترامـــب ورئيس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامني نتنياهـــو، وهي لقاءات 
يلعب فيها مستشـــار الرئيـــس لألمن القومي 
عـــادة دورا محوريـــا. ويعتبر فلـــني التطرف 
اإلسالمي أكبر تهديد لالستقرار العاملي، وقال 

إن على واشـــنطن وموســـكو التعاون في هذه 
القضية.

وحتقق وزارة العدل األميركية والكونغرس 
في عالقـــات محتملـــة بني مستشـــاري حملة 
ترامب وموســـكو، وتوصلت إلـــى أن الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني أدار شخصيا عملية 

للتدخل في االنتخابات الرئاسية.
وفـــي 29 ديســـمبر، فرضـــت إدارة أوباما 
عقوبـــات علـــى أربعـــة مواطنني من روســـيا 
وخمســـة كيانات وطردت 35 دبلوماسيا عقابا 

لروسيا على ذلك.
ومـــن جهته، نفى الكرملـــني أن فلني ناقش 
رفع العقوبات مع الســـفير الروســـي وامتنع، 
الثالثـــاء، عن اإلدالء بتعليقات أخرى، قائال إن 
االســـتقالة أمر داخلي بالنســـبة إلى الواليات 

املتحدة.
وقال نائبان روســـيان كبيران، الثالثاء، إن 
اســـتقالة فلني ُتثبت أن جهودا ُتبذل لتقويض 
العالقات الروســـية األميركية، ولكن الكرملني 

امتنع عن التعليق.

ونقلت وكالة اإلعالم الروســـية عن ليونيد 
سلوتســـكي رئيس جلنة الشـــؤون اخلارجية 
مبجلس النواب الروســـي قوله ”من الواضح 
أن فلـــني ُأجبر علـــى كتابة خطاب اســـتقالته 

حتت ضغوط معينة“.
وقال سلوتسكي إن ”الهدف كان العالقات 
الروسية األميركية وتقويض الثقة في اإلدارة 
األميركية اجلديـــدة“، ولم يوضح من قد يكون 

مسؤوال عن ذلك.
وقال النائب قسطنطني كوساتشيف، الذي 
يرأس جلنة الشؤون الدولية مبجلس االحتاد 
(املجلـــس األعلى فـــي البرملان الروســـي)، إن 
اســـتقالة املستشـــار األميركي قد تكون عالمة 
علـــى تزايـــد املشـــاعر املناهضة لروســـيا في 

البيت األبيض.
وقال عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي 
”إمـــا أن ترامـــب لم يحصـــل على االســـتقالل 
الالزم ويجري وضعه تدريجيا (بشكل ناجح) 
في مأزق وإما أن رهاب روســـيا أصاب اإلدارة 

اجلديدة أيضا بشكل كامل“.

[ نواب روس: جهود تبذل لتقويض العالقات الثنائية  [ مطالب جديدة بإجراء تحقيق مستقل بشأن دور موسكو في االنتخابات
تأتي اســــــتقالة مستشار الرئيس األميركي لألمن القومي في وقت حساس، لتضع تقارب 
ــــــني وترامــــــب في مأزق حقيقي خاصة وأن أســــــباب االســــــتقالة على عالقة مباشــــــرة  بوت
ــــــذل لتقويض العالقات  مبوســــــكو، ويؤكد فاعلون سياســــــيون روس وجود جهود كبرى تب
الثنائية بني البلدين، تزامنا مع عودة املطالبات بإجراء حتقيق مســــــتقل بشأن دور موسكو 

في االنتخابات األميركية.

تقارب بوتين وترامب على المحك بعد استقالة فلين

سقوط أحد كبار المساعدين

بريكست: تفعيل 

املادة ٥٠ في موعده
} لنــدن – قال الوزير البريطاني املكلف مبلف 
بريكست ديفيد ديفيس إن احلكومة في طريقها 
لاللتـــزام مبهلـــة نهاية مـــارس لبـــدء اإلجراء 
الرســـمي لترك االحتاد، لكنه ال يتوقع أن تفعل 

بالده ذلك خالل قمة أوروبية الشهر املقبل.
وحترص بروكسل على معرفة متى سُتفعل 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي املادة 50 
من معاهدة لشـــبونة لتدشـــن البعض من أكثر 
احملادثات تعقيـــدا، التي جتريها بريطانيا منذ 
احلرب العاملية الثانية لتنهي عالقتها بالتكتل 

التي استمرت ألكثر من 40 عاما.
وســـئل ديفيس عما إذا كان يتوقع أن تسلم 
ماي خطـــاب تفعيل املادة 50 أثناء قمة لالحتاد 
األوروبي تســـتضيفها بروكسل يومي التاسع 
والعاشـــر من مارس، وهو تاريـــخ قالت بعض 
وســـائل اإلعـــالم البريطانية إنه قيد الدراســـة 
لتفادي أي تعارض مع قمة دول االحتاد األخرى 
يـــوم 25 مـــارس لالحتفـــال بالذكرى الســـتني 
لتأسيســـه. ويـــأذن اإلجـــراء ببـــدء مفاوضات 

االنفصال مع االحتاد.
وقال ”يوما التاســـع والعاشر ليسا موعدا 
وفقـــا جلدولنا الزمنـــي. ما قلناه هـــو بحلول 
نهايـــة مارس ..أي في وقت ما أثناء مارس. أنا 

واثق أننا سنفعلها في إطار جدولنا الزمني“.

} ناشـــطون في الصليب األحمر بصدد نقل جثث بعد مداهمة نفذها جيش الكونغو الدميقراطية على منزل جماعة محلية تســـببت في اشـــتباك خلف 
مقتل ١٠١ شخص من بينهم ٣٩ امرأة.

قسطنطين كوساتشيف:

االستقالة عالمة على 

تزايد المشاعر المناهضة 

لروسيا في البيت األبيض

} بروكسل - صرح األمني العام حللف شمال 
األطلسي ينس ستولتنبرغ، الثالثاء، أن زيادة 
الدفاعية تعـــد ”أولوية“، في  نفقـــات ”الناتو“ 
خطـــوة تتوافق مع مطالـــب الرئيس األميركي 

دونالد ترامب.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن رد احللف على 
دعوات ترامب للقيام باملزيد ملشاركة العبء مع 
واشنطن، قال ستولتنبرغ إن ”األهم هو زيادة 

النفقات الدفاعية وهو متاما ما نقوم به“.
ومنـــذ أيامه  وخـــالل حملتـــه االنتخابية 
األولى في البيت األبيض، أثار ترامب شكوكا 
إزاء التزام واشنطن منذ نحو 70 عاما باحللف 
الذي قال إنه ”عفا عليه الزمن“ وبات عبئا على 

دافع الضرائب األميركي.

واتفق أعضاء احللف في 2014، على خلفية 
التدخل العســـكري الروسي في أوكرانيا، على 
زيـــادة اإلنفاق الدفاعـــي بنســـبة 2 باملئة من 
املوازنة بحلول 2024، بعد سنوات من خفضه.
وأفاد ستولتنبرغ أن جميع أعضاء احللف 
الــــ28 وافقوا علـــى االلتـــزام بتخصيص هذه 
النسبة، وهو ما أكدوه خالل قمتهم في وارسو 

العام املاضي.
وقـــال للصحافيـــني أمام اجتمـــاع لوزراء 
دفاع أعضاء احللف في بروكسل إن ”هذا األمر 
احتـــل أعلى قائمة أولوياتـــي وقد طرحته في 

تلك االجتماعات التي عقدتها“.
وأضاف ”فـــي 2015، أوقفنا خفض اإلنفاق 
وفـــي 2016 قمنا بأول خطـــوة مهمة في زيادة 

نفقـــات الدفاع بنســـبة 3.8 باملئة“ أو 10 مليار 
دوالر.

وتابع أنه في اتصالني هاتفيني مع ترامب، 
عبـــر الرئيـــس األميركـــي ”بقوة عـــن التزامه 
بحلف الناتو، إال أنه أكد خالل املكاملتني أيضا 

على ضرورة حتمل العبء بشكل عادل“.
وقال إن ”على أولئك الذين ينفقون أقل من 
2 باملئة الوصول إلى تلك النســـبة. وأنا أتفق 
معه“. وسيشـــهد اجتماع احللف هذا أول لقاء 
لوزير الدفاع األميركي اجلديد جيمس ماتيس 
مـــع نظرائـــه الذين ينتظـــرون معرفـــة خطط 

اإلدارة األميركية اجلديدة.
وبـــدا ماتيس، الـــذي عمل ضمـــن احللف 
لسنوات، أكثر تصاحلا مع مستقبل األطلسي 

وبشـــأن العالقات مع روســـيا من سيد البيت 
األبيض.

وعند ســـؤاله عن إمكانية نشـــوب توترات 
أو خالفـــات مـــع اإلدارة األميركيـــة اجلديدة، 
أجـــاب ســـتولتنبرغ أن ”أهـــم مـــا فـــي األمر 
بالنســـبة إلي هو أن الرئيـــس، ووزير الدفاع، 
ووزيـــر اخلارجيـــة أوصلـــوا جميعهـــم نفس 
الرسالة القوية حيال حلف األطلسي“، إذ أنهم 
أوضحوا أن ”الواليات املتحدة ستبقى ملتزمة 

بقوة باحللف“.
وفي ما يتعلق بروسيا، أكد ستولتنبرغ أن 
ترامب ووزراءه الرئيسيني يشاطرون ”املقاربة 
التـــي يعتمدها احللـــف وتقضي  املزدوجـــة“ 

بـ“الردع واحلوار“.

حلف األطلسي ينصاع لضغوط زيادة اإلنفاق

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اتهم نائب نمساوي معارض تركيا، 
الثالثاء، بإدارة شبكة جواسيس عبر 
سفارتها في فيينا، قال إنها تستهدف 
منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان 
وتروج لسياساته وتتلقى أمواال من 

أنقرة.

◄ قالت وكالة األناضول لألنباء، 
الثالثاء، إن السلطات التركية ألقت 

القبض على فرنسي يشتبه بمساعدته 
في التخطيط إلطالق نار عشوائي في 
ملهى ليلي في إسطنبول عشية العام 

الجديد أسفر عن مقتل 39 شخصا.

◄ طالب نائبان في الواليات المتحدة 
بتفاصيل تتعلق بأمن الهاتف الذكي 

الذي يستخدمه الرئيس دونالد ترامب، 
الذي قد يعرض أسرار األمن القومي 
للخطر في حال ثبتت صحة تقارير 

صحافية تفيد بأنه ال يزال يستخدم 
هاتفه القديم.

◄ وصف نائب الرئيس الفنزويلي 
طارق العيسمي، الثالثاء، قرار الواليات 

المتحدة بفرض عقوبات عليه بعدما 
أدرجت اسمه على قائمتها لمهربي 

المخدرات بـ“الهجوم الخسيس“ ضده.

◄ قتل ثالثة جنود هنود وأربعة 
مسلحين، الثالثاء، في معركتين 

منفصلتين باألسلحة النارية في إقليم 
كشمير المضطرب في ثاني اشتباك دام 

بين قوات األمن ومقاتلين انفصاليين 
في ثالثة أيام.

◄ ألقت الشرطة التركية القبض على 
أكثر من 800 شخص بسبب ارتباطهم 

المزعوم بحزب العمال الكردستاني في 
اليومين األخيرين، في حملة وصفها 

الحزب المؤيد لألكراد داخل البرلمان 
بأنها تهدف إلى تهميشه قبل استفتاء.

باختصار
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} مع اقتراب عدد من االستحقاقات االنتخابية 
في أكثر من عاصمـــة أوروبية يكثر اجلدل في 
األوساط السياســـية والصحافية حول تدخل 
روسي وشيك لتغيير موازين القوى أو ترجيح 
كفة مرشح على حساب آخر مبا يخدم املصالح 

اإلستراتيجية ملوسكو.
ورفعت من درجة التأهب واحلذر التقارير 
االســـتخبارات األميركية وعدد  التي أكدتهـــا 
من كبار مســـؤولي الواليات املتحدة في إدارة 
الرئيس الســـابق باراك أوباما والتي أشارت 
إلى تدخل روســـي كبير للتأثيـــر على العملية 

االنتخابية في البالد.
وتســـتعد أوروبا النتخابات حاســـمة هذا 
العام ســـيكون لنتائجها أثـــر كبير على هيكل 
االحتـــاد األوروبـــي. وتتطلع أحـــزاب اليمني 
املتطرف في أملانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا 
إلـــى حتقيـــق نتائج جيـــدة فـــي االنتخابات، 
ما ســـيأذن بالبدايـــة الفعليـــة لنهاية االحتاد 

األوروبي.

أسباب تبرر تدخل بوتين

يعـــارض الزعمـــاء الشـــعبويون في هذه 
البلـــدان املؤسســـات األوروبيـــة وسياســـات 
احلـــدود املفتوحة، فيما يبـــدو بعضهم حليفا 
لروســـيا أو متوافقـــا معهـــا فـــي توجهاتها، 
فاملرشـــحة الفرنســـية اليمينيـــة النتخابـــات 
الرئاســـة الفرنســـية ماريـــن لوبـــن تعتـــرف 
بروســـية شـــبه جزيرة القرم، وتقول إن سكان 
شـــبه اجلزيرة أعربوا عن رغبتهم في العودة 
إلى روســـيا واالنضمام إليها عبر االســـتفتاء 
العـــام. لذلـــك، فهـــي تعتقد أن ليـــس هناك ما 

يستدعي الشك في نتائج االستفتاء.
وترجح التوقعات في فرنسا وصول زعيمة 
”اجلبهـــة الوطنيـــة“ مارين لوبن إلـــى الدورة 
الثانيـــة مـــن االنتخابـــات الرئاســـية املقبلة، 
إضافـــة إلى التقدم الكاســـح الذي بدأ ”البديل 
من أجل أملانيا“ يحققه مهددا بإنهاء ســـيطرة 
حلفاء ميركل، فيمـــا يأتي حزب خيرت فيلدرز 

في طليعة استطالعات الرأي في هولندا.

وسيكون صعود األحزاب اليمينية وتصدر 
الشـــعبويني للمشهد السياسي في أوروبا، لو 
اســـتمر، مبثابة النصر االستراتيجي للرئيس 
الروســـي فالدميير بوتني احملاصر حاليا في 
اقتصاده من قبل االحتاد األوروبي والواليات 

املتحدة بسبب دوره في أوكرانيا.
وال يكـــن الشـــعبويون الكثير مـــن العداء 
لروســـيا بـــل يطمحـــون إلـــى إعـــادة تطبيع 
العالقـــات معهـــا وبالتالـــي رفـــع معظـــم أو 
كل العقوبـــات االقتصاديـــة املفروضـــة علـــى 
موســـكو، وهو ما يرفع من منسوب القلق في 
الدوائر الرســـمية في بروكسيل بشأن احلرب 
اإللكترونيـــة التـــي ميكن أن تشـــنها روســـيا 
لضـــرب حظوظ األحـــزاب األوروبية التقليدية 

في االنتخابات.
ومـــا يزيد مـــن هـــذه املخـــاوف أن املناخ 
الشـــعبي فـــي أوروبـــا يبـــدو مواليـــا ملوجة 
صعود اليمني املتشـــدد، يدعمه صعود دونالد 
تراب إلى رئاســـة الواليات املتحدة، وقراراته 
املتعلقة باستقبال بالده للمهاجرين، وقبل ذلك 
نتيجة استفتاء انفصال بريطانيا عن االحتاد 
األوروبي، وهي موجـــة مردها أزمات الهجرة 

واإلرهاب.
 اســـتغل األوروبيون تطورات الوضع في 
واشـــنطن على خلفية اســـتقالة مايـــكل فلني 
مستشـــار الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب 
لألمن القومي، بعد كشف النقاب عن مناقشته 
العقوبـــات األميركية املفروضة على روســـيا 
مع الســـفير الروسي في الواليات املتحدة قبل 
تولـــي ترامـــب منصبه وضلل نائـــب الرئيس 
مايك بنس بشأن هذه احملادثات، ليشنوا حملة 
على موســـكو ويســـتبقوا أي حرب إلكترونية 

ميكن أن تخوضها ضدهم.
العـــام  األمـــني  فيـــران،  ريتشـــارد  وقـــال 
الفرنســـي إن وســـائل  حلـــزب ”إلى األمـــام“ 
إعـــالم وقراصنـــة اإلنترنت من داخل روســـيا 
يســـتهدفون مرشـــح احلـــزب فـــي انتخابات 
الرئاســـة إميانويـــل ماكرون بهدف مســـاعدة 

منافسيه املؤيدين ملوسكو.
وتعتبر تصريحات فيران أول اتهام مباشر 
من حزب سياســـي فرنســـي جلهات روســـية 
مبحاولـــة التأثيـــر علـــى نتائـــج االنتخابات 
الرئاســـية التي ســـتجرى في أبريـــل ومايو. 
وحث فيران -الذي قال يبدو أن روســـيا تؤيد 

سياســـات زعيمة اجلبهة الوطنية مارين لوبن 
ومرشح ميني الوسط فرنسوا فيون -احلكومة 
على اتخاذ خطوات لضمان عدم وجود ”تدخل 

أجنبي“ في االنتخابات.
واستشهد املسؤول الفرنسي باالنتخابات 
الرئاســـية في الواليات املتحدة التي اشتبهت 
مخابراتها في وجود دور للكرملني في التأثير 
على العمليـــة االنتخابية وقـــال ”األميركيون 

شهدوا ذلك لكن بعد فوات األوان“.
وقـــال فيـــران إن محطـــة ”روســـيا اليوم“ 
نشـــرتا تقاريـــر زائفة  ووكالـــة ”ســـبوتنيك“ 
بهدف قلب الرأي العـــام ضد ماكرون. واعتبر 
أن روســـيا تســـتهدف ماكـــرون املؤيد بشـــدة 
للوحدة األوروبية بســـبب رغبتـــه في أوروبا 
قوية موحدة يكون لها دور كبير في الشـــؤون 

الدولية مبا فيها مواجهة موسكو.
واستشـــهد السياســـي الفرنسي بهجمات 
إلكترونيـــة تعرض لهـــا ماكرون. وقـــال إنها 
هجمات استهدفت أنظمة الكمبيوتر من مواقع 

داخل روسيا، األمر الذي نفاه الكرملني.
وفـــي ينايـــر املاضي، قـــال وزيـــر الدفاع 
الفرنســـي جان إيـــف لو دريان، فـــي رده على 

سؤال عما إذا كانت فرنسا مبنأى عن هجمات 
مماثلة للحملـــة اإللكترونية التي عززت فرص 
جنـــاح ترامـــب فـــي االنتخابـــات ”بالطبع ال، 
يجب أال نكون ســـاذجني“، وأضاف ”أجهزتنا 
بحثت املوضوع الستخالص الدروس من أجل 

املستقبل“.
ومن أملانيا، جاء التحذير على لسان رئيس 
االســـتخبارات اخلارجيـــة األملانية برونو كال 
الذي حذر من عمليات قرصنة روسية محتملة 
لعرقلة االنتخابات التشريعية. وقال إن وكالته 
على علم بهجمات إلكترونية ال هدف لها إال بث 
حالة من ”عدم اليقني السياسي“. وأضاف كال 
لصحيفة ”زود دويتشه تسايتونغ“ األملانية أن 
”أوروبا محـــط تركيز محاولة التخريب هذه، ال 

سيما أملانيا“.
وســـتبدأ احلمالت االنتخابيـــة في أملانيا 
في خريـــف عام 2017، وقد أعلنت املستشـــارة 
األملانيـــة أجنيال ميـــركل عن نيتها الترشـــح 
لوالية رابعـــة. وقالت ميـــركل للصحافيني إن 
الهجمات اإللكترونية أضحت شـــيئا شـــائعا، 
وأن على املواطنني أال يسمحوا لهذه الهجمات 

بأن تنال منهم.

الهجمـــات  هـــذه  ”مثـــل  أن  وأضافـــت 
اإللكترونيـــة، أو النزاعات الهجينة كما ُتعرف 
في العقيدة الروســـية، أضحت اليوم جزءا من 
احلياة اليومية، وعلينا أن نتعلم كيف نتعامل 

معها“.

حرب الكترونية باردة

في العـــام املاضي اتهمت وكالة املخابرات 
الداخليـــة األملانيـــة روســـيا بالوقـــوف وراء 
سلســـلة من الهجمات اإللكترونية على أنظمة 
كمبيوتـــر خاصـــة باحلكومة األملانيـــة، منها 

مجلس النواب.
ووجهـــت أصابع االتهام في تلك الهجمات 
إلى مجموعة تطلق على نفســـها اسم ”فانسي 
بير“، ويسود اعتقاد بأنها مرتبطة باحلكومة 
الروسية. كما يسود اعتقاد بأن هذه املجموعة 
اســـتهدفت أجهزة كمبيوتـــر خاصة باحلزب 

الدميقراطي املسيحي الذي تتزعمه ميركل.
ولم تتوقف االتهامات بالتدخالت الروسية 
عند حدود هذه البلدان، فقـــد قال وزير املالية 
البريطانـــي فيليـــب هامونـــد إن هيئة جديدة 
ملكافحـــة الهجمـــات اإللكترونية بـــدأت عملها 
قبل ثالثة أشـــهر ودشـــنته امللكـــة البريطانية 
إليزابيـــث الثانية جنحت فـــي التصدي لنحو 

188 هجوما إلكترونيا.
وقال هاموند في كلمة مبناســـبة االفتتاح 
”نالحظ زيادة فـــي الهجمـــات املعلوماتية من 
حيـــث الوتيرة واخلطـــورة والتطور“. وتعهد 
داعيا إلى  بـ“اســـتثمار املصادر الضروريـــة“ 
ملواجهة الهجمات التي  العمل ”بروح الفريق“ 

تستهدف الشركات واألفراد.
ومع تزايد الهجمات املعلوماتية في الدول 
الصناعيـــة، تهـــدف االســـتراتيجية اجلديدة 
خصوصـــا إلـــى تأمـــني املواقـــع احلكوميـــة 
واحلسابات اإللكترونية بشـــكل أفضل. وكان 
وزيـــر الدفـــاع البريطاني مايـــكل فالون اتهم 
مطلـــع فبراير روســـيا باســـتخدام التضليل 
”سالحا“ من أجل زعزعة االستقرار في الغرب، 
وهاجـــم خصوصـــا عمليـــات القرصنـــة على 

اإلنترنت التي يقوم بها الكرملني.
وقـــال إن ”روســـيا تختبر بشـــكل واضح 
حلف شـــمال األطلســـي والغـــرب“، مؤكدا أن 
احللـــف ”يجب أن يدافع عن نفســـه في مجال 
املعلوماتيـــة بالفاعلية ذاتهـــا التي يدافع بها 
عن نفسه جوا وبرا وبحرا“، فيما صرح رئيس 
املركز اجلديد لألمن املعلوماتي سيارن مارتن 
الثالثـــاء إلذاعة ”بي بي ســـي�4 بأنه ”ال ميكن 
التشـــكيك في أننا نتعرض منذ سنتني لزيادة 
في الهجمـــات املعلوماتية ضد الغرب من قبل 

روسيا“.
وفي تعليق بشـــأن رؤيتها لوسائل اإلعالم 
اململوكـــة للدولة الروســـية التي تبث أخبارها 
و“روســـيا  بلغـــات أجنبية مثل ”ســـبوتنيك“ 
اليـــوم“، قالـــت املتحدثة باســـم حلف شـــمال 
األطلســـي أوانـــا لنجيســـو، فـــي تصريحات 
لصحيفة تلغراف ”هذه الطريقة ليســـت لعدم 
إقنـــاع الناس، إمنـــا إلرباكهم، ليســـت لتقدمي 
وجهـــة نظر بديلة، إمنا لتقســـيم الرأي العام، 
وتقويض قدرتنا على فهم ما يجري في نهاية 

املطاف”.

االنتخابات بأوروبا في مرمى قراصنة الكرملين
[ قلق أوروبي من تدخل روسي لضرب حظوظ األحزاب التقليدية  [ مرشحو اليمين موالون لسياسة بوتين ويعترفون بروسية القرم

اتخذ القلق األوروبي بشــــــأن دور احلرب اإللكترونية التي تخوضها روســــــيا، إلى جانب 
معاركها العسكرية والسياسية، في حتقيق أهدافها أبعادا أكثر جدية عكستها تصريحات 
املســــــؤولني وحتذيرات األجهزة األمنية من أن موسكو ميكن أن تخترق األنظمة االنتخابية 
في البلدان األوروبية التي ستشــــــهد انتخابات حاسمة، مبا قد يعود بالنجاح على أقطاب 

اليمني املتطرف ويكون له تأثير مباشر على متاسك االحتاد األوروبي.

في 
العمق

«بوتين سيحاول على األرجح التأثير على االنتخابات التي ستجري هذا العام في أوروبا مثلما فعل 
في االنتخابات األميركية».

جو بايدن
نائب الرئيس األميركي السابق

«مثـــل هذه الهجمات اإللكترونية أضحت اليوم جزءًا مـــن الحياة اليومية، وعلينا أن نتعلم كيف 
نتعامل معها».

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

هل تعلم األوروبيون الدرس مما حدث لألميركيين

برونو كال:
نحن على علم بهجمات 

إلكترونية ال هدف لها إال بث 
حالة من عدم اليقين السياسي

مصدق عبدالنبي

ر ني ي

صحافي تونسي

اسم النائب الهولندي فيلدرز على كل شفة ولسان في معقله فولندام
}  فولنــدام (هولنــدا) - فـــي مدينة فولندام 
الهولندية، السياسة على كل شفة ولسان بين 
”قدامـــى القرية“ المتجمعين فـــي مقهى على 
المرفأ ويرددون في أحاديثهم خصوصا اسم 

النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز.
وهذا المنـــزل الصغير األخضر واألبيض 
هو المكان المثالي لجس نبض المدينة حول 
مختلف القضايا من األحوال الجوية الرديئة 
أو آخر مباراة لعبها فريق المدينة لكرة القدم 
إلـــى تدفق الزوار بال انقطـــاع بالحافالت من 

امستردام لرؤية ”هولندا الحقيقية“.
لكن قبل شـــهر مـــن انتخابات حاســـمة، 
تهيمن السياســـة على هذه االجتماعات التي 

تجري عدة مرات في األسبوع. 
متفقـــا  ”لســـت  عامـــا)   78) يـــان  وقـــال 
بالضـــرورة مع كل أفكار فيلـــدرز لكن ما قاله 
مهم“. وأضاف ”عـــادة ندعم حزب 50 بالس� 
الـــذي يتوجه للذين تجاوزوا الخمســـين من 
العمر، بينما هز رفاقه رؤوســـهم معبرين عن 

موافقتهم على ذلك.

تأييد متزايد 

وراء النوافـــذ المغبـــرة، تتبـــع مجموعة 
جديـــدة من الســـياح علما يرفعه مرشـــد في 
محل لبيـــع القطـــع التذكارية مـــن طواحين 

مصغرة إلى الخف الخشبي والخزامى.
قـــال يـــان ”لكنني اليـــوم لم أعـــد متأكدا 
تماما“، رافضا توضيح لمن سيصوت في 15 

مارس.
ويتزايـــد التأييـــد لغيرت فيلـــدرز وحزب 
الحريـــة في هولندا وخصوصـــا في فولندام 
المعقـــل الحقيقي لهذا السياســـي الذي يريد 
خصوصا إخراج البالد من االتحاد األوروبي 

وإغالق المساجد.
وفـــي االنتخابـــات األخيـــرة التـــي جرت 
فـــي 2012 فـــاز الحـــزب اليمينـــي المتطرف 
بـ16.8 بالمئة من األصـــوات في هذه المدينة 
الهولنديـــة النموذجيـــة، كمـــا قـــال الموقع 
اإلخباري اإللكترونـــي ”ار تي ال“. وارتفعت 

النســـبة إلى 26 بالمئة في اقتراع األقاليم في 
2015 ما عزز شعبية حزب الحرية في المدينة 
التي تضم 22 ألف نســـمة وتقع بشمال غرب 

هولندا.
وحتى بيم بليك زعيم فرع الحزب العمالي 
في المجلـــس البلدي، يعتقـــد أن دعم فيلدرز 
ســـيزداد في مارس. وقـــال إن النائب المثير 
للجدل ”يتمتع بشـــعبية كبيرة خصوصا ألن 
الناس ال يشـــعرون باالرتياح حيال السياسة 

اليوم“.
وتابع بليك أن ســـكان فولندام معروفون 
بنشـــاطهم فـــي العمل وهـــذا ما يحلـــو لهم 
تكـــراره. لكن بعد األزمة االقتصادية في 2008 
شـــهدت هولنـــدا ضعفـــا في النشـــاطات في 
مشـــاريع البناء وســـوق العقـــارات على حد 

سواء.
وقال بليك ”فجأة رأى هؤالء األشـــخاص 
النشيطون وصول أناس من أوروبا الشرقية 
يكتفـــون بأقل مما يدفع لهـــم“. وأضاف ”هذا 

يجعلني أشعر باالستياء أيضا“.
وأكد قبطان ســـابق في المرفأ أن ”هؤالء 
وليســـوا  عنصرييـــن  ليســـوا  األشـــخاص 
شعبويين. إنهم ببســـاطة أشخاص يريدون 

شيئا آخر“.

وعود جوفاء

تـــرى غـــار كايتســـر بزيهـــا التقليدي أن 
الناخبين ملوا من الكالم األجوف. وقالت في 
محلها إن ”وعود السياســـيين ال تضع المال 

في جيوب الناس وال الطعام في بطونهم“.
وأضافـــت هـــذه الســـيدة، البالغـــة مـــن 
العمر 69 عاما، وســـط قمصان تحمل شـــعار 
امستردام وقطع الخزف التقليدي، ”قد ال يفي 
فيلدرز بوعوده أيضا لكـــن ربما يريد الناس 

اختبار شيء جديد“.
لكن في المدينة التي تبدو أشـــبه بحديقة 
ترفيـــه، ال تلقى األهـــداف االنعزالية لفيلدرز 
قبوال مـــن الجميع، حيث قـــال الفنان فيناند 
تين نابل ”إنه شعبوي يغرد وينتهز الفرص“، 

معتبرا أن التصويت للنائب المعادي لإلسالم 
”عار“.

وبرز اسم فيلدرز ســـنة 2008 على خلفية 
فيلـــم ”فتنـــة“ الـــذي أنتجـــه ويهاجـــم فيـــه 

المسلمين. وتســـبب في رفع مستوى العداء 
تجاههم فـــي هولنـــدا ودول أوروبية أخرى، 
مثلما جعلها عرضة لهجمات إرهابية وأعمال 

عنف.

الوقت المناسب لتمرير األفكار العنصرية والمتشددة
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} أنقــرة - تتصرف تركيا بتوتر شـــديد إزاء 
تنامـــي صعود ”املســـألة“ الكردية في شـــمال 
ســـوريا. وتشـــعر احلكومة التركيـــة أن هناك 
تقاطعا غربيا روسيا يعمل على رعاية احلراك 
الكـــردي السياســـي والعســـكري علـــى الرغم 
مـــن الهواجس التركية في هذا الشـــأن، وعلى 
الرغم من وحدة النظام السياســـي واملعارضة 
(ما عدا تلك الكردية) على ضرورة منع تشـــّكل 
أي كيان كـــردي يكون مرتبطـــا بحزب العمال 
الكردســـتاني وميثل امتـــدادا جغرافيا له في 

الداخل السوري.
وتراقـــب أنقـــرة بقلـــق اســـتمرار الرعاية 
األميركية العســـكرية لقوات ”حماية الشعب“ 
الكردية ولـ ”قوات ســـوريا الدميقراطية“ التي 
يســـيطر عليهـــا حـــزب االحتـــاد الدميقراطي 

بقيادة صالح مسلم.
وقـــد تطـــورت الرعاية األميركيـــة في عهد 
الرئيـــس األميركي اجلديـــد دونالد ترامب من 
خالل تســـليم األكراد عربات مدرعة، فيما تقدم 
الطرف الكردي بطلبات تسليح تتضمن تزويد 
القوات الكردية بكاســـحات ألغام وبصواريخ 
تاو املضادة للدروع لالستعانة بها في املعركة 

التي باشرتها في محافظة الرقة.
وتراقـــب أنقرة أيضا اســـتقبال موســـكو 
لوفـــد من حزب االحتـــاد الدميقراطي في إطار 
مســـاعيها الدبلوماسية في الشـــأن السوري، 
علـــى الرغم من التقارب احلاصل بني روســـيا 
وتركيـــا ورعايتهمـــا املشـــتركة التفـــاق وقف 
إطالق النار مع شـــراكتهما في إنتاج مفاعيل 

مؤمتر أستانة.

الوساطة الروسية

وتستغرب أوســـاط سياسية تركية موقف 
موســـكو الـــذي مـــا زال يعتبر احلـــزب الذي 
تعتبـــره تركيا إرهابيا، شـــريكا ألي تســـوية 
مقبلـــة في الشـــأن الســـوري، ناهيـــك عن أن 
مسودة الدستور التي اقترحتها موسكو على 
أطراف النزاع الســـوري مؤخرا، تلحظ وضعا 
فيدراليـــا يؤســـس لقيام منطقـــة ذاتية كردية 

مبسميات مختلفة.
وكانت أنباء نشـــرتها وسائل إعالم روسية 
قد أشارت إلى أن موسكو تشرف على مباحثات 
جتري بني دمشـــق وحزب االحتاد الدميقراطي 
لتقريـــب وجهـــات النظـــر والبناء علـــى ما هو 

مشترك بني الطرفني.
وكشـــف وزير اخلارجية الروسي سيرجي 
الفـــروف، فـــي مقابلـــة أجرتها معـــه صحيفة 
”إزفســـتيا“ الروســـية، اجلمعـــة املاضـــي، عن 
”محادثات جرت بني النظام الســـوري وممثلني 

عـــن األكراد فـــي قاعـــدة حميميـــم اجلوية في 
محافظة الالذقية (غرب) بوســـاطة روســـية، مت 

فيها بحث موضوع الفيدرالية“.
وأكد الفروف أن موسكو تبذل جهودا حثيثة 
للتوصـــل إلى تفاهم بني اجلانبني للحفاظ على 
وحـــدة البالد، موضحا أن 4 لقاءات أجريت في 
الفترة بني يونيو وديسمبر املاضيني، بوساطة 

روسية.
لكـــن اســـتقبال قصـــر الرئيس الفرنســـي، 
فرانســـوا هوالند، لوفد كردي من حزب االحتاد 
الدميقراطي أثار لدى األوساط احلاكمة التركية 
املزيـــد من القلق حول الســـّر الـــذي يقف وراء 
توســـيع املظلـــة الدولية فوق احلـــزب الكردي، 
خصوصـــا أن أحزابـــا كردية أخـــرى معارضة 
للحـــزب الذي يترأســـه صالح مســـلم تنضوي 
حتت مســـمى املجلس الكردي الســـوري تنشط 
داخل مؤسســـات املعارضة الســـورية، ال سيما 
االئتـــالف املعـــارض وهـــي جـــزء مـــن الهيئة 
العليـــا للمفاوضات، وال تشـــارك حزب االحتاد 
الدميقراطـــي توجهاتـــه وارتباطاتـــه مع حزب 
العمال الكردســـتاني في تركيـــا، ومع ذلك فإن 
العواصـــم الدولية مهتمة فقـــط بفصيل صالح 

مسلم دون غيره.
تؤكـــد مراجـــع دبلوماســـية أن الهاجـــس 
الكردي في شـــمال سوريا احتل حيزا مهما في 
االتصال الهاتفي األخير (7 من الشهر اجلاري) 
بـــني الرئيس األميركي دونالـــد ترامب ونظيره 
التركي رجب طيب أردوغان. ورغم أن البيانات 
الرسمية الصادرة عن الطرفني لم توضح ما إذا 
كانت تركيا حصلت على وعود أميركية جديدة 
في هذا الشـــأن، إال أن إعالن تركيا أنها تقدمت 
للطـــرف األميركـــي بعـــد ذلك بخطة عســـكرية 
شـــاملة لتحريـــر الرقة مـــن تنظيـــم الدولة، قد 
يكون سببه طلب ترامب من أنقرة أن تقدم خطة 
ناجعـــة بإمكانها أن تكون بديال عن السياســـة 
املعتمدة منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما 
في االعتماد قصرا على القوى الكردية املطعمة 

بقوات غير كردية.
وكانت مصادر دبلوماسية في عهد الرئيس 
الســـابق أوبامـــا قد بررت لبعض شـــخصيات 
املعارضة اعتماد الواليات املتحدة على العنصر 
الكردي بأن الفصائل السورية العربية املقاتلة 
اشـــترطت مقاتلة النظام السوري قبل التوجه 
إلى قتال داعش، وأن الطرف الكردي كان حازما 
في خيـــاره ضد داعش، كما أثبت قدرات قتالية 
عاليـــة مدعمة بحوافز معنوية وعقائدية حققت 

إجنازات حقيقية ضد داعش في املنطقة.
ورغـــم احلساســـية التـــي أثارتهـــا حملة 
”دعـــم الفرات“ التي أطلقتها تركيا في الشـــمال 
السوري بالنسبة إلى واشنطن، إال أن األخيرة 
ســـعت إلى تأمـــني حد أدنى مـــن التعايش بني 
عالقاتهـــا التركية وتلك الكردية واســـتخدمت 
نفوذها لدى األكراد لتجنب أي متاس قد يتطور 
إلى صدام بني القوات التركية والكردية، ورغم 
دعـــم الواليات املتحـــدة للحملـــة التركية التي 
تطيـــح بطموحات األكـــراد في وصـــل كانتون 
كوبانـــي شـــرقا بكانتـــون عفريـــن غربـــا، فإن 
واشـــنطن حافظت علـــى عالقاتها مـــع الطرف 

الكردي وحافظت على اعتباره ركنا أساسيا في 
معركة الرقة.

ويقـــول خبراء في شـــؤون العالقة التركية 
باملســـألة الكردية إن أنقرة ال متانع بقيام كيان 
ما لألكراد شمال سوريا وفق الصيغ التي يتفق 
عليها الســـوريون، لكنها ترفض أن ُيحكم هذا 
الكيـــان من قبل ”حزب إرهابـــي“ يرتبط بحزب 
إرهابـــي في تركيا، وهو الوصـــف الذي يطبقه 
األكراد علـــى حزب االحتـــاد الدميقراطي الذي 
تعتبره أنقرة ذراعا حتركها قيادة حزب العمال 
الكردستاني التركي املوجودة في جبال قنديل.

ويقـــول هـــؤالء إن تركيـــا تعاملت بشـــكل 
إيجابي مع إقليم كردســـتان في شـــمال العراق 
وطـــّورت معـــه ومع رئيســـه مســـعود برزاني 
عالقـــات اقتصادية وأمنية وسياســـية وصلت 
إلـــى مســـتوى احللـــف الـــذي لطاملا اســـتفز 

احلكومة املركزية العراقية في بغداد.
التركيـــة  األوســـاط  بعـــض  تخفـــي  وال 
املتخصصة في الشـــؤون الكردية تعويل أنقرة 
على قوات البيشـــمركة التابعة إلقليم كردستان 
العـــراق كما على النفوذ الـــذي ميتلكه برزاني 
في صفوف قسم من أكراد سوريا لقلب موازين 
القوى داخل املناطق الكردية في شمال سوريا، 

بحيـــث تأمل أنقرة أن تتمـــدد التجربة الكردية 
العراقية باجتاه ســـوريا لتشكل منطقة صديقة 
على احلدود مع تركيا تتيـــح تعاونا مع تركيا 
كمـــا متثـــل حاجزا أمنيـــا يطمئـــن احلاكم في 

أنقرة.
وقد تفاجأ املراقبون من تصريحات الرئيس 
التركي في املنامة، االثنني، عن عزم بالده إقامة 
منطقـــة آمنة تتـــراوح مســـاحتها بـــني أربعة 

وخمسة آالف كيلومتر مربع شمال سوريا.

مناطق أردوغان اآلمنة

اعتبـــر املراقبـــون أنـــه فيما كانـــت تركيا 
تعلـــن موافقتها املبدئية علـــى اقتراح الرئيس 
األميركـــي بإقامة مناطق آمنة في ســـوريا، إال 
أنهـــم الحظـــوا أن هـــذه املوافقة بـــدت وكأنها 
جتامـــل البيت األبيـــض أكثر مـــن كونه خيارا 
يلتقي مع ما كانت أنقرة تطالب به منذ بدايات 

األزمة في سوريا.
وتقول بعض املصادر في أنقرة إن الوقائع 
امليدانية قد تغيرت وإن العاصمة التركية بدأت 
تخشـــى من أن تبيح ”املناطـــق اآلمنة“ تكريس 
كيان لألكراد في شمال سوريا يلتقي مع األفكار 
التي تضمنتها مسودة الدستور الذي اقترحته 
موســـكو علـــى أطـــراف الصـــراع في ســـوريا 
والذي يلحظ شـــكال المركزيا يقترب من مفهوم 
الفيدرالية الذي سبق ملوسكو أن روجت له حال 

للنزاع السوري.
غير أن إعالن أردوغان عن ”املنطقة التركية“ 
اآلمنة قد يكون نتيجة تفاهم تركي أميركي جاء 
بعد االتصال الهاتفي بني رئيسي البلدين وبعد 
الزيارة العاجلة (9 من الشهر اجلاري) التي قام 
بها بعد يومني مـــن هذا االتصال مايك بومبيو 
مديـــر وكالة املخابرات املركزية (ســـي آي إيه) 

إلى أنقرة.
أن  أوروبيـــة  دبلوماســـية  مراجـــع  ورأت 
مناطق أردوغان اآلمنة هـــي الضربة التي تعد 
لها أنقرة إلزالة أي إمكانية لقيام الكيان الكردي 
الذي ترفضه أنقـــرة أيا كانت هوية احلاكم في 

تركيا.
وعلـــى الرغم من التبايـــن التركي اإليراني 
املتعلق بالشـــأن السوري كما بأجندات البلدين 
اإلقليمية، إال أن أنقرة وطهران تتشـــاركان في 
موقف رفض إقامة كيان كردي شمال سوريا، ال 
سيما أنه قد يتســـبب في عدوى تتمدد باجتاه 

مناطق األكراد في إيران.
ويرى محللون سياســـيون أتـــراك أن أنقرة 
ستســـعى إلى صيانة عالقاتها مع إيران بغية 
تصليـــب املوقـــف اإلقليمي ضد قيـــام كيانات 
كرديـــة قد تتحـــول إلـــى دولة كردية مســـتقلة 
تنفصل مكوناتها عن العراق وتركيا وســـوريا 
وإيران. وكان ســـبق للبلدين، ومبناسبة زيارة 
قـــام بها الرئيس التركي إلـــى طهران، أن أعلنا 
موقفـــا واحـــدا يشـــدد ”على وحـــدة األراضي 

السورية“ وعلى رفض مشاريع الفيدرالية التي 
كان ملح لها اقتراح روسي.

وتقول أوســـاط سياسية تركية معارضة إن 
حكومـــة حـــزب العدالة والتنميـــة، كما حكومة 
أي طرف آخـــر، لن تقبل بقيـــام الكيان الكردي 
شمال سوريا وفق الشروط الراهنة التي ميسك 
بهـــا احلزب الكردي بقيادة صالح مســـلم، وإن 
ســـلم األولويـــات التركيـــة االســـتراتيجية قد 
انقلب جلهة إمكانية التســـاكن مع نظام دمشق 
والقبول باســـتمرار الرئيس الســـوري بشـــار 
األســـد في احلكم إذا مـــا كان ذلك يضمن غياب 

أكراد مسلم عن املشهد.
وتدعو هذه األوســـاط إلى مراقبة مجريات 
معركـــة مدينـــة الباب التـــي تخوضهـــا تركيا 
بالتحالف مع فصائل معارضة من الشمال، فيما 
تخوضها القوات الســـورية التابعة للنظام في 
دمشق بالتحالف مع امليليشيات التابعة إليران 
من اجلنـــوب. وترى هذه األوســـاط أن املعركة 
أضحت امتحانا على مدى قبول أنقرة بشراكة 
مع دمشق تتيح تنسيقا مشتركا لتحرير املدينة 
من داعـــش، أو مدى إمكانيـــة تعايش الطرفني 

ميدانيا في شأن هذه املدينة.
لكـــن بعض املصـــادر القريبة مـــن كواليس 
القرار في أنقرة كشـــفت أن املســـؤولني األتراك 
حريصـــون من خالل اجتماعاتهـــم األخيرة مع 
رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات 
وأنـــس العبـــدة رئيـــس االئتـــالف الســـوري 
املعارض، كما مـــع ممثلني عن املجلس الوطني 
الكردي واملجلس التركماني السوري، على عدم 
وجـــود وفد حلزب االحتـــاد الدميقراطي داخل 
وفـــد املعارضة املقبل إلى مؤمتر جنيف (23 من 
الشهر اجلاري)، وهو متاما ما حصل من خالل 
خلو وفد املعارضة املشـــكل من أي حضور لهذا 

الفصيل.
وتذهـــب هـــذه املصادر إلـــى أن تركيا قد ال 
تعتبـــر نفســـها معنية باجلهود الدبلوماســـية 
حول الشأن السوري إذا ما كانت ستفضي إلى 
تعومي حزب صالح مســـلم، وبالتالي قد تتحول 
أنقرة، بسبب ذلك، من عامل استقرار إلى عامل 

تفجير في سوريا.
لم يكشـــف النقاب بشـــكل جلي عـــن نتائج 
الزيـــارة التي قـــام بها مدير وكالـــة املخابرات 
األميركيـــة ”ســـي آي إيه“، مايـــك بومبيو، إلى 
تركيا. الرجل دشن أول زيارة خارج البالد منذ 
تعيينـــه في هذا املنصـــب بالتوجه نحو أنقرة. 
الصحافـــة التركيـــة قالـــت إنه ”جـــاء من أجل 
الرقة“، وال شـــك أن اجلانـــب التركي أغدق في 
تقـــدمي العـــروض إلعادة ثقة واشـــنطن بتركيا 
حليفا أطلســـيا باإلمكان االعتمـــاد على قوته، 
وبالتالي االســـتغناء عن البديـــل الكردي، لكن 
العواصـــم، كل العواصـــم، مبا فيها موســـكو 
بدأت تشـــعر أن قضية األكـــراد ورقة هامة في 
يدها ستمعن في استخدامها داخل ”لعبة أمم“ 

جديدة تعيد رسم مشهد الشرق األوسط.

في 
العمق

«تسليم الرقة إلى مسلحي وحدات الحماية الكردية بعد طرد تنظيم داعش منها يعد تهديدا 
مباشرا ألمن تركيا وننتظر من الواليات المتحدة الوفاء بتعهداتها».  

نعمان قورتوملوش
نائب رئيس الوزراء التركي

«لتخفيف مخاوف تركيا إزاء تعزيز قوة أكراد ســـوريا يســـعى الجيش األميركي للتأكيد على أن 
السالح المقدم يذهب لميليشيات عربية تعمل جنبا إلى جنب مع األكراد».

تيم ليستر
كاتب أميركي

[ أنقرة تعول على وحدة الموقف مع طهران لمنع قيام دولة كردية في المنطقة  [ خطة تركية لتحرير الرقة هدفها استبعاد األكراد
قلق تركي من تقاطع روسي أميركي أوروبي على رعاية أكراد سوريا

كردستان العراق خارج دائرة العداء التركي لألكراد

موسكو ترى أن قضية األكراد ورقة هامة في يدها ستمعن في استخدامها داخل «لعبة أمم» جديدة تعيد رسم مشهد الشرق األوسط

أثار دعم الواليات املتحدة األميركية لقوات ســــــوريا الدميقراطية بالسالح ضمن خططها 
العســــــكرية حملاربة تنظيم الدولة اإلسالمية بسوريا قلق تركيا وتعاظم مخاوفها من متدد 
كردي يهدد أمنها القومي خاصة وأن الورقة الكردية باتت حتظى بدعم دولي أمام سعي 
ــــــى أن حتجز لألكراد مقعدا فــــــي مفاوضات جنيف القادمــــــة بعد أن حققوا  واشــــــنطن إل
إجنازات ميدانية، وتلميحات موسكو رغم تقاربها مع تركيا، في مسودة للدستور، بوضع 

فيدرالي يؤسس لقيام منطقة ذاتية كردية مبسميات مختلفة.

أنقـــرة تراقب اســـتقبال موســـكو 
لوفد من حزب االتحاد الديمقراطي 
في إطار مســـاعيها الدبلوماســـية 

في الشأن السوري

◄
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} ال يستطيع رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون قول الكالم الذي قاله عن أن سالح 

”حزب الّله“ ”ال يتناقض مع مشروع الدولة“ 
مبررا وجود هذا السالح بوجود احتالل 

إسرائيلي. هذا عائد أساسا إلى أن األحداث 
جتاوزت سالح ”حزب الله“. لم يعد مطروحا 

الكالم العام عن دور هذا السالح في التصدي 
إلسرائيل، اللهّم إال إذا كان مطلوبا افتعال 

حرب جديدة تعود بالويالت على لبنان كما 
حصل متاما صيف العام ٢٠٠٦.

أثار الكالم الصادر عن رئيس اجلمهورية 
ردود فعل ذهبت إلى حد وصفه بأّنه يوّفر 
غطاء لسالح غير شرعي ويشكك بقدرات 

اجليش اللبناني في وقت تبذل جهود إلعادة 
احلياة إلى الهبة السعودية للمؤسسة 

العسكرية اللبنانية.
يحتاج هذا التوصيف الدقيق إلى 

توضيح. فحوى التوضيح أن الربط بني 
سالح ”حزب الله“ وإسرائيل هو ربط في غير 
محّله. إّنه ربط ال يقّدم وال يؤّخر إذا أخذنا في 

االعتبار الوظيفة الدائمة لـ”حزب الله“ بصفة 
اإليراني،  كونه لواء في ”احلرس الثوري“ 

وهي وظيفة تخدم دولة معّينة اسمها 
”اجلمهورية اإلسالمية في إيران“ متتلك 

مشروعا خاصا بها قائما على االستثمار في 
كّل ما من شأنه إثارة الغرائز املذهبية.

أكثر من ذلك، إن هذا الربط يظّل خارج 
املوضوع املطروح بحّدة في لبنان واملنطقة، 
أي موضوع الدور اإليراني وخطورته. هذا 

عائد إلى أسباب عّدة. في مقّدمة هذه األسباب 
أن إسرائيل، من وجهة نظر األمم املتحدة، 
ال حتتّل أرضا لبنانية. كانت األمم املتحدة 

حاسمة وحازمة عندما أعلنت في العام ٢٠٠٠، 
أن االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان 

هو تنفيذ للقرار الرقم ٤٢٥ الصادر عن مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة في العام ١٩٧٨. أما 
بالنسبة إلى مزارع شبعا التي ال تزال محتلة، 

وهي أرض لبنانية، فينطبق عليها القرار 
٢٤٢ الذي ينطبق أيضا على هضبة اجلوالن 

السورية احملتّلة في العام ١٩٦٧.

ليس سّرا أن سوريا احتلت مزارع شبعا 
في العام ١٩٥٦ إبان العدوان الثالثي على 

مصر، وذلك بحجة أن على اجليش السوري 
شغل مواقع في شبعا تساعده في املواجهة 

في حال حصول عدوان إسرائيلي. هذا ما 
تؤّكده مذكرات الرئيس سامي الصلح، الذي 
كان يشغل في ١٩٥٦ موقع رئيس الوزراء في 
عهد الرئيس كميل شمعون. لم يحصل هذا 
العدوان اإلسرائيلي، لكّن القوات السورية 

بقيت في مزارع شبعا التي احتلتها إسرائيل 
مع اجلوالن في حرب األّيام الستة، عندما 

كان حافظ األسد وزيرا للدفاع في ”سوريا – 
البعث“ التي صارت الحقا، بعد العام ١٩٧٠ 

”سورياـ  األسد“.
رفض النظام في سوريا إلى اليوم توجيه 

رسالة إلى األمم املتحدة تؤّكد أن مزارع 
شبعا لبنانية. لو ُوجدت هذه الرسالة لكان 

لبنان استعاد احلجة التي تسمح له بإجبار 
إسرائيل على االنسحاب من تلك املنطقة التي 

ضمتها سوريا إليها. ولكن ما العمل عندما 
يكون مطلوبا خلق أعذار، ولو واهية، لتبرير 

بقاء سالح ”حزب الله“ ذي الطابع املذهبي 
موّجها إلى صدور اللبنانيني بعد االنسحاب 

اإلسرائيلي من جنوب لبنان وتنفيذ القرار ٤٢٥. 
في الواقع، كان مطلوبا دائما سوريا وإيرانيا 

الربط بني اجلوالن ومزارع شبعا كي تبقى 
التجارة بهما من النوع الرائج، حّتى لو كان 

ذلك على حساب اللبنانيني والسوريني.
تكمن أهمّية سالح ”حزب الله“ في أّنه 
قادر على التماهي باستمرار مع املشروع 
اإليراني. لم يكن هذا السالح في يوم من 
األّيام، على الرغم من وجود وجهة نظر 

مخالفة لدى كثيرين، في مواجهة مع إسرائيل. 
استخدم هذا السالح في القضاء على أحزاب 

لبنانية مرتبطة باليسار متارس املقاومة 
إلسرائيل. ُأسكتت هذه األحزاب باكرا قبل أن 
يأتي دور حركة ”أمل“ التي فضلت في نهاية 

املطاف، بعد مواجهات عنيفة سقط فيها آالف 
القتلى، إيجاد صيغة تعايش مع احلزب حتت 

شعار ما يسّمى ”الثنائية الشيعية“.
في مرحلة معّينة، قبل االنسحاب 

اإلسرائيلي، كان سالح ”حزب الله“ الذي ورث 
السالح الفلسطيني وسيلة لتحّول الطائفة 

الشيعية في لبنان رهينة لدى إيران. بعد 
االنسحاب، صارت هناك استخدامات أخرى 
للسالح في لبنان وخارج لبنان. الهدف، بكل 

بساطة، حتويل لبنان مستعمرة إيرانية 
وقاعدة تعمل منها إيران ضد دول عربية عدة، 

خصوصا في اخلليج.
من يعرف ولو القليل عن اليمن والتطورات 

فيه، يدرك إلى أّي حد هناك توّرط لـ“حزب 

الله“ في دعم احلوثيني (أنصار الله) منذ ما 
يزيد على خمس عشرة سنة. ال حاجة إلى 

الدخول في التفاصيل اليمنية، مبا في ذلك 
تدريب احلوثيني على شّن عمليات عسكرية، 

وهو تدريب حصل في اليمن وخارجه. وال 
حاجة إلى اإلشارة إلى العالقة بني ”حزب 
الله“ وما يدور في البحرين أو السعودية، 

وحّتى األردن في مرحلة ما. هذه العالقة حالت 
دون حضور امللك عبدالله الثاني القّمة العربية 

التي انعقدت في بيروت في آذار ـ مارس من 
احلدود  العام ٢٠٠٢. جتاوز دور ”حزب الله“ 

اللبنانية منذ زمن بعيد. إّنه شريك في احلرب 
على الشعب السوري. لعب سالحه دورا مهّما 
في تهجير سوريني من أرضهم، وذلك في وقت 
هناك تنسيق تام في شأن سوريا بني روسيا 

وإسرائيل! 
في اإلمكان االسترسال في الكالم عن 

أدوار لـ”حزب الّله“ في غير مكان، مبا في 
ذلك السودان، كما ميكن العودة إلى دوره في 
مصر في عهد الرئيس حسني مبارك وتهريب 
السالح إلى غّزة ومحاولة تهريب السالح إلى 

وأطراف  الضّفة الغربية ملصلحة ”حماس“ 
معادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

على هامش ذلك كّله، ال ميكن جتاهل دور 
”حزب الله“ في العراق، من زاوية ميليشياوية 

ومذهبية، وحجم العداء لكّل ما يربط بني 
العرب ولبنان، خصوصا أهل اخلليج الذين 
قّرر احلزب جعلهم يزيلون لبنان من خارطة 
البلدان التي يزورونها. لكّن ما هناك حاجة 

إلى التذكير به دائما هو أّن سالح ”حزب الله“ 
استخدم في لبنان في مناسبات عّدة، وذلك 
على الصعيد الداخلي. من حماية املّتهمني 

باغتيال رفيق احلريري ورفاقه، وصوال 
إلى منع مجلس النواب من انتخاب رئيس 

للجمهورية طوال سنتني ونصف سنة، مرورا 
بغزوة بيروت واجلبل في أّيار ـ مايو ٢٠٠٨.

هناك آالف األمثلة على األدوار التي لعبها 
سالح ”حزب الله“ ملصلحة نشر ثقافة املوت 
في لبنان. كذلك يظل مفهوما ومفيدا التذكير 

بأّن سالح ”حزب الله“ خرق للقرارين ١٥٥٩ 
و١٧٠١ الصادرين عن مجلس األمن. وافق 
”حزب الله“ على كّل حرف في القرار ١٧٠١ 
الذي أوقف ”األعمال العدائية“ في صيف 

العام ٢٠٠٦ نتيجة حرب افتعلها ”حزب الله“ 
مع إسرائيل ولم يعد قادرا على الذهاب إلى 

النهاية، بل حّولها إلى انتصار على لبنان. ال 
يزال لبنان يدفع إلى اليوم فواتير تلك احلرب، 
مبا في ذلك فواتير الدور الذي يلعبه السالح 
غير الشرعي داخل أراضيه وخارجها، والذي 
يهّدد كّل مؤسسة من مؤسساته الوطنية، مبا 

فيها اجليش وقوى األمن.

ما عالقة إسرائيل بسالح {حزب الله}

{لم يصدر عن الدولة اللبنانية بكامل مؤسســـاتها أي تشـــريع لوجود ميليشـــيا أو أي سالح غير 

نظامي فكيف يعتبر رئيس الجمهورية سالح حزب الله مكمال للجيش}.

محمد كبارة
وزير العمل اللبناني

{تشكيك رئيس الجمهورية في قدرة الجيش اللبناني على حماية لبنان، وتجيير هذه القدرة إلى 

سالح ميليشياوي، يشكل خطرا على لبنان كدولة}.

أشرف ريفي
وزير الداخلية اللبناني السابق

} زعماء وقادة ميليشيات في العراق أعلنوا 
سابقا وفي أجهزة اإلعالم ردا على أسئلة 

تتعلق باختيارهم الوقوف مع إيران في أي 
حرب تخوضها في املنطقة ومع أي بلد عربي، 

ولكي تكون اإلجابة قاطعة قال أحدهم، لو 
وقعت حرب بني إيران والعراق الخترت القتال 

مع إيران ضد العراق، أي ضد وطنه األم.
هذا االختيار ليس جديدا على امليليشيات 

وقادتها، فاحلرب اإليرانية العراقية كانت 
حقال واسعا لتجربة االنتماء إلى الولي 

الفقيه وهي تعلو على املواطنة والوطن؛ وهم 
فعال قاتلوا ضد جيش البالد التي يحملون 

جنسيتها وفيها مساقط رؤوسهم وسيرة 
آبائهم وأجدادهم، لكنهم حملوا البنادق 

وأطلقوا النار باجتاه مواطنيهم وساهموا 
مع اجلالدين في تعذيب األسرى العراقيني 

وإهانتهم وقتلوا العديد منهم.
بعد االحتالل حضر إلى مكتبي الصحافي 

في بغداد بعض هؤالء، من مسؤولني 
وإعالميني، وبدت عليهم الثقة املفرطة 
باحلديث عن الفوارق واالختالف بني 

املذاهب في وقت كان فيه العراقيون يدّشنون 
باستغراب ألف باء الطائفية وباستحياء 

وحذر من اإلدانة والرقيب الوطني الداخلي.
أحد الزائرين أسهب في وصف العمليات 
العسكرية والهجوم مع مجموعته على أحد 
األلوية في قاطع مدينة بدرة التابع حملافظة 

الكوت، مسترسال في كيفية إحلاق أكبر 
اخلسائر البشرية باللواء العراقي، حتى أنه 

وقف في الغرفة ليؤكد حماسته وعدم نسيانه 
لتلك الليلة بسبب مقتل صديقه احلميم أثناء 

االنسحاب وكيفية إخالئه إلى العمق اإليراني، 
ومع تأثره احلقيقي سالت الدموع وسط 

محاوالت التهدئة من مرافقيه.
السؤال الذي كان موجها لي ودون أن 

ينتظروا مني جوابا: هل رأيت أعظم من هذه 
التضحيات والبطوالت؟ عندما هدأ قليال 

سألته عن تاريخ تلك العملية التي قتل فيها 
صديقه؟ قال في العام ١٩٨٩، أي في العام الذي 

تال وقف إطالق النار بني إيران والعراق، أي 
مبعنى أدق أن تلك امليليشيات كانت تخرق 

القرارات الدولية املتعلقة بوقف احلرب 
واملناوشات على احلدود؛ وإن ذلك اللواء 

العراقي لم يكن على أهبة االستعداد للقتال، 
وإمنا ميارس واجباته االعتيادية في حالة ما 

بعد وقف إطالق النار، ولم يتوقع أي هجوم 
من اجلبهة اإليرانية؛ لكن ما رسخ واقعة 
احلديث هذا في مخيلتي هو مقتل ضابط 

في اجليش العراقي بذات الزمان واملكان كان 
برتبة عقيد أو باألحرى بـ“رتبة صديق“ لن 

أنساه.
املثال املذكور يساعدنا في فهم التخبط 

العقلي بني املبادئ الوطنية التي تتربى عليها 
شعوب العالم ومنها شعبنا، وبني من يعتقد 

أن قتل أي عراقي يؤدي ولو على األقل واجبه 
العسكري ضد إيران، ونقصد هنا حتديدا 

إيران بالنظام السياسي لولي الفقيه، هو جزء 
من الدفاع املقدس عن الولي الذي تعود إليه 

الوصايا الطائفية ولزاما على اجلميع االلتزام 
بها حتى لو كانت ضد انتمائهم الوطني الذي 

ميثله العراق في مثالنا.
لكن في هذا امليزان كيف لنا أن نتدّبر 
غيبوبة حامي الدستور مبنصبه كرئيس 

جلمهورية العراق وهو يصطف إلى جانب 
التدخل اإليراني في العراق، عندما يقول إنه ال 
يجوز ألحد اإلدعاء بأن وجود خبراء إيرانيني 

غير قانوني، وأن وجود قائد فيلق القدس 
قاسم سليماني في العراق هو وجود قانوني 

أيضا وهو صديق لساسة العراق، على حد 
وصفه، وحتدث عن الثقافة املشتركة واحلدود 

الطويلة بني البلدين مع إضافة بضرورة 
التطبيع بينهما.

مأساة كبيرة أن نخوض في عمق العالقة 
بني الرئيس فؤاد معصوم والنظام اإليراني 

ألن ذلك سيبتعد بنا إلى الشأن الكردي 
والصراع بني األحزاب في اإلقليم وتاريخه. 

ما يهّمنا أنه ُيجِمع على صداقة ساسة العراق 
لقاسم سليماني. لم يقل لنا أي ساسة وضمن 

أي فصيل وإذا كان كل الساسة أصدقاءه 
قوال وعمال، فالعراق إذن دخل منطقة منزوعة 
متاما من احلس األمني بالنأي عن الصراعات 

القادمة، ونعني به مؤشرات التصعيد بني 
الواليات املتحدة األميركية وإيران.

أما ضرورة تطبيع العالقات، فأي إنسان 
بسيط في العراق يعرف أن أي زيادة في نسبة 
التطبيع تعني فقط إعالن معصوم شخصيا أن 

املرشد اإليراني هو مرشد املنطقة اخلضراء 
في بغداد مبرسوم جمهوري يشبه وظيفة 

إصدار مراسيم اإلعدام والتوقيع عليها، ولو 
أن حكومة حزب الدعوة هي حكومة استبدلت 

التسلل من خلف احلدود لقتل العراقيني إلى 
التسلل بأوامرها وسلطتها من خلف أسوار 
املنطقة اخلضراء وقتل العراقيني حتت كل 

األسباب والذرائع، وجسر اجلمهورية السبت 
املاضي شاهد على ما نقول.

حيدر العبادي من جهته رمبا يعتقد أن 
األميركان ال يدققون أو يتابعون انحيازه 
الواقعي إلى إيران، أو حياءه وخجله من 

املرشد الذي ُيعتَبر األب الروحي الذي ال يرد 
له طلب، كما أسلفنا في تفضيل امليليشيات 

إليران على العراق في حالة احلرب، فما 
بالنا بحالة الالحرب أو حالة قرع أجراس أو 
أصداء قرع طبول بعيدة لنزاع لم يتبلور بعد.

العبادي يستثمر في ال سيادة الدولة 
العراقية ونظرة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب له وحلكومته مبا أوقعه في حيرة 

العشق املمنوع مع أميركا وبني العشق 
احلالل مع إيران؛ فالشيطان األكبر عندما 

قال للعبادي أثناء زيارته ألميركا عام ٢٠١٥ 
إن قاسم سليماني عليه عالمات استفهام من 

اإلنتربول وهو ممنوع من التنقل عبر احلدود، 
أجاب العبادي بأن وجوده خطأ غير مقصود؛ 
وعندما عاد إلى بغداد عادت معه صداقته مع 

قاسم سليماني كباقي ساسة حزب الدعوة.
الرئيس األميركي دونالد ترامب اتصل 

هاتفيا برئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أيام 
وصدر كاملعتاد بيان حكومي أميركي وبيان 

حكومي عراقي، في البيان األول إشارة إلى أن 
كليهما حتدث بشأن اخلطر الذي تشكله إيران 

على املنطقة برمتها، أما في البيان العراقي 
فقد مت رفع الفقرة اخلاصة باخلطر اإليراني. 

العبادي ومن معه من قادة حزب الدعوة 
واألحزاب الطائفية امليليشياوية التابعة 

إليران، ومعهم احلمقى الفاسدون املأجورن 
إلى إيران كذلك، وصلوا إلى قناعة أن 

مصيرهم هو جزء من مصير النظام السياسي 
أو املشروع اإليراني في املنطقة.

على صعيد إدارة الدولة، وحسب مؤشر 
رصد الفساد الصادر عن منظمة الشفافية 
الدولية للعام ٢٠١٦، العراق من بني الدول 

األكثر فسادا في العالم؛ وحتضرني ضحكة 
وليست ابتسامة لصديق صحافي مخول 

باالتصال مع عدد من املسؤولني والبرملانيني 
للسؤال عن كشف ذممهم البرملانية، وهي 

موجة نزاهة تنتاب الشارع العراقي مع قرب 

كل انتخابات طائفية، أقصد نيابية، كانت 
اإلجابة جلميع من سمعتهم ”مت تسليم 

كشوفات الذمة املالية وهي ال تتعدى البيت 
القدمي للعائلة والراتب الشهري وبعض 

املساعدات من الداعمني للحركة أو احلزب من 
أصدقاء جتار“. هكذا هو احلال في العراق 

حتت الطاولة أو فوقها، وإال ماذا نسّمي دولة 
العراق؟ دولة فيها رئيس الوزراء ال عمل له إال 
فتح التحقيقات مبن يقتل الناس في املدن أو 
في التظاهرات، واإلجابة جاهزة ”مندسون“ 
دولة الالدراية والالمعرفة واللجان وامللفات 
واالختطافات واالغتياالت واإلرهاب املتعدد 

الهويات، والهوس اإليراني.
رؤية ٢٠٢٠ لألمن القومي األميركي 

لصاحبها مايكل فلني، بتاريخه في 
االستخبارات العسكرية األميركية وجتربته 
في أفغانستان والعراق، والذي يجاهر بأن 
إيران أكبر دولة راعية لإلرهاب في العالم 

ويصر على مواجهتها وإيقاف متددها؛ 
والرؤية األميركية للمنطقة وتأكيد ترامب 

للعبادي االلتزام بشراكة ”طويلة األمد“ بني 
أميركا والعراق، هي مبثابة ُطُعم لرغبات 
وتوجهات وحسابات السلطة في العراق 

بطابعها العام في االنقسام الطائفي وصراع 
النفوذ واملصالح، وتاريخ اإلجرام لألحزاب 
وامليليشيات اإليرانية في العراق، وفي ما 

بينها أيضا، دليل دامغ على أن العراق ذاهب 
إلى حرب جديدة باإلنابة يدفع ثمنها كاملعتاد 

من دماء أبنائه التي لم تعد تهتز لها ولو 
أوتار حنجرة في ضمير املجتمع الدولي.

علي أكبر واليتي، مستشار املرشد 
اإليراني، يقول إن على أميركا مغادرة املنطقة 

ألنها دولة مكروهة. السؤال كيف ستتعامل 
احلكومة العراقية مع دولة تعتبرها إيران 
مكروهة؟ في وقت صدرت التوجيهات إلى 

فصائل إيرانية بالتهدئة وهي أساليب 
استخباراتية لتجنيد قوى ملا بعد االصطدام، 

وهي قوى تتالعب بالسياسة كالقمار، لضمان 
استمرارها كنواة قابلة للنمو في الظروف 

الصعبة. فصائل أخرى أخذت بالتصعيد وهي 
سرعان ما تنتحر أو تذوب أثناء االصطدام 
وعلى األغلب هي من العراقيني؛ العراق أال 

يبدو في أيامنا هذه مشدودا بني كتل متحركة 
تسحب كل منها باجتاه؟ أال يذكرنا هذا املشهد 

بافتراس العراق األسير؟

العراق والذبح اإليراني الحالل على جسر الجمهورية

العبادي ومن معه من قادة حزب 

الدعوة واألحزاب الطائفية 

الميليشياوية التابعة إليران، وصلوا 

إلى قناعة أن مصيرهم هو جزء من 

مصير النظام السياسي أو المشروع 

اإليراني في المنطقة

حامد الكيالني
كاتب عراقي

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

أهمية سالح {حزب الله} تكمن في 

أنه قادر على التماهي باستمرار مع 

المشروع اإليراني. لم يكن هذا السالح 

في يوم من األيام، على الرغم من وجود 

وجهة نظر مخالفة لدى كثيرين، في 

مواجهة مع إسرائيل
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} كّنا نفكر بحسم الصراع لصالح جهة 
واحدة في العراق، وهي اجلهة األقوى وننهي 

املشكلة، ألن الصراع أساسا طائفي وال قيمة 
ثقافية له. فما إن وصلنا إلى هذه القناعة 
حتى ظهرت إدارة أميركية جديدة، هدفها 
بالنهاية إضعاف إيران. أنباء عن حتالف 

عسكري سعودي تركي أميركي لتحرير مدينة 
الرقة السورية. وهو طبعا يستهدف النفوذ 

اإليراني.
يحاول رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي تقدمي نفسه للرئيس دونالد ترامب 
كحاكم في دولة ذات سيادة حتكمها مؤسسات 
دميقراطية، وكلنا سمعنا رأي ترامب بسيادة 
العراق، كما سمعنا رأيه باحلكومة العراقية 
في حملته االنتخابية حيث قال إن العراق ال 
سيادة له وابتلعته إيران والقادة العراقيون 
فاسدون وليسوا عراقيني أصال. هناك هزة 
تنتظر بغداد بالذات فلن تبقى بهذا الشكل، 

الوضع غير طبيعي في العراق حاليا.
وكان ترامب قد رد على اختبار صاروخي 
أجرته إيران في ٢٩ يناير قائال ”إيران تلعب 

بالنار“، وفرض عقوبات جديدة على أفراد 
وكيانات ترتبط باحلرس الثوري اإليراني 

ووصف االتفاق النووي بأنه ”مشني“. 
تصعيد واضح ال يقبل التأويل حتى أن وزير 

اخلارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، 
اعترف بأن إيران قد ”تشهد أياما صعبة“.

الطريف في املواجهة األخيرة هو وحدة 
اخلطاب بني داعش وإيران؛ فقد صرح أحد 

اجلهاديني الدواعش ”أما بالنسبة إلى ترامب 
والصليبيني فهذا هو وجههم احلقيقي“ وكذلك 
صرح املرشد األعلى علي خامنئي بأن الرئيس 

ترامب هو ”وجه أميركا احلقيقي“ الذي 
حتدثت عنه الثورة اإلسالمية منذ عقود.
حتسنت العالقات بشكل ملفت للنظر 
بني واشنطن والرياض، فقد صرح وزير 

األمن القومي األميركي جون كيلي ”لم ندرج 
السعودية على الئحة الدول الـ٧ املمنوعة 

من دخول البالد المتالكها نظام حتقق من 
املسافرين“. واملذهل هو رودي جولياني 

املقرب من الرئيس والذي كان عمدة مدينة 
نيويورك أيام أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ 

واملعروف بتشدده وتأثيره الواسع قال مؤخرا 
وبلغة مؤثرة إن اململكة العربية السعودية قد 

فعلت الكثير في سبيل مكافحة التطرف، وإنها 
اليوم تختلف كثيرا عنها قبل ١٥ عاما. وهذه 
حقيقة لكل منصف، فالسعودية اليوم رائدة 

في مكافحة اإلرهاب السني قبل الشيعي.
لقد وقع خبر تكرمي ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن نايف كالصاعقة على إيران 

حيث تسلم اجلمعة ١٠ فبراير في الرياض 
ميدالية ”جورج تينت“ التي تقدمها وكالة 

االستخبارات املركزية األميركية، وذلك 
”تقديرا لعمله االستخباراتي املميز في مجال 

مكافحة اإلرهاب، باإلضافة إلى إسهاماته غير 
احملدودة لتحقيق األمن والسلم الدوليني“، 
وسلم امليدالية لولي العهد السعودي مدير 

وكالة االستخبارات املركزية األميركية 
مايكل بومبيو. وعقب تكرميه، قال محمد 

بن نايف ”إن جميع األديان السماوية تتبرأ 
من املعتقدات واألفعال الشيطانية للفئات 

اإلرهابية“.
املواجهة مع إيران قربت الرئيس ترامب 

من العرب، ولكنها حتمل معها تهديدا 
بالصدام مع منافس للواليات املتحدة في 

املنطقة هو اليوم أقوى بكثير مما كان عليه 

قبل أربعة عقود. لقد وضع مستشار األمن 
القومي اجلديد (قبل أن يستقيل) مايكل فلني 

إيران ”حتت اإلنذار“ ويعتبر ذلك ابتعادا 
كبيرا عن السياسة السابقة للرئيس باراك 
أوباما التي اعتمدت التقارب واحلوار ملنع 

إيران من امتالك سالح نووي، وغض الطرف 
عن سياسة طهران التوسعية. ترامب يقول إن 

اإليرانيني يلعبون بالنار وال يقدرون كم كان 
الرئيس أوباما لطيفا معهم. وزير اخلارجية 
اإليراني يقول ”نحن لن نبدأ حربا“، ال توجد 
رغبة لدى طهران باملواجهة مع إدارة جديدة 

يصعب التكهن بردات فعلها.
ومؤخرا صرح مسؤولون أميركيون 

بأن إدارة دونالد ترامب تبحث اقتراحا قد 
يؤدي إلى تصنيف احلرس الثوري اإليراني 
كجماعة إرهابية. وردا على سؤال صحافي 

البارحة للرئيس ترامب حول جوابه لتصريح 
سابق للرئيس حسن روحاني بأن أي دولة 
تهدد األمة اإليرانية سوف تندم، قال بلهجة 
ساخرة واضحة ”أفضل لك أن تكون حذرا“ 

حتى رئيس وزراء إسرائيل بنيامني نتنياهو 
وجه نداء إلى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 

ماي يحثها على اللحاق بالواليات املتحدة 
وفرض عقوبات على إيران، ”إيران تريد تدمير 
إسرائيل، تريد السيطرة على الشرق األوسط، 
وتهدد أوروبا، وتهدد الغرب بل تهدد العالم“.

الواليات املتحدة تواجه دولة أقوى 
بكثير من السابق، فقد استغلت إيران حالة 

عدم االستقرار التي مرت بها املنطقة وقامت 
خالل ست سنوات باستثمار ذلك لصاحلها 
في التوسع خارج حدودها. ملواجهة طهران 
ودفعها للتراجع رمبا جتد الواليات املتحدة 

نفسها متورطة بصراع تصعب السيطرة عليه 
ومدمر لالقتصاد العاملي أكثر مما تتحمله 

شعوب الدول العربية احلليفة ألميركا.
ال توجد دولة إقليمية أخرى ميتد نفوذها 
من حدود الناتو إلى حدود إسرائيل وعندها 
ميليشيات مسلحة بالعشرات من اآلالف بل 

حتى على احلدود اجلنوبية للمملكة العربية 
السعودية، سوى إيران. مراكز الدراسات 

األميركية نفسها اعترفت بأنه ال توجد دولة 
في املنطقة تستطيع قيادة حروب بالوكالة في 

العراق وسوريا واليمن، ويقع حتت نفوذها 
اآلالف من املسلحني بحيث تخوض طهران 
حروبا تبعد املئات من األميال عن حدودها 

الرسمية.
القلق اليوم على املئات من املستشارين 

العسكريني األميركيني في معركة املوصل 
إضافة إلى ٦ آالف جندي أميركي مت إرسالهم 

مؤخرا إلى العراق، هؤالء سيتعرضون 
للخطر من قبل امليليشيات الشيعية إذا حدثت 
مواجهة بني البيت األبيض وطهران. املتحدث 

باسم حزب الله في العراق جعفر احلسيني 
قال ”نحن ننظر إلى األميركيني كعدونا األول. 

مصدر الشر في العالم، املصالح األميركية 
حتت رقابتنا وتقع ضمن مدى أسلحتنا. 
إذا تصرفوا بحماقة سنمحو مصاحلهم 

ونستطيع مهاجمة قواعدهم متى شئنا“. 
بعد هذا التصريح بأيام مت اغتيال أمني عام 
حزب الله في محافظة البصرة السيد باسم 

الصافي.
من جهتها، كتبت املديرة الروسية ملعهد 

البحوث واملبادرات السياسية اخلارجية، 
فيرونيكا كراشينينيكوفا، مقاال لصحيفة 
”كومسومولسكايا برافدا“ تقول إن إيران 
هي آخر دولة مستقلة من حيث املبدأ في 

الشرق األوسط، والتي لم تستطع الواليات 
املتحدة إخضاعها على مدى أربعني عاما. هي 

حضارة فريدة قائمة بنفسها، بهوية ذاتية 
قوية كما هي روسيا. وتضيف فيرونيكا 

أن هناك عقبة كبيرة تقف في طريق النوايا 
األميركية العدوانية جتاه إيران، هي روسيا، 

واآلن تبحث واشنطن عن إسفني يجب دقه 
بني البلدين. جترأت املستشارة الروسية على 

القول إن مكافحة اإلرهاب ال متر بقطع عالقات 
روسيا بـ“شريك حقيقي“ مثل إيران و“على 

ترامب فقط أن يرفع سماعة الهاتف ويتصل 
بالسعودية، قطر وكذلك بتركيا أيضا“.

وفي سوريا هناك حتالف روسي إيراني 
عمل على حماية نظام الرئيس بشار األسد، 

وفي النهاية التحقت تركيا بهذا التحالف دون 
وجود الواليات املتحدة. من الصعب تخيل 
دور ألميركا في سوريا فلم يعد لها حلفاء 
سوى بضعة أكراد هائمني على وجوههم.

إيران قدمت قواعد عسكرية جديدة لروسيا 
بحجة ضرب الدواعش واستكملت منظومة 
صواريخ أس-٣٠٠. إن الهدف واضح وهو 

زج الروس في حتالف عسكري ليس حلماية 
بشار األسد فقط بل حلماية إيران، خصوصا 
وأن أميركا في عهد ترامب ليست أميركا في 

عهد أوباما. وكما قال العاهل األردني عبدالله 
الثاني بعد زيارته األخيرة إلى واشنطن إن 
املنطقة مقبلة على تغيرات وعواصف خالل 

العام احلالي.
في سوريا الروس يسيطرون على اجلو 

وعلى األرض، بينما تقود تركيا املتمردين، لكن 
إيران هي التي قادت احلرب بالوكالة ومألت 

اجلبهات األمامية بامليليشيات الشيعية 
القادمة من لبنان والعراق وأفغانستان 

وباكستان، وبسطت هذه امليليشيات نفوذها 
من مدينة حلب قرب احلدود التركية حتى 

مرتفعات اجلوالن، حيث احلدود مع إسرائيل. 
كيف يقضي ترامب على النفوذ اإليراني في 

سوريا، بينما يعلن عن صداقة خاصة مع 
روسيا ورغبة ببقاء الرئيس بشار األسد؟

الكويت من جهتها تسعى للسالم لعدة 
أسباب أهمها عدم رغبتها بعودة القوميني 
السنة إلى احلكم في بغداد. تبدو الكويت 

مرتاحة أكثر مع حكم شيعي عراقي. ذكرت 
وكالة األنباء الكويتية أن الكويت رحبت 
باستعداد إيران للحوار مع دول اخلليج 

العربية، قائلة إن احملادثات ستساعد على 
األرجح في إنهاء احلرب األهلية في كل من 
سوريا واليمن. واحلقيقة هي أن السعودية 

نفسها ال تسعى إلى التصعيد، ونرى في 
خطاب اململكة الرسمي مودة للشيعة العرب 

وحرصا على الشعب اإليراني. اخلطاب 
السعودي سياسي وليس عنصريا في هذا 

الصدد.
السؤال الواقعي هو كيف ميكن حصار 

إيران بينما العراق يحكمه اإلسالميون 
الشيعة؟ ما هو دور السنة التاريخي في البالد 

إذن؟ أليس تنفيذ سياسة أميركا املتعلقة 
بإيران؟ الشيعي ال ينفذ العتبارات كثيرة. هذه 

احلقيقة مثيرة للقلق لدى القادة العراقيني 
خصوصا تصريح وزير اخلارجية السعودي 

عادل اجلبير الغامض من أنقرة ”إن هناك 
اتفاقا في املواقف السعودية والتركية بشأن 

العراق وسوريا، والتصدي لتدخالت إيران في 
املنطقة“.

في العراق رسالتنا واضحة للناس 
وهي ال تقتل نفسك في سبيل مذهب ديني. 

جميل أن نتعايش معا ونقبل باملختلف ”إذا 
ذهب احلمار بأم عمرو/ فال رجعْت وال رجع 
احلماُر“. على اإلنسان تقدمي تنازالت حتى 
لو خسر الفقير ”حماره“ مقابل ذلك. نوري 
املالكي ال نعرف كم بلغت ثروته، وال ثروة 

أسامة النجيفي، ولكنها ثروة ال ميلكها دونالد 
ترامب. ويحدثوننا عن علي بن أبي طالب 

الذي يأكل اخلبز اليابس، وعمر بن اخلطاب 

الذي ينام في ظالل الشجر. جتارة الطائفية 
تلفظ أنفاسها األخيرة كما يبدو، وهناك حملة 
عاملية ملصادرة أموال الفاسدين ومحاكم دولية 

في الطريق.
العرب ال يكرهون الشعب اإليراني، بل 

على العكس القادة العرب عندهم تخوف من 
تكرار جتربة العراق، حيث جاع الفقراء ولم 

يتضرر النظام احلاكم من احلصار. نحب 
املدن اإليرانية العريقة ونتمنى زيارتها، نحب 

طالبات املدارس في طهران وعجائز شيراز 
وفالحي أصفهان، نحب موسيقاهم وسجادهم 

وصبرهم وشعرهم وغناءهم، لكن سياسة 
بالدهم الطائفية والدموية مشكلة كبيرة جدا.
أما شيعة العراق فقد عرضت السعودية 

نفسها النتقادات كثيرة في سبيل الدفاع 
عنهم. وأرسل العاهل السعودي سفيره ثامر 

السبهان إلى بغداد للتفاوض واملصاحلة، 
وحث العراقيني على التخفيف من الطائفية 

والعودة إلى الصف العربي، حتى عّرض 
الرجل حياته للخطر ألجل عاصمة الرشيد. 

في املهرجانات الثقافية ملسنا حرصا خليجيا 
ال على مشاركة املبدعني الشيعة فقط، بل 

تشجيعهم ومنحهم جوائز تقديرية.
احلزن الشيعي العراقي ال مثيل له في 

العالم العربي، بل ال مثيل له في العالم. شيعة 
العراق ليسوا ميليشيات بل دموع حرى 

ممطرة تطفو في أغانيهم وفنونهم. تشيعهم 
ليس كتبا مقدسة، بل آهات وعذابات من 

أسالفهم الفالحني الفقراء املساملني. ال ميكن 
لك أن تسيء فهمهم إذا كانوا في أحسن 

حاالتهم. إن عقيدتهم نابعة من الطني كالشجر، 
وليست كتبا سماوية فقط لكأن كتابهم املقدس 
في حالة صيرورة أبدية، يعيدون صياغته في 
كل قصيدة حزينة. إن حياتهم تأويل للمأساة 

املتجددة ملصير اإلنسان العراقي. إنهم 
سواد العراق. شيعة العراق ليسوا مؤمنني 

تقليديني، بل في حالة شجار دائم مع السماء.
لهذا كله نرى العرب يعرضون على إيران 

االنسحاب من املنطقة العربية، والتصالح على 
حسن اجلوار، وعدم الزج بالشيعة العرب في 

ميليشيات والية الفقيه. هناك حرص عربي 
كبير على السالم ألنه ركيزة الرفاه االقتصادي 

واالستقرار.

إيران مقبلة على {أيام صعبة} ألنها {تلعب بالنار}

{العراق حريص على مصالحه الوطنية ومصالح شعبه، وال يريد أن يكون طرفا في صراع إقليمي 
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} هذا املقال ليس عن عيد احلب (فالنتاين) 
حيث ُيَعِبر العشاق عن حبهم بإرسال بطاقة 
معايدة، أو بإهداء الورود ملن يحبون. أمتنى 
أن نشعر باحلب في كل يوم في حياتنا، هذا 

الشعور اجلميل باألمان والرومانسية.
هل فعال الزواج هو نهاية احلب، وأن كال 
من الزوج والزوجة ينشغالن باحلياة العملية 
املليئة باملسؤوليات واألوالد والعمل، وأمور 

احلياة األخرى لدرجة أنهما يفقدان اإلحساس 
بالرومانسية؟

معظمنا (على األقل هؤالء من جيلي) 
تزوج زواجا تقليديا. ال شيء جديدا؛ معظم 
الزيجات في العالم العربي تقليدية. إال أن 
الشبان والفتيات هذه األيام أصبحوا أكثر 
جرأة في التعبير عن حبهم، ورمبا االتفاق 

على الزواج حتى قبل أن يعلم أهله أو أهلها، 
وهذه في نظري ظاهرة صحية جيدة.

لألسف، يعتقد بعض الغالة أن االحتفاء 
بعيد احلب دعوة للهرج واملرج واللهو 

واالختالط والبدع واخلرافات وغيرها من 
”احملرمات واحملظورات“، التي تؤدي إلى 

الفساد، بل قد يذهب البعض إلى أبعد من ذلك 
بتحرمي االحتفال بعيد احلب للمسلمني، أو 
املشاركة أو التهنئة به ألنه ”تشبه بالكفار“. 

البعض اآلخر يعتقدون أن االحتفال بعيد 
احلب يدخل ضمن ”الهجمات الشرسة التي 

يشنها الكفار على األمة اإلسالمية لطمس 
معاملها والقضاء على قيمها“. يا ساتر.

أما الشباب الناضج فهم يرون أن هذا 
العيد اجلميل ال يتناقض مع قيم وعادات 

وتقاليد املجتمع املتمدن، عيد احلب احتفال 
يتبادل العشاق من خالله الورود والهدايا، 

نقطة في آخر السطر.
ولكن أن تعيش الفتاة حالة رومانسية 
حاملة في فترة ما قبل وأثناء اخلطوبة، ثم 

تتحمل عبء احلياة مع زوج جاف ال يتعامل 
معها بحب وحنان بعد الزواج فهذه حالة في 

منتهى امللل والطفش واحلسرة والقهر.
يا أخي عيب عليك، هل من الصعب أن 
تقول لزوجتك ”أحبك“؟ كيف َغَيَر الزواج 

السمات الرومانسية من شخصيتك األنانية، 
فتحوْلَت بني ليلة وضحاها من فارس 

أحالمها، إلى ضب في صحراء جرداء خالية 
من املشاعر؟ كم هو جميل أن تخصصا وقتا 
لتكونا مبفردكما بعيدا عن العمل واألطفال 
واألهل السترجاع تلك املشاعر الرومانسية 

التي أبدعتما في تأليفها وصياغتها في فترة 
اخلطوبة.

ألم تشتق للعودة إلى ذكريات احلب 
والرومانسية بينك وبني الست الهامن زوجتك 

كما كانت في األيام اخلالية؟ ال بد يا روميو 
أنك مازلت تتذكر كلمات الهيام والغرام 

التي أغدقتها عليها وعلى عقلها وقلبها في 
فترة اخلطوبة أو ما قبلها. ال بد وأنك تتذكر 

الكلمات املعسولة واللفتات الرومانسية 
وقصص احلب وأغاني العشق التي هبطت 

عليك فجأة أيام اخلطوبة فأسرت قلبها 
وخطبت ودها. متى كانت آخر مرة أهديتها 

باقة ورد وقلت لها إنك اشتقت لها؟ اليوم 
فرصتك لدعوتها لعشاء رومانسي هادئ على 

ضوء الشموع.
أما أنت سيدتي، تعتقدين أن زوجك لم 

يعد معجبا بِك، وأن االهتياج لسماع صوته 
أصبح شيئا من املاضي؟ متى كانت آخر مرة 

ألقيت فيها نظرة على نفسك أو حاولت تغيير 
مظهرك ”املبهدل“ أو حتى أن تغيري تسريحة 

شعرك؟
احلل بيدك عزيزي الرجل وبيدِك عزيزتي 
املرأة؛ قال الله تعالى ”ُهنَّ لباٌس لكم وأنتم 

لباٌس لهن“. دع زوجتك تشعر أنك حتبها 
بصدق… عانقها وقل لها ”أحبك“.

قل لها {أحبك}
عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد السعودية

} ليس غريبا أال يشعر الوزراء في العراق 
مبسؤوليتهم عما ينتج عن تقصير وزاراتهم 

في أداء واجباتهم من أضرار بشعة. فلم 
يحدث مثال أن استقال وزير بسبب حادثة 
أدت إلى مقتل العشرات من البشر، كان من 

املمكن أال ُيقتلوا لو أن املؤسسات التي 
يشرف عليها ذلك الوزير أخلصت في أداء 

عملها.
ما من شخص محصن ومحمي وُمستبعد 

من املساءلة في العالم مثل السياسي 
العراقي. فلو انقلب العراق، عاليه سافله، فإن 
شيئا من الضرر لن يلحق بأعضاء احلكومة، 

كبارهم وصغارهم على حد السواء.
فالسلطة التشريعية التي يقع عليها 

واجب مراقبة السلطة التنفيذية هي كيان 
يتألف من القوى نفسها التي تتألف منها 
احلكومة. احملاصصة نفسها في مجلس 

النواب وفي الوزارات. كما أن السلطة 
القضائية، كما أثبتت الكثير من الوقائع، ال 
متلك ما يؤهلها من مقومات االستقالل في 

اتخاذ قراراتها.
القضاء في العراق ليس مسيسا، بل 
هو مؤسسة حزبية طائفية لهـا أحكامها 

اجلاهزة، املستلهمة من تركيبتها غير 
احملايدة.

حني سعى رئيس البرملان إلى تبرئة نفسه 
من تهم فساد وجهت إليه، حصل على تلك 

البراءة خالل ربع ساعة في أسرع محكمة في 
التاريخ. فهل في اإلمكان التعويل على قضاء 

من ذلك النوع في مسألة استعادة حقوق 
مسلوبة أو إقرار مسؤولية السياسيني عن 
احلالة املأساوية التي انتهى إليها العراق، 
وباألخص على مستوى اخلدمات األساسية 

التي صارت أشبه بحكايات اجلنيات 
والساحرات والعفاريت التي ال متت إلى 

الواقع بصلة؟
ولكن أليس غريبا أال ينهار العراق بالرغم 
من توفر كل األسباب لوقوع ذلك االنهيار؟

فالعراق هو بلد مفلس، جلأ إلى القروض 
املذلة من أجل أن يؤجل عملية اإلعالن عن 

إفالسه. شبح ذلك اإلفالس لم ُيواجه عراقيا 
بخطط اقتصادية يكون في إمكانها تسليط 
الضوء على الظاهرة وتفكيكها والبحث عن 

أسبابها ومعاجلتها.
ما يتم القفز عليه هو ذلك العجز الدائم 

في املوازنة. ذلك ألن معاجلته ال ميكن أن 
تتم من غير تفكيك ماكنة الفساد التي ُتدار 

من قبل السلطات الثالث، متعاونة ومتكافلة 
ومتفاهمة كما لو أنها دائرة مغلقة على 

نفسها.
من جهة أخرى، فإن العراق بلد عاجز 

عن جتميع مكوناته حتت خيمة واحدة في 
ظل غياب املشروع الوطني الذي حلت الفتنة 
الطائفية محله لتشكل معيارا لتدرج عنصري 
في املواطنة، هو في حقيقته إعالن صريح عن 

والدة عنصرية جديدة ستدفع بالعراق إلى 
الوراء، مقارنة مبا أجنزته البشرية في مجال 
حقوق اإلنسان ومحاربة التمييز بني البشر 

على أساس العرق أو الدين.
لقد تعرض العراق في مرحلة ما بعد 

االحتالل األميركي إلى متزيق مقصود 
لنسيجه االجتماعي، سعت األحزاب 

والكيانات الطائفية إلى اعتماده صيغة 
نهائية، تضمن من خالله وجودها ضمن 

نظام احملاصصة الذي يعتاش على األزمات 
املستمرة.

بسبب اإلفالس املرتبط مباكنة الفساد 
التي ال ُتقهر، ونظام احملاصصة الذي كرس 

درجات سلم املواطنة فقد كان صعبا على 
العراق أن ُيعيد تأسيس جيشه الوطني الذي 

مت حله من قبل سلطة االحتالل األميركي 
عام ٢٠٠٣. ما ُيسمى اليوم باجليش العراقي 

هو كيان هزيل ال يقوى قائده العام على 
التصدي للميليشيات املدعومة من قبل إيران، 

وهي تسلب بطريقة منظمة األسلحة التي 
تستوردها الدولة من أجل أن يستعملها ذلك 

اجليش في حربه على اإلرهاب.
العراق في حقيقته دولة مكشوفة وخائرة 

القوى. وهو يكاد أن يكون دولة افتراضية. 
حتى وجوده على اخلرائط بات موضع شك، 
بعد أن صارت الدول املجاورة تلتهم أجزاء 

منه مبوافقة حكومته التي صارت تراهن على 
الرضا اإلقليمي سببا الستمرارها. ومع ذلك 
فإن انهيارا متوقعا وفق املنطق الرياضي لم 

يقع بعد.
كما أرى فإن العراق في صورته احلالية 

هو منوذج مثالي للمحمية األميركية التي 
يجب تكريسها عربيا في الشرق األوسط. لم 
يقع االنهيار ألن كل شيء في العراق ال ميت 

إلى احلقيقة بصلة. لقد اخترعت الواليات 
املتحدة دولة زائفة وصار عليها أن حتميها 

بكل ما متلك من حيلة.
كل حراك العراقيني اليوم لن يؤدي إلى 

نوع ولو صغير من االنفراج، ذلك ألنه ال 
يقترب من اخلطوط احلمراء التي رسمتها 
سلطة االحتالل وكرستها الهيمنة اإليرانية.

ألم تحن بعد لحظة 

   انهيار المعبد

فاروق يوسف

  

كاتب عراقي

المواجهة مع إيران قربت الرئيس 

ترامب من العرب، ولكنها تحمل معها 

تهديدا بالصدام مع منافس للواليات 

المتحدة في المنطقة هو اليوم أقوى 

بكثير مما كان عليه قبل أربعة عقود

أسعد البصري
كاتب عراقي
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253 اقتصاد

حممد بن احممد العلوي

} أكد خبراء اقتصاد أن الشـــركات الصغيرة 
واملتوســـطة في املغرب حتتاج إلى الكثير من 
الدعم مـــن احلكومة لزيادة اســـتثماراتها في 

قارة أفريقيا.
وقـــال اخلبير االقتصـــادي يونس بالفالح 
لـ“العرب“ إن ”قدرة تلك الشركات على املنافسة 
في بلدان أفريقيا تســـاعد اقتصاد املغرب على 
مواجهة عراقيـــل ملواصلة النمـــو، وميكن أن 
تعـــزز قدراتها االســـتراتيجية من خالل تبادل 

اخلبرات األجنبية“.
وبحســـب بيانـــات مكتـــب الصـــرف، فإن 
اســـتثمارات الشـــركات املغربيـــة الصغيـــرة 
واملتوســـطة في أفريقيا بلغت في الســـنوات 
الســـت املاضية نحـــو 420 مليـــون دوالر، من 
مجموع اســـتثمارات القطاع اخلاص البالغة 

630 مليون دوالر.
وأشـــار مركز الظرفية املغربـــي، في تقرير 
أصـــدره هذا الشـــهر، إلى أن املغـــرب يصنف 
علـــى أنه مـــن ضمـــن البلـــدان األكثـــر جذبا 
لالســـتثمارات، إلـــى جانب كونـــه إحدى أبرز 

الدول املستثمرة في القارة األفريقية.
وأوضـــح أن دور شـــركات القطـــاع العام 
املســـتثمرة في أفريقيا ســـاعد علـــى حتقيق 
رؤية املغرب في تنمية القارة وإنشاء مشاريع 
البنيـــة التحتية في العديد مـــن البلدان، التي 
زارهـــا العاهل املغربي امللك محمد الســـادس 
فـــي األشـــهر األخيـــرة، باعتبارها مـــن آليات 

الدبلوماسية االقتصادية.
وفي هـــذا الصـــدد، أكد بالفـــالح الباحث 
املغربي املختص في االقتصاد السياســـي، أن 
جنـــاح تلك الشـــركات رهـــني باختياراتها في 
االستثمار في القطاعات االقتصادية احليوية 
بدول أفريقيا كالطاقـــة املتجددة وتكنولوجيا 

املعلومات والصناعات اإللكترونية.
وقامت احلكومة باعتماد حزمة من التدابير 
الداعمة للشـــركات الصغيرة واملتوســـطة من 

حيـــث توفير إجراءات قانونيـــة مالئمة وبيئة 
أعمال مناسبة ومحفزات ضريبية تدفع برجال 

األعمال إلى االستثمار.
وأكـــدت رئيســـة االحتـــاد العـــام ملقاوالت 
املغرب، مرمي بنصالح شـــقرون، أن االستثمار 
املغربـــي بأفريقيـــا، والـــذي يشـــكل القطـــاع 
اخلاص محركه األساسي، يحتل مركزا متقدما 

بني الدول املستثمرة في القارة.
ورغـــم ذلـــك، يرى بالفـــالح أن قـــدرة هذه 
الشركات على مواصلة عملها وإجناز مهمتها 
تظـــل ضعيفة مع قلـــة مـــوارد التمويل وعدم 
رغبـــة البنوك احملليـــة في املجازفـــة ومتويل 

املشروعات الواعدة.
وتعفي احلكومة فقط الشـــركات الصغيرة 
واملتوســـطة اجلديـــدة التـــي توظف خمســـة 
أشـــخاص عند إنشـــائها، مـــن الضريبة على 
الضمـــان  صنـــدوق  وتعويضـــات  الدخـــل 

االجتماعي.
”امتيـــاز�  برامـــج  احلكومـــة  وتدعـــم 
املوجهـــة إلـــى دعـــم مشـــاريع  و“مســـاندة“ 
الشركات الصغيرة واملتوسطة من خالل تقدمي 
متويـــالت لنحو 600 مشـــروع بصدد تطويره، 

ونحو 115 برنامجا استثماريا.
وأطلـــق بنـــك املغـــرب املركزي فـــي العام 
املاضـــي برنامجـــا طموحا لتشـــجيع البنوك 
على تقدمي القروض إلى الشـــركات الصغيرة 
واملتوســـطة، من خالل معايير جديدة لتجاوز 

العقبات التي تعترضها.
واشـــترط بنـــك املغـــرب على البنـــوك أن 
تخصـــص قرابـــة 10 باملئة ســـنويا للقروض 
املمنوحة إلى الشـــركات، وحددت نسبة معدل 
الفائدة الرئيس بنحو 3 باملئة. وفي حالة عدم 
التزام البنـــك بتعهداته ســـيكون مجبرا على 
إرجـــاع التمويل إلى بنك املغرب، بفائدة تصل 

إلى 4.5 باملئة.
واإلجـــراءات هـــي امتـــداد للعمليـــة التي 
أطلقـــت عـــام 2013، وتنـــص على ”اســـتفادة 

البنـــوك الراغبة في تقدمي قـــروض للمقاوالت 
من هذا النوع من تســـبيق مالـــي مينحه بنك 
املغـــرب، علـــى أن تكون هذه املقـــاوالت عاملة 
خارج قطاع اإلنعاش العقاري واملهن احلرة“.

أن  يجـــب  املغـــرب  أن  بالفـــالح،  ويـــرى 
يحذو طريق مجموعة مـــن الدول التي حققت 
جناحات كبيـــرة ومعدالت منـــو عالية بفضل 
إســـهامات تلك الشـــركات في تنميـــة مختلف 
القطاعـــات االقتصاديـــة بالبـــالد، إضافة إلى 
تنشـــيط احلركة التجارية وإيجاد فرص عمل 

جديدة.
ويعتقد أن احلكومـــة مطالبة بتقدمي كافة 
أســـاليب الدعم للشـــركات من حيـــث التأطير 
واملرافقـــة، وتوجيهها نحو تطويـــر القدرات 
االستيعابية وتقدمي محفزات ضريبية ومالية 

لها. وأمام شـــركات القطـــاع اخلاص املغربي 
فـــرص واعـــدة كثيرة لالســـتثمار فـــي بلدان 
أفريقيا في مجاالت عديدة من بينها العقارات 
والنسيج وغيرها من القطاعات االستراتيجية 

التي تعزز من صادرات البالد.
ووفـــق مكتـــب الصـــرف، فقـــد ســـاهمت 
مجموعة من العمليات االســـتثمارية الضخمة 
فـــي رفـــع حجـــم االســـتثمارات املغربيـــة في 
أفريقيا خالل السنوات األخيرة، كما يتوقع أن 
ترتفع وتيرة االســـتثمار في السنوات املقبلة 
بفضـــل رؤيـــة العاهـــل املغربـــي الهادفة إلى 

تطوير اقتصاد بالده.
ومن بني تلك االستثمارات استحواذ شركة 
اتصاالت املغرب في عام 2015 على 7 شـــركات 
تعمل في قطاع االتصاالت بغرب القارة، كانت 

تابعة لشـــركة اتصاالت اإلماراتية، بقيمة 531 
مليون دوالر.

ولفت رئيس جلنـــة أفريقيا باالحتاد العام 
ملقاوالت املغرب، عبدو صواليي ديوب، مؤخرا 
إلى أن رفع القدرة التنافسية للشركات يحتاج 
إلى إعـــادة هيكلتهـــا واعتماد طـــرق مبتكرة 

للدخول أكثر في السوق األفريقية.
وتعمل اللجنة على إعداد دراســـة مفصلة 
هدفها إلقـــاء الضوء على حضور الفاعلني في 
القـــارة، خاصة مـــن قبل الشـــركات الصغيرة 

واملتوسطة.
وكان البنـــك األوروبـــي إلعـــادة اإلعمـــار 
والتنميـــة، قد منح الرباط في عام 2015، قرضا 
بقيمة مئة مليون يورو، من أجل دعم الشركات 

الصناعية الصغيرة واملتوسطة في البالد.

الشركات المغربية الصغيرة تواجه تحديات استثمارية في أفريقيا
[ 420 مليون دوالر قيمة استثمارات شركات القطاع في 6 سنوات  [ عقبات الحوكمة والتمويل تعرقل توسيع دور الشركات في القارة

آفاق أفريقية لتوسيع نشاط الشركات المغربية الصغيرة

تواجه الشركات الصغيرة واملتوسطة املغربية صعوبات في سبيل زيادة استثماراتها في 
أفريقيا، التي أصبحت أحد مفاتيح النمو االقتصادي باملغرب، رغم احلوافز التي أطلقتها 

احلكومة لتعزيز نشاط هذا القطاع احليوي.

ــــــاح برنامج لألمم املتحدة بالتعاون مع جامعة نيويورك لعدد من النازحني العراقيني في  أت
مخيمات في إقليم كردســــــتان العراق من تعلم برمجة الكومبيوتر وتطوير البرامج. ويقول 

منظمو البرنامج إن هناك شركات أصبحت تبحث عن املتميزين منهم.

{مليـــار يورو حجم الفائض التجاري القياســـي الذي ســـجلته ألمانيا في العـــام الماضي وهو أعلى 

فائض تجاري في العالم}.

بيانات رسمية
مكتب اإلحصاء االحتادي األملاني

{نسبة متوسط اإليرادات الضريبية إلى الناتج المحلي للدول العربية تصل حاليا إلى 6.7 بالمئة 

مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 14.8 بالمئة}.

عبدالرحمن احلميدي
الرئيس التنفيذي لصندوق النقد العربي

يونس بالفالح: 

فرص نجاح الشركات المغربية 

رهين اختياراتها لالستثمار 

في القطاعات الحيوية

مريم بنصالح شقرون: 

االستثمار المغربي يحتل 

مركزا متقدما بين الدول 

المستثمرة في قارة أفريقيا

أسلحة الصين تهدد هيمنة األسلحة الغربية

أكـــد املعهـــد الدولـــي للدراســـات  } لنــدن – 
االســـتراتيجية أن الصني بدأت تصدر أسلحة 
متطورة بينهـــا طائرات مســـلحة بدون طيار 
إلى مختلف أنحاء العالـــم، وأنها بدأت تصل 
إلى ”مساواة شـــبه تامة مع الغرب“ من حيث 

التقدم في التكنولوجيا العسكرية.
وقـــال املعهد فـــي تقريره الســـنوي، الذي 
صـــدر أمـــس، إن ميزانيـــة الدفـــاع الصينية 
الرســـمية بلغـــت نحو 145 مليـــار دوالر العام 
املاضي، وأنهـــا أصبحت تزيد بنحو 80 باملئة 
علـــى املوازنتني العســـكريتني لليابان وكوريا 

اجلنوبية معا.
وأضـــاف أن ميزانيـــة الدفـــاع الصينيـــة 
أصبحت تشـــكل فـــي عام 2016 أكثـــر من ثلث 
إجمالي اإلنفاق العسكري في الدول اآلسيوية، 
التي ارتفع اإلنفاق العســـكري فيها بنســـبة 5 
إلى 6 باملئة ســـنويا في الفتـــرة من 2012 إلى 

.2016
وســـارت تلك الزيـادة فـــي اجتاه معـاكس 
لتـراجع اإلنفــاق العســـكــري العــاملي بنسبة 
0.4 باملئـة فــــي العــام املــاضـــي مقــارنة مـع 
عـام 2015. وأرجـع املعهـد ذلـك بشكـل أسـاسي 

إلى انخفاض اإلنفاق في الشرق األوسط.
وقـــال مدير املعهـــد جون تشـــيبمان أثناء 
”امليـــزان  الســـنـوي  املعهـــد  تقريـــر  عـــرض 
العسكري 2017“ في لندن إن ”التقدم العسكري 
في الصني يؤكد أن الهيمنة الغربية في مجال 
أنظمة األســـلحة املتقدمة لم تعد أمرا مفروغا 

منه“.
وأضـــاف أن ”التهديـــد الذي بـــدأ يواجه 
القـــوات الغربيـــة املنتشـــرة، هـــو أن الصني 
تتطلع إلى بيع األســـلحة إلـــى اخلارج، ورمبا 
تواجه تلك القوات أنظمة عسكرية أكثر تقدما 
وفي أماكن أكبر في أيدي مجموعة أوســـع من 

اخلصوم“.
وخلـــص التقريـــر إلـــى أنه بالنســـبة إلى 
القوة اجلوية ”يبدو أن الصني بدأت تصل إلى 
مساواة شبه تامة مع الغرب“. وقال إن إحدى 

منظومـــات صواريخ جو-جـــو الصينية ليس 
لهـــا معـادل غـربي، وإن بكني طرحت نوعا مـن 
الصـواريخ قصـيرة املـدى ”ال ميكن سوى لعدد 
قليل مـــن الدول املتقدمة في مجال الطيران أن 

تطورها“.
وأشـــار إلى أن الصني تطور ”ما ميكن أن 
يصبح الصـــاروخ جو-جو األطـــول مدى في 
العالم“. وأكـــد أن بعض الطائـــرات الصينية 
املســـلحة بدون طيار شـــوهدت فـــي نيجيريا 

والسعودية.
الصـــادرات  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
العســـكرية الصينيـــة إلـــى أفريقيـــا انتقلت 
خـــالل العام املاضي ”من بيـــع تصميمات من 
العهد السوفياتي إلى تصدير أنظمة عسكرية 

مصممة في الصني“.
وأشـــار التقريـــر على صعيد آخـــر إلى أن 
بعـــض الدول األوروبية زادت إنفاقها الدفاعي 

”تدريجيا فقط“.
وقال إنـــه ”فيما متثل أوروبـــا واحدة من 
ثـــالث مناطق فـــي العالم ارتفـــع فيها اإلنفاق 
الدفاعـــي فـــي 2015-2016، فإن إنفـــاق الدفاع 
األوروبـــي ال يـــزال متواضعـــًا بالنســـبة إلى 

الناجت احمللي اإلجمالي للقارة“.
ووجـــد التقريـــر أنه في عـــام 2016 حققت 
دولتان أوروبيتان عضوان في حلف األطلسي 
فقط هما اليونان وأســـتونيا، هـــدف إنفاق 2 
باملئة مـن الناجت احمللي اإلجمالي على الدفاع، 
في حـــني كان عـدد تلك الـــدول 4 في عام 2015 

وهي اليونان وأستونيا وبولندا وبريطانيا.
وانخفـــض إنفـــاق بريطانيا علـــى الدفاع 
إلـــى 1.98 باملئة من النـــاجت احمللي اإلجمالي، 
طبقا حلســـابات املعهد، رغم أن وزارة الدفاع 
البريطانية سـارعت إلى الطعن في هذا الرقم.

وأكـــد املعهد أنه من األهـــم أن تركز الدول 
على حتديث معداتها العسكرية، الذي ”أصبح 
أكثـــر إحلاحًا نظرا إلـــى الدرجة التي خفضت 
فيها الدول الغربية معداتها وأعداد جيوشها 

منذ نهاية احلرب الباردة“. ضوء في نهاية نفق النزوح

نازحون عراقيون يتعلمون برمجة الكومبيوتر بحثا عن العمل

} أربيل (العراق) – يتسابق نازحون عراقيون 
وبعض الالجئني السوريني للتسجيل في مركز 
لدعم الباحثني عن عمل في مدينة أربيل شمال 
العراق على تعلم برمجة الكومبيوتر وتطوير 
مواقـــع على اإلنترنت وتصميم التطبيقات في 
محاولة لبداية حياة جديدة والبحث عن فرص 

للعمل.
ويجري ذلك في مركز تابع ملشـــروع ”عراق 
ريكـــودد“ الـــذي متوله األمم املتحـــدة، والذي 
يهـــدف إلـــى تعليم طـــالب يكافحـــون ظروفا 
صعبـــة ليصبحوا من أوائـــل اخلريجني فيه، 
بعد أن فـــروا من مناطق متزقهـــا احلرب منذ 
استيالء تنظيم داعش على مساحات شاسعة 

في العراق وسوريا في 2014.

بعـــض  وراء  عامليـــة  شـــركات  وتســـعى 
هـــؤالء الطالب نظرا إلـــى مهاراتهم في مجال 
الكومبيوتر، رغم أنهم يعيشـــون في مخيمات 
متراميـــة األطـــراف قرب أربيـــل، التي ال تبعد 
كثيرا عن آخر املعاقل الكبرى للتنظيم املتشدد 

في العراق.
والكثيـــر من هـــؤالء الطالب بلـــغ درجات 
رفيعة في التعليم لكنهم ال يجدون عمال لندرة 

الوظائف.
وقالـــت الجئة ســـورية تعيش فـــي أربيل 
تدعـــى جـــوري العامـــد ”لقد تركت دراســـتي 
بســـبب احلرب وأمامي فـــرص ضئيلة إليجاد 
عمـــل… برنامـــج ريكودد أعطانـــي أمال في أن 

أمتكن من حتقيق حلمي في تعلم البرمجة“.

ويطبق البرنامج املنهج الدراسي املعمول 
به في مدرسة فالتيرون للبرمجة في نيويورك 
والتي تشـــرف عليها جامعة نيويورك، ويتعلم 
الطـــالب فيها اللغـــة اإلنكليزية وأساســـيات 

شبكة اإلنترنت وبرمجة الكومبيوتر.
وقال مدرب تطوير البرامج األميركي غابي 
جاكســـون ”هناك نازحون كثيرون حاليا ليس 
بوســـعهم إمتام تعليمهم. وليـــس مبقدورهم 
بشـــكل محدد احلصـــول على نوعيـــة التعليم 
الذي يتوفر فـــي نيويورك والـــذي يقدمه هذا 

البرنامج“.

جون تشيبمان:

التقدم الصيني يؤكد أن 

الهيمنة العسكرية الغربية 

لم تعد أمرا مفروغا منه

غابي جاكسون:

البرنامج يوفر فرصة للذين 

يرغبون في أن يصبحوا 

مطوري مواقع إلكترونية

المعهد الدولي للدراسات 

االستراتيجية: طائرات صينية 

مسلحة بدون طيار تم رصدها 

في السعودية ونيجيريا
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اقتصاد
{تم اســـتكمال إجراءات اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج األول، وســـيبدأ تداول الســـهم 

الناتج عن االندماج بتاريخ 2 أبريل المقبل}.

بيان رسمي
سوق أبوظبي لألوراق املالية

{مـــن المتوقـــع أن تبدأ الدول العربية مجتمعة أو منفردة بالبحث في إنشـــاء تكتالت إقليمية أو 

شراكات اقتصادية جديدة، حماية لمصالحها وخدمة ألجيالها القادمة}.

عبيد حميد الطاير
وزير الدولة اإلماراتي للشؤون املالية

[ إلغاء اتفاق الشركة الصينية بسبب المبالغة في تكاليف اإلنشاء  [ القاهرة تؤكد أن شركات بريطانية تسعى لالستثمار في المشروع
الحكومة المصرية تستعين بالجيش إلنقاذ العاصمة اإلدارية

محمد حماد

} القاهــرة – أوكلـــت احلكومة املصرية مهمة 
إنقـــاذ مشـــروع العاصمـــة اإلداريـــة اجلديدة 
املهدد بالتوقف إلى الهيئة الهندســـية التابعة 
للقوات املســـلحة، بعـــد أن وصلت املفاوضات 
مع الشركة الصينية العامة للهندسة اإلنشائية 

إلى طريق مسدود.
وكانـــت القاهرة قـــد وقعت مذكـــرة تفاهم 
مع الشـــركة الصينيـــة خالل زيـــارة الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي إلى بكني العام املاضي، 
ومت االتفـــاق علـــى أن يتم متويل مشـــروعات 
الشـــركة في العاصمـــة اإلداريـــة اجلديدة من 
خـــالل بنك آي.سي.بي.ســـي الصينـــي بقيمة 

ثالثة مليارات دوالر.
وواجـــه املشـــروع انســـحابات كثيرة منذ 
إعالنه خـــالل مؤمتـــر مصر االقتصـــادي في 
مـــارس 2015. وتقع العاصمة اجلديدة شـــرق 
القاهـــرة إلـــى جانـــب الطريـــق املـــؤدي إلى 
السويس وعلى بعد 40 كيلو مترا من العاصمة 

احلالية.
وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب“ إن الشركة 
الصينيـــة عرضـــت ســـعر بيع املتـــر في حي 
الوزارات بعد البناء بنحو 1800 دوالر، ما أثار 
حفيظـــة اجلانب املصري، الـــذي ألغى االتفاق 

على الفور بسبب املغاالة في األسعار.
وتقوم الهيئة الهندســـية باإلشـــراف على 
كافة املشروعات االستراتيجية. وقدر الرئيس 
السيســـي حجم النشـــاط االقتصادي الفعلي 
للقوات املســـلحة بأنه يتـــراوح بني واحد إلى 
1.5 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي الذي بلغ 
نحو 307 مليارات في الســـنة املالية الســـابقة 
التي انتهت في يونيو 2016، ما يعني أن حجم 
النشـــاط االقتصادي للقوات املسلحة يتراوح 

بني 3 و4.6 مليار دوالر.
ويبـــدو أن لعنـــة التمويل ال تـــزال تعرقل 
املشـــروع منـــذ بدايته، حيث ألغـــت احلكومة 

اتفاقها مع شـــركة ”كابيتال ســـيتي بارتنرز“ 
التـــي ميتلكها رجل األعمـــال اإلماراتي محمد 
العبـــار، لتنفيـــذ أعمـــال كثيـــرة بالعاصمـــة 

اجلديدة، قبل عام ونصف العام.
وكان العبار وقع مذكرة تفاهم مع احلكومة 
لبناء العاصمـــة اإلدارية في مارس 2015، على 
أن يقـــوم بتدبيـــر متويل املشـــروع من خارج 
البالد، وبعد اإلعـــالن عن رغبته في احلصول 
على جـــزء من التمويـــل من البنـــوك احمللية، 

قامت احلكومة بإلغاء مذكرة التفاهم.
وكشـــف مصطفى مدبولي وزير اإلســـكان 
واملجتمعـــات العمرانية اجلديدة أن شـــركات 
بريطانية تسعى لالســـتثمار في املشروع، في 
إشـــارة إلـــى أن القاهرة لن تعجـــز عن إيجاد 

ممولني، سواء من الداخل أو اخلارج.
وبحث مدبولي مع جون كاســـل، الســـفير 
البريطاني في القاهرة ودومنيك هيرفي املدير 
التنفيذي لشركة ”أتكنز“ االستشارية العاملية، 
املشـــاركة في املشروعات القومية املصرية مبا 

فيها العاصمة اإلدارية اجلديدة.
االســـتثمار  ألراضـــي  األول  الطـــرح  ومت 
للشـــركات باملشـــروع األحد املاضي  العقاري 
مبســـاحات إجمالية تصل إلى نحو 1500 فدان 
كمرحلـــة أولى بقلب املدينة. وخصصت وزارة 
اإلســـكان املســـاحات للشـــركات بني 50 و500 
فدان، باشتراطات بناء محددة إلقامة مجمعات 

عمرانية متكاملة.
وقـــال حليم فنصه املدير التجاري لشـــركة 
”جاما“ للتجـــارة واملقاوالت التي تشـــارك في 
بنـــاء العاصمة اإلدارية إن الهيئة الهندســـية 
للقوات املســـلحة اختارت 8 شـــركات مقاوالت 
مصرية للمشـــاركة في تشـــييد حي الوزارات 

بعد فشل االتفاق مع الشركة الصينية.
وأضاف لـ”العرب“، أن ”جاما“ سوف تقوم 
بتنفيـــذ وزارة واحـــدة في احلـــي احلكومي، 
بتكلفـــة اســـتثمارية تصـــل إلى نحـــو مليار 

و200 مليـــون جنيـــه، ونقـــوم حاليـــا بإعداد 
التصميمات، وسيتم تسليم املبنى كامال خالل 

18 شهرا ”تسليم مفتاح“.
وأكـــد أن أزمـــة التمويـــل انتهـــت متامـــا 
بالتعاقد مع الهيئة الهندسية، وتوقع أن تقوم 
البنـــوك املصرية بالتوقيع علـــى عقود متويل 
املشروع خالل أســـابيع مع الشركات الثماني 

التي تشيد احلي املعروف بحي الوزارات.
ويشمل اتفاق تشـــييد حي الوزارات بناء 
12 مقـــرا للـــوزارات ومبنـــى ملجلـــس الوزراء 
ومقـــر للبرملان وقاعة مؤمتـــرات كبرى وأرض 

للمعارض.
واســـتبعد مراقبـــون أن يؤثر قـــرار إلغاء 
احلكومة املصرية ملذكرة التفاهم مع الشـــركة 
الصينيـــة علـــى العالقات بـــني البلدين، وقال 
مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس األعمال 
املصـــري الصيني، إن القرار جاء متأخرا، بعد 

مبالغـــة اجلانـــب الصيني في األســـعار. لكنه 
أكـــد لـ”العرب“ أنه ”كان مـــن األفضل أن تبت 
احلكومـــة املصريـــة في كافـــة تفاصيل مذكرة 
التفاهم فور توقيعها منذ نحو ســـتة أشـــهر، 

بدال من االنتظار لتلك الفترة“.
وأشـــار إلى أن آليات العرض والطلب هي 
التي حتـــدد إطار التعاون، ألنـــه لم يكن هناك 
عقـــد نهائي ملزم للجانبني، وبالتالي ليس من 
حق اجلانب الصيني أن يطالب بأي إجراءات 

قانونية، حيال إلغاء تلك الصفقة.
وأكد فتح الله فوزي رئيس شركة املستقبل 
لالســـتثمار العقـــاري، أن الشـــركات املصرية 
لديها اإلرادة والقدرة على إنهاء حي الوزارات 

بشكل سريع.
وشـــدد في تصريحات لـ”العـــرب“ على أن 
العديد من الشـــركات املصريـــة لديها خبرات 
وقامـــت بتنفيـــذ مشـــروعات خـــارج البـــالد، 

وبالتالـــي فهـــي أولى من الشـــركات األجنبية 
طاملا أن التمويل سيكون من البنوك احمللية.

وال يزال مشـــروع العاصمة اجلديدة يثير 
انقســـامات في الشـــارع املصـــري، فهناك من 
يـــراه ضروريا لتخفيف الزحـــام على القاهرة 
القدميـــة، بينمـــا يـــرى آخرون أنه يســـتنزف 
جانبا كبيرا من ميزانيـــة الدولة، التي تعاني 
من مشـــكالت اقتصادية كبيرة، وهو ما يرهق 
احلكومـــة ويجبرهـــا علـــى اتخـــاذ مزيد من 

إجراءات التقشف.

جلأت احلكومة املصرية مرة أخرى إلى اجليش إلنقاذ مشروع العاصمة اإلدارية اجلديدة 
من الفشــــــل، بعد أن ألغت احلكومة االتفاق مع شركة صينية، بسبب مغاالتها في أسعار 

التسليم النهائية، والتي كان من املنتظر أن تقوم بتنفيذ حي الوزارات في املشروع.

الجيش مالذ القاهرة األخير

} ديب – توجـــت القمـــة العامليـــة للحكومات 
فعاليتها أمس، في دبي، بتكرمي القائمني على 
ثالثة حلول مبتكرة لدعـــم تنفيذ أهداف األمم 

املتحدة للتنمية املستدامة.
وحصلـــت مجموعـــة قدمت إســـتراتيجية 
شـــاملة لتحقيق هدف الصحة اجليدة والرفاه 
علـــى املركـــز األول، تلتها مجموعـــة اقترحت 
حلـــوال فاعلة للحـــد من أوجه عدم املســـاواة، 
بينما حلت مجموعة أخـــرى في املركز الثالث 
قدمت حلوال ملعاجلة مســـألة عدم املساواة بني 

اجلنسني.

وتعـــد القمة، التـــي اســـتمرت لثالثة أيام 
برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم 
دبي، أكبر جتمع حكومي سنوي عاملي لتبادل 
وأضحت  واملعلومـــات  واملعـــارف  اخلبـــرات 
موعـــدا دوليا مفصليا منـــذ انطالقها في عام 

.2013
وناقشـــت القمة التي حضرها سياســـيون 
وخبراء مـــن أكثر من 138 دولـــة مجموعة من 
احملـــاور املهمـــة من بينهـــا مســـتقبل الطاقة 
ودور القطـــاع اخلاص في معاضـــدة مجهود 

احلكومات.

واتفق خبراء خالل جلسة ناقشت مستقبل 
الطاقـــة النووية فـــي القمة على أنها تســـهم 
بشـــكل فعال في خفـــض انبعاثـــات الغازات 
الدفيئة وتؤمن احتياجات الدول وتساعد على 

تعزيز النمو.
ودعـــوا إلـــى وضع أطـــر عمـــل وتنفيذها 
لتمكني دول معينة من تطوير مشـــاريع الطاقة 

النووية بطريقة شفافة وفعالة.
وقـــال يوكيـــا أمانو، مديـــر عـــام الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة، إن ”حوالي 30 باملئة 
من البلدان النامية تفكر في اســـتخدام الطاقة 
النوويـــة لألغراض املدنية وهـــي بحاجة إلى 

الدعم الستخدامها بشكل آمن ومستدام“.
واعتبـــر أن التـــزام اإلمـــارات باملعاييـــر 
العاملية للســـالمة في هـــذا القطاع يعد األعلى 

حاليا وذلـــك منذ بداية عمـــل الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية مع الدولة اخلليجية، مشيرا إلى 
تعاون الوكالة مع جامعـــة خليفة عند اإلعداد 
لكلية لتأهيـــل الكوادر للعمل في مجال الطاقة 

النووية في اإلمارات.
ويشـــكل حتقيق معايير األمن والســـالمة 
داخل وخارج مؤسســـات الطاقـــة النووية من 
أبـــرز التحديات التي ينبغـــي على دول العالم 
معاجلتها بينما تسعى العديد من البلدان إلى 

بناء محطات نووية جديدة.
وأوضح أمانـــو أن الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وضعت نصب عينيها تأســـيس معايير 
عالية تسهم في احلد من االنبعاثات الكربونية 
وحتقق مســـتويات عالية من األمن والسالمة 
وتضع أهدافـــا مرحلية للتخلص من النفايات 

النووية.
وشـــدد علـــى أن الوكالـــة الدولية حترص 
على عدم زيادة االنتشار لألسلحة النووية من 
خـــالل حض الدول على توقيـــع معاهدة احلد 

من االنتشار النووي.
مـــن ناحيته، أكد فيليـــب جاميت، املفوض 
الســـابق لسلطة الســـالمة النووية الفرنسية، 
خـــالل مداخلة لـــه في اجللســـة أن ”التجارب 

علمتنا أنه علينا أن نتوقع األسوأ“.
وقال إن ”احلوادث املاضية كانت مؤشـــرا 
على ضـــرورة وضع معايير األمن والســـالمة 
كأولوية لدى الـــدول التي خاضت غمار مجال 

الطاقة النووية أو تعتزم الدخول فيه“.
وأشـــار إلى الكوارث املتعلقـــة باملفاعالت 
النووية مثل تشـــرنوبل وفوكوشيما وجزيرة 
الثالثة أميال، موضحـــا أن البعض من الدول 
تعمـــل حاليا علـــى التخلـــص مـــن النفايات 
النووية التي ميكن أن تســـبب مشـــاكل بيئية 

وصحية كثيرة.
ويطالـــب جاميت بأن تعمل تلك الدول أوال 
علـــى كســـب توافق شـــعبي مينحهـــا الضوء 

األخضـــر لبنـــاء مرافق ضخمـــة للتخلص من 
هذه النفايات ويستمر عملها على مدى طويل.

ويتوقـــع أمانـــو أن يؤدي مؤمتـــر الوكالة 
الـــوزاري للطاقـــة النوويـــة فـــي القـــرن الـ21 
واملزمـــع انعقاده في أكتوبر مـــن العام القادم 
فـــي أبوظبـــي دورا مهما في تســـليط الضوء 
على إسهامات الطاقة النووية لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة على املدى الطويل.
وال تقتصـــر القمـــة العامليـــة للحكومـــات 
على مناقشـــة مســـتقبل الطاقة واســـتدامتها 
فقـــط، بل إن دور القطـــاع اخلاص في حتقيق 
أهـــداف االســـتدامة يعتبـــر من بـــني احملاور 
املهمـــة املطروحـــة، فـــي ظل حتديـــات تعاني 
الشـــرق  منطقـــة  دول  فـــي  حكومـــات  منهـــا 
األوسط وشـــمال أفريقيا وعلى رأسها الفساد 

والبيروقراطية وعدم االستقرار السياسي.
وقال ســـوما شـــاكرابارتي، رئيـــس البنك 
األوروبي إلعادة العمار والتنمية، إن ”القطاع 
اخلـــاص هو األكثر قدرة علـــى حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة“. وأوضح أن مشاريع البنك 
ساهمت في مســـاعدة العديد من دول املنطقة 
على حتقيق أهدافها االقتصادية، مشـــيرا إلى 
اســـتثمارات البنك في كل مـــن مصر واألردن 
واملغرب وتونس وبلغ حجم هذه االستثمارات 

خمسة مليارات يورو شملت 120 مشروعا. 
وأشار إلى أن البنك يخصص 60 باملئة من 
القروض لدول املنطقة وأن 75 باملئة مخصصة 

للقطاع اخلاص.
واعتبر شـــاكرابارتي أن القطاع احلكومي 
غيـــر قـــادر علـــى إيجـــاد حلـــول للتحديـــات 
املســـتقبلية بغيـــاب املرونـــة واحليويـــة في 
آليـــات العمل واإلدارة واالنكفـــاء عن االبتكار 
ممـــا يســـتدعي النظر إلـــى القطـــاع اخلاص 
كخيـــار أمثل لتعزيـــز اإلنتاجية ومنع الهجرة 
التنمويـــة  األهـــداف  وحتقيـــق  االقتصاديـــة 

املستدامة.

ــــــى اختتام فعاليات القمة العاملية للحكومات  هيمنت احللول املبتكرة للتنمية املســــــتدامة عل
2017، والتي أصبحت من أهم املنصات العاملية الستشــــــراف املســــــتقبل وتشكيل مناذج 

تعاون جديدة بني احلكومات والقطاع اخلاص في العديد من املجاالت.

حلول التنمية المبتكرة تهيمن على ختام القمة العالمية للحكومات

[ دعوات لتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  [ ثلث البلدان النامية تدرس استخدام الطاقة النووية مستقبال

صناعة قرارات عالمية موحدة

يوكيا أمانو:

الدول النامية تحتاج إلى 

الدعم الستخدام الطاقة 

النووية بشكل آمن ومستدام

فتح الله فوزي:

الشركات المصرية أولى 

بتنفيذ مشروع العاصمة 

طالما كان التمويل محليا

حليم فنصه:

الهيئة الهندسية اختارت 

8 شركات مصرية لبناء حي 

الوزارات بالكامل

مصطفى إبراهيم:

ليست للشركة الصينية 

حقوق قانونية ألن االتفاق 

لم يصل إلى التعاقد

سوما شاكرابارتي:

القطاع الخاص هو األكثر 

قدرة اآلن على تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة
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[ ال أحد يفلت من قبضة رجال المرشد األعلى  [ خامنئي يحيط نفسه بمجموعة قوية ومتنفذة في كل مؤسسات البالد

} بعد وفاة الخميني فـــي يونيو 1989 اختار 
مجلس الخبراء رئيس الجمهورية اإلســـالمية 
علي خامنئي خليفة لـــه. واعتبره بعض كبار 
رجال الدين غير مؤهل لمنصب الزعيم األعلى. 
ولـــم يكن قد وصل إلى المرتبة التي يقتضيها 
الدستور ليكون المرشـــد األعلى. لكّن داعميه 
األساســـيين أيـــدوا تعديـــال دســـتوريا تولى 

بموجبه خامنئي السلطة في يوليو 1989.
لـــم يكن خامنئي يتمتع بكاريزما الخميني 
وقوة حضوره وإجماع الناس عليه، لذلك كان 
عليـــه أن يبحث عن طرق أخـــرى لدعم حكمه، 
فكان أن أحاط نفسه بحاشية قوية ونافذة في 
كل مؤسســـات البالد. واســـتطاع بواسطتها 
الســـيطرة على البـــالد ومراقبـــة كل ما يدور 
مـــن حولـــه والتنّصت علـــى كل ما يقـــال عنه 
وعن النظـــام من الموالين والمعارضة وعموم 

الشعب اإليراني.
اســـتخدم علـــي خامنئي ســـلطته لبســـط 
نفوذه وتعزيز قوته من خـــالل تعيينه العديد 
من عناصره الســـابقين في مناصب سياسية 
رفيعـــة واســـتخدام القوة ضـــد المعارضين. 
واختار أعضاء مكتبـــه بدّقة، وهم من أعضاء 
حزب جمهوري إســـالمي ومنتســـبي الجيش 
ووزارتي الدفاع والداخلية، واألخيرة أّسسها 

خامنئي بنفسه حين كان رئيسا للجمهورية.
وكانت وزارة الداخلية اإليرانية من كشفت 
ملف مهدي هاشمي، وهو شقيق صهر حسين 
منتظري، نائـــب الخميني والذي كان يفترض 
أن يتوّلـــى منصب ولي الفقيـــه بعد الخميني، 
إال أن عملية فضح مهدي هاشـــمي في الصفقة 
المعروفة بإيـــران ”إيران غيت“، أّدت إلى عزل 

منتظـــري وإقصائـــه ووضعـــه تحـــت اإلقامة 
الجبرية وتمهيد الطريق أمام صعود خامنئي 

ووصوله إلى سّدة المرشد األعلى.
الخاصـــة.  تركيبتـــه  خامنئـــي  ولمكتـــب 
ويعتمـــد فـــي أدائه على األعضـــاء وعالقاتهم 
بشـــكل عام، وليس على الصفـــات التي يتمتع 

بها األعضاء في الظاهر. 
ويعـــد هـــؤالء األعضاء من كبار الساســـة 
ورجال األعمال والمال واالســـتثمار في إيران، 
وغالبـــا مـــا يتجّنبـــون الظهـــور والحوارات 

واتخاذ المواقف المعلنة.
وكثيرا ما يعتمـــد خامنئي على علي أكبر 
واليتـــي، المتخّرج من جامعـــة جون هوبكينز 
األميركية لطب األطفـــال، وتولى عدة مناصب 
أهمهـــا خطـــة وزيـــر للخارجيـــة منـــذ عهـــد 
رئاســـة خامنئي ومن ثّمة عهد أكبر هاشـــمي 
رفســـنجاني. وعّينـــه خامنئي مستشـــارا له 
للشـــؤون الدوليـــة وســـكرتيرا عامـــا لمجمع 

تشخيص مصلحة النظام. 
الحـــوار  فـــي  كبيـــر  دور  لواليتـــي  وكان 
اإليراني األميركي والتفاهم والتنســـيق حول 
االحتـــالل األميركي ألفغانســـتان عام 2001 ثم 
احتالل العـــراق عـــام 2003، واالتفاق النووي 

بين إيران ومجموعة ”1+5“.
وأوكل خامنئـــي رئاســـة مكتبه إلى محمد 
محمدي غولبايغاني، وهو أحد الذين انتقلوا 
من الداخلية إلى مكتب المرشد. وكافأ المرشد 
األعلـــى المتورطين بسلســـلة مـــن اإلعدامات 
الجماعيـــة التـــي نفذها في الســـجون، خالل 
رئاسته للبالد وسيطرته على وزارة الداخلية، 
فنقلهـــم مـــن الـــوزارة إلـــى مكتبـــه لضمـــان 

حصانتهم.
ووجـــود شـــخص مثـــل غولبايغانـــي في 
مكتب خامنئي، يعد الســـبب في عدم تســـرب 
المعلومات حول النظام وطريقة عمل المكتب 

إلى الخارج.
ويشـــرف على األمن السياســـي في مكتب 
خامنئـــي أصغر ميـــر حجـــازي، المتحدر من 
حـــزب جمهـــوري إســـالمي ووزارة الداخلية. 
ويعد حجازي من أفضل المروجين لسياسات 
خامنئي. إذ ينسخ كل ما يقوله األخير من آراء 
وأفكار، ويطبعها ضمن منشـــورات توزع على 

اللجان الطالبيـــة.  ويعد حجازي همزة وصل 
بيـــن خامنئي والبرلمـــان ورئيس الجمهورية 

والوزراء. 
وبـــرز دور وحيـــد حقانيـــان، المنحدر من 
حـــزب جمهوري إســـالمي أيضا، إثـــر انزواء 
أصغر مير حجازي، ورغم أنه لم يتم الكشـــف 
عـــن صفته الرســـمية في مكتـــب خامنئي، إال 
أنه يعتبر المستشـــار التنفيذي لدى المرشـــد 
األعلـــى. ويتولـــى مهمـــة همـــزة الوصل بين 
والعســـكرية.  األمنيـــة  واألجهـــزة  خامنئـــي 
ويحضـــر في اجتماعات مؤسســـات الحكومة 

بصفته مندوب خامنئي. 
وكان حقانيان قد أشرف على عملية وضع 
مهـــدي كروبي تحت اإلقامة الجبرية بعد فوزه 
ومير حسين موسوي في انتخابات عام 2009.
ويشكل قادة الحرس الثوري ذراع المرشد 
األعلى، الذي ســـبق وتولى رئاســـته. ويعتبر 
رئيـــس المكتب العســـكري محّمد الحســـيني 

الشـــيرازي اليـــد اليمنـــى لخامنئـــي ويتوّلى 
مهام قمـــع االحتجاجـــات والمظاهرات وكبح 
المعارضيـــن. أّمـــا حســـن جّبـــاري فمهمتـــه 
حماية خامنئي نفســـه. وكان السائق الخاص 

لخامنئي خالل فترة رئاسته الثانية.
ومـــن المنحدريـــن مـــن حـــزب جمهوري 
إســـالمي والملتحقين بمكتـــب خامنئي، نجد 
حســـين محّمـــدي الـــذي اســـتقطبه المرشـــد 
األعلـــى للهيمنة على الفضـــاء الثقافي، حيث 
يشـــّكل همـــزة الوصـــل بيـــن مكتب المرشـــد 
األعلى ومؤسســـة اإلذاعة والتلفزيون، إضافة 
إلى مســـؤوليته عن كافة النشـــرات اإلخبارية 
والشـــؤون الثقافيـــة وترتيـــب اللقـــاءات بين 
خامنئـــي والشـــخصيات الثقافّيـــة والكتـــاب 

واإلعالميين. 
ويشـــرف محســـن قمي على السياســـات 
الخارجيـــة اإليرانيـــة التـــي تدار مـــن مكتب 
خامنئي وليس من وزارة الخارجية، إذ يتدخل 

قمي في تعييـــن وزراء الخارجية ويقود لجنة 
العالقـــات الخارجيـــة وكذلك هيئـــة العالقات 

الدولية.
وتطول قائمة حاشـــية خامنئي التي يبدو 
أنها بمثابة الميليشـــيا، نظـــرا لدقة تنظيمها 
وتدريبهـــا ومدى انتشـــارها وتعـــّدد مهامها، 
حيث ال يقتصر عملها على حمل الســـالح، بل 
يشـــمل األمن واالقتصاد والسياسية الداخلية 

والخارجية والثقافة والمجتمع. 
وســـيلعب هؤالء المتنفذين دورا رئيســـيا 
في اختيار خليفة المرشـــد األعلى الذي ينص 
الدســـتور اإليراني على أنه يتساوى مع سائر 
المواطنين أمام القانون، لكن واليته مطلقة وال 
تخضع للســـؤال، في نظام لخصه تقرير صدر 
مؤخرا عـــن مجلة ”فورين إفيـــرز“ األميركية، 
بـــأن الديمقراطيـــة في إيران صممـــت لتعزيز 
شرعية النظام، فهيئات التدقيق تسيطر عليها 

بالكامل عناصر الحكم.

رغــــــم الظاهــــــر اإليراني الذي يوحي بوجود مؤسســــــات دولة وحكومــــــة ورئيس جمهورية 
وبرملان ينتخبه الشعب، إال أن الباطن اإليراني يختلف متاما، إذ أن املرشد األعلى هو من 
ميسك بجمع مفاصل السلطة عبر حاشيته املخلصة املتخرجة أساسا من وزارة الداخلية 

واحلرس الثوري، اللذين سيطر عليهما عندما كان رئيسا للبالد.

الكل في خدمة المرشد األعلى

الديمقراطيـــة فـــي إيـــران تصمـــم 
لتعزيـــز شـــرعية النظـــام فهيئـــات 
التدقيق تســـيطر عليهـــا بالكامل 

عناصر الحكم
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«حالة االنشقاق والنفاق وتحديد الشخصيات الثورية ال تنفع أحدا، وأوصي شعبنا بأن يدافع عن 
وحدة أراضي البالد والمصالح الوطنية، بالوحدة واالنسجام».

محمد خامتي
الرئيس اإليراني األسبق

«من يعارض الدستور الجديد والنظام الرئاسي هم الذين ال يؤمنون بجدارة الشعب التركي في 
انتخاب الحكومة بشكل مباشر ويرفضون أن يختار الشعب حكومته بنفسه».

 بكير بوزداغ
وزير العدل التركي

} إســطنبول - محمـــد وموجغـــان أورهـــان 
زوجـــان تركيان يتشـــاركان حـــب القطط. بعد 
زواجهمـــا راحت األفـــكار تراودهما في مدينة 
إســـطنبول، من أجل إجناز عمل يخدم البيئة 
ويوفـــر وســـطا آمنـــا لقطط الشـــوارع. عاش 
الزوجان في إســـطنبول ينتظران اليوم الذي 
ســـينفذان فيه حلمهما، إلى أن شـــاهدا الفيلم 
التركي ”فيلســـوف املزرعة“، الذي شكل نقطة 

فارقة في حياتهما.
دفع الفيلم، الذي يسرد قصة شخص سئم 
حياة املدينة واألماكن املزدحمة فيترك كل شيء 
وراءه ويتجـــه إلى الطبيعة، الزوجني إلى بيع 
ســـيارتهما والسفر إلى اجلنوب وحتديدا إلى 
بلدة قونية في والية أنطاليا، حيث اســـتأجرا 

قطعة أرض على مساحة دومنني كاملني.
راح محمـــد وموجغـــان يجمعـــان قطـــط 
الشـــوارع التي تبحـــث عن الـــدفء والطعام 
اخلشـــب  بعـــض  بشـــراء  وبـــدآ  والشـــراب، 
واملســـتلزمات لنصب بيوت أطلقا عليها اسم 
”فيـــالت“ وأحواض ميـــاه، فضال عـــن مرافق 
وألعـــاب أخرى، ضمن مشـــروع متكامل أطلقا 

عليه اسم ”قرية القطط“.
ويبدو أن ولع الزوجـــني التركيني بالقطط 
ليس أمرا نادرا بني ســـكان إســـطنبول، الذين 
يقـــول أحدهـــم ”مـــن دون القطـــط، ســـتفقد 
إســـطنبول جـــزءا مـــن روحهـــا“. جـــاء هذا 
التصريح ضمن شـــريط وثائقـــي حمل عنوان 
”كيـــدي“ (قطط). يأخـــذ الفيلم مشـــاهديه في 
رحلـــة مختلفة بني أرجاء إســـطنبول أبطالها 

قطط شوارع العاصمة السياحية لتركيا.
وتعيـــش مئـــات اآلالف مـــن القطـــط فـــي 
شوارع إســـطنبول، حيث نشـــأت بينها وبني 
ســـكان املدينة الذين يقـــارب عددهم 16 مليون 
نســـمة عالقة خاصة. ويحترم السكان النزعة 
املتحـــررة و“البرية“ للقطـــط، وهي في املقابل 
تالعبهم وتتسكع بارتياح بينهم وتقترب منهم 
بألفتهـــا املعهودة وتضفي علـــى حياة املدينة 
ميزة جمالية، يعكســـها جمـــال قطط األجنورا 

والفان. 
وتعتبر أرض األناضول موطنا لســـالالت 
األجنورا والفان، وهي من أجمل أنواع القطط 

البيضاء، وتشـــتهر بأن لكل عـــني من عيونها 
لونـــا مختلفا. قطط الفان لديها ولع غير عادي 
باملياه، مما يجعلها تستقر في أماكن تقع قرب 
أكبر بحيـــرة في تركيا. ووفقـــا للحكاية التي 
يسردها ســـكان إســـطنبول كان زوج من هذه 
القطط على منت ســـفينة النبـــي نوح. وعندما 
اســـتقرت الســـفينة علـــى قمة جبـــل أرارات، 
قفز زوجا القطط من الســـفينة وســـبحا نحو 

الشاطئ.
وتقدم املخرجة جيداء تورون، التي عاشت 
في إســـطنبول إلى ســـن 11 عامـــا، صورة عن 
احليـــاة في هـــذه املدينة لكن ليـــس من خالل 
ســـكناها من البشـــر بل من خالل سكناها من 
القطـــط. أبطـــال الفيلم ســـبع قطط رئيســـية 
تتابعها الكاميرا مصورة حركاتها وســـكناتها 
التي تتســـق مـــع حركة شـــوارع إســـطنبول 

وتعكس أجواءها. 
وقالت تورون في تصريحات صحافية، إن 
القطـــط حاضرة منذ قرون في إســـطنبول وأن 

عددهـــا في أنحاء املدينة قـــد يكون مياثل عدد 
سكانها.

وأضافـــت ”بدأنـــا في تصويـــر الفيلم عام 
2014؛ دامـــت مدة التصوير قرابة 180 ســـاعة، 
وخـــالل مونتـــاج الفيلـــم رأينا أننـــا نتعرف 
على إســـطنبول وســـكانها من خالل قططها“. 
وتابعـــت ”إننا مشـــغولون بأســـلوب حياتنا 
اليومية؛ لكن عندما نرى قطة في الشارع مننح 
أنفســـنا دقيقة من أجـــل اللعب معها. احلقيقة 
أن القطط متنحنا دقائق لالستراحة من دوامة 

احلياة“.
وخالل التجول بشـــوارع املدينة وأحيائها 
الســـكانية ترصـــد الكاميرا أطباقـــا متواجدة 
هنـــا وهناك بعضها فيه طعـــام وآخر فيه ماء، 
وضعها سكان تلك املنطقة لتأكل وتشرب منها 
قطط الشـــوارع. وفي لفتة أخـــرى تعكس هذا 
االهتمام أنشأ أحد املتطوعني صندوقا خاصا 
للتبرع يذهب ريعه لفائدة مشروع قانون الطب 

البيطري للحيوانات املريضة أو اجلريحة.

وتقـــول جيداء تـــورون ”الحظـــت أن طبع 
القطط يختلف مـــن حي آلخر. ففي احلي الذي 
يهتـــم الناس فيـــه بالقطط تكـــون أكثر حيوية 
وعندمـــا نقـــوم بالتقاط صورهـــا ال تبتعد عن 
الكاميـــرا. فـــي احلقيقـــة القطط كاملـــرآة نرى 
فيها األشـــياء التي نعيشها. وأعتقد أن كل من 
يشـــاهد الفيلم سيجد شيئا يشبهه. ألن كل من 

شاهده إلى اآلن وجد شيئا من شخصيته“.
وانتقل هوس أهالي إسطنبول بالقطط من 
العالـــم الواقعي إلى العالـــم االفتراضي، حيث 
رصـــد تقريـــر ملجلـــة ”ذي إيكونومســـيت“ أن 
أكثر 66 ألف شـــخص يتابعـــون صفحة ”قطط 
على فيســـبوك، فيما تنتشر على  إســـطنبول“ 
إنســـتغرام مواقـــع كثيرة تعـــرض صور قطط 
إســـطنبول. وفي موقـــف يؤكد هـــذا االهتمام 
اخلاص بهـــذه احليوانات، مت مؤخرا إنشـــاء 
متثـــال يخلد ذكرى قط شـــهير في تركيا يحمل 

اسم تومبيلي.
واســـتمد هذا القط، الذي فارق احلياة في 
أكتوبر املاضي، شهرته من صورة له تناقلتها 
وسائل التواصل االجتماعي يبدو فيها جالسا 
على الرصيف وكأنه يفكر. ووصل عدد متابعي 
صفحة القط تومبيلي على موقع فيسبوك نحو 
32 مليون مستخدم. وجاء نحت التمثال تنفيذا 
ملطالبـــات حوالي 177 ألف شـــخص دعوا على 
مواقع التواصل االجتماعي الســـلطات احمللية 
إلى نحـــت متثال تـــذكاري للقـــط. ونصب في 

املكان الذي التقطت فيه الصورة املشهورة.
وانتشـــرت أيضا علـــى مواقـــع التواصل 
ووســـائل اإلعـــالم التركيـــة والعامليـــة صورة 
شـــهيرة أخرى يظهـــر فيها إمـــام جامع عزيز 
أوســـكودار  منطقـــة  فـــي  هدايـــي،  محمـــود 
بإسطنبول، وهو يالعب القطط. ودفع الصيت 
الذي لقيته صورة ”اإلمام محب القطط“ وسائل 
إعالم تركية رسمية، من بينها وكالة األناضول، 
للترويج لإلسالم باعتباره دين تسامح ورحمة.
وأعـــرب اإلمام مصطفى أفا فـــي حوار مع 
وكالة األناضول عن دهشـــته من أن العالم بات 
يربط اإلسالم بالوحشـــية والهمجية، حتى أن 
وســـائل اإلعـــالم الغربية تناولـــت صوره مع 
القطـــط، كما لو أنها تعيد اكتشـــاف اإلســـالم 

من جديد، ووضعت لها بعض وســـائل اإلعالم 
عنوانا ”صور حتّطم اإلســـالموفوبيا“، تأكيدا 
علـــى أن ”جوهر الدين اإلســـالمي هـــو الرفق 

والرحمة“.
ولم تكن هذه الصورة مبنأى عن اخلالفات 
السياســـية في املجتمع التركي الذي يســـوده 
االســـتقطاب، حيث علقت جهات معارضة على 
املتابعـــة اإلعالميـــة التـــي حظيـــت بها صور 
اإلمام والقطـــط، بأنها تهدف إلى دعم الصورة 
التي يرغب في ترســـيخها نظام حزب العدالة 
والتنميـــة. فحني يتحدث أحد رواد جامع عزيز 
محمود هدايي، ويقول إنه كان يعاني من فوبيا 
القطط في املاضي، إال أن ارتياده للجامع جعله 
يتخّلص مـــن تلك العقدة شـــيئا فشـــيئا، فإن 
ذلك وفق املعارضني يتناســـب مع السياســـات 

االجتماعية للنظام احلاكم.
ويرصـــد الفيلـــم الوثائقي ”قطـــط“، الذي 
عـــرض أول مـــرة خـــالل مهرجان إســـطنبول 
الســـينمائي فـــي دورة 2016، أنـــه خالل العهد 
العثماني أنشـــئت أوقاف ومؤسســـات خيرية 
تهتـــم بالقطـــط، علـــى النقيـــض ممـــا يجري 
فـــي أوروبا فـــي القرون الوســـطى، حيث كان 

األوروبيون يخشون القطط ويبغضونها.
لكـــن، مثلمـــا ينقل اجلانب املشـــرق حلياة 
القطط في إسطنبول، يكشف الفيلم عن الوجه 
اآلخر للحياة في هذه املدينة، من خالل القطط، 
التي شـــأنها شـــأن ســـكان إســـطنبول تتأثر 
سلبا بالتضخم الســـكاني والتنمية احلضرية 
وارتفاع نســـبة النزوح مـــن الريف إلى املدينة 
ومشـــاريع البنيـــة التحتيـــة الضخمة، وحتى 
األزمات السياســـية، التي غيرت مالمح املدينة 
في السنوات األخيرة وعّقدت احلياة فيها على 

البشر والقطط.

«كيدي».. وثائقي يرصد التغيرات في إسطنبول على وقع حركات قططها

عباس الكعبي
كاتب أحوازي

التضخم الســـكاني ومشاريع البنية 
التحتيـــة الضخمـــة يغيـــران مالمـــح 
المدينة ويعقـــدان الحياة فيها على 

البشر والقطط
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أحمد جمال

} جـــاء إعـــالن وزارة األوقـــاف املصرية عن 
تعيـــني ١٤٤ ســـيدة بوظيفـــة واعظـــة للعمـــل 
باملساجد أخيرا، ليفتح الباب أمام العديد من 
التساؤالت حول األدوار التي سوف يقمن بها 
للحد من استغالل املساجد في جتنيد الفتيات 
لالنضمام إلى التنظيمات اإلسالمية املتشددة، 
وهو الـــدور الذي أجاد اإلخوان والســـلفيون 

لعبه على مدار سنوات عديدة.
أن  أعلنـــت  املصريـــة  األوقـــاف  وزارة 
الواعظـــات اجلديـــدان من خريجـــات الكليات 
الشـــرعية بجامعة األزهر، ومت توزيعهن على 
املســـاجد الكبـــرى على مســـتوى احملافظات، 
ومقرر أن يبدأ عملهن مطلع الشهر املقبل، وأن 
أدوارهن ستنحصر في إلقاء الدروس الدينية 
والـــرد على التســـاؤالت وتصحيـــح املفاهيم 

املغلوطة في جميع النواحي الفقهية.
وبحسب مصادر بالوزارة، علمت ”العرب“ 
أن هنـــاك دفعـــات متتالية ســـوف يتم اإلعالن 
عنهـــا خالل الفترة املقبلـــة، وأن تعيني الدفعة 
األولى خطوة أولى لتنشـــيط العمل النسائي 
الدعـــوي والدفـــع بالنســـاء بقوة فـــي مجال 
الدعوة، وأن الوزارة بدأت في هذا التوجه بعد 
ســـيطرتها على غالبية املساجد املصرية عقب 
اندالع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ومالحظتها غياب 

حتصني الفتيات من دعاوى التطرف.
وبحســـب بعض املراقبني، فـــإن احلكومة 
املصريـــة تهدف مـــن خالل تلـــك اخلطوة إلى 
مواجهة نشر بعض األفكار املتشددة التي كان 
لها أثر ســـلبي على عـــادات وتقاليد املجتمع، 
حيث انعكســـت تأثيراتها الســـلبية وبشـــكل 
مباشـــر على سلوكيات املرأة، مثل فتاوى نشر 
النقاب باعتباره زيا إســـالميًا، وكذلك حترمي 

االحتفال ببعض األعياد.
وذهب آخرون إلـــى التأكيد على أن القرار 
اجلديـــد يأتي ضمن خطـــة احلكومة ملواجهة 

حتركات التيار الســـلفي، الذي عمل على مدار 
الســـنوات الثـــالث املاضية على إنشـــاء عدد 
من املراكـــز واملعاهد الســـلفية لنشـــر أفكاره 
باحملافظات، اســـتنادا على مشـــاركته بحرية 
في احلياة السياسية املصرية، كما أن اخلطة 
ترتبط أيضًا بالقضـــاء على أي ذيول جلماعة 
اإلخوان حتديـــدا داخل القـــرى والنجوع في 

ريف وصعيد مصر.
وكانـــت جماعة اإلخـــوان حتتـــرف مهمة 
حشـــد وجتييش الفتيات لصاحلها، من خالل 
بعض املســـاجد التـــي كانت تســـيطر عليها، 
باإلضافة إلى تزايد نشاط األخوات املنتميات 
إلى التنظيم باألقاليـــم املصرية املختلفة، كما 
أنهـــا اســـتخدمت فتيـــات املســـاجد للترويج 
لسياســـاتها قبـــل أن تصل إلى ســـدة احلكم 
في عـــام ٢٠١٢، وعملت من خاللها على حشـــد 
الفتيات للتصويت فـــي االنتخابات البرملانية 

والرئاسية التي فازت بها في ذلك الوقت.
وقـــال كمـــال حبيـــب، اخلبير في شـــؤون 
اجلماعـــات اإلســـالمية، لـ“العـــرب“، إن قرار 
وزارة األوقـــاف يعـــد جزءًا من معركة بســـط 
النفوذ على املســـاجد، والتـــي بدأتها الوزارة 
منـــذ انتهـــاء حكـــم اإلخـــوان، حيـــث أعطت 
الضبطية القضائية للخطباء املعتمدين لديها 
فـــي مواجهـــة أي مخالفات داخل املســـاجد، 
وبالتالي فـــإن األمر ينطوي علـــى املرأة التي 
غابـــت الرقابـــة احلكوميـــة عن دورهـــا داخل 

املساجد.
وأضاف أن املســـاجد بالنسبة إلى تيارات 
اإلسالم السياسي املختلفة تعتبر الُطعم الذي 
تصطاد به تلك اجلماعات الفتيات لتجنيدهن، 
بعـــد أن يتم االتفـــاق على عقـــد دروس دينية 
بعيدًا عن أعني أئمة املساجد خارجها، ويكون 
ذلك إما داخل مراكز مت غلق العديد منها عقب 
ثورة ٣٠ يونيو، وإما من خالل الدروس الدينية 
بالبيـــوت، وهـــو ما تـــود احلكومـــة املصرية 
القضاء عليه من خالل الرقابة احملكمة على ما 

يتم ترويجه للفتيات داخل املساجد.
ويعتقد الكثيرون أن خطوة وزير األوقاف 
في الوقت احلالي حتديدًا ال تنفصل عن أمرين 
مهمني، األول يتعلـــق بالتعديل الوزاري الذي 
مت االنتهاء منه أمس الثالثاء، وهي خطوة قد 
يصب الترحيب املجتمعي بها في زيادة أسهم 
اســـتمراره في منصبه، واألمـــر اآلخر يتعلق 

بتجديـــد اخلطـــاب الديني الذي فشـــل في أن 
يحرز أي تقدم به على مدار العامني املاضيني، 
كما أنه يأتي في أعقاب غضب رئاسي مصري 
عبر عنه الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
بشـــأن جتديد اخلطاب الديني، فـــي أكثر من 

مرة.
وهـــو ما أكـــد عليه الشـــيخ أحمـــد ربيع 
الدعـــوة  شـــؤون  فـــي  الباحـــث  األزهـــري، 
وجتديـــد اخلطـــاب الدينـــي، مشـــيرًا إلى أن 
أدوار الواعظات ســـوف تتركز باألساس على 
تصحيح األفـــكار التي تبـــث إليهن واحلفاظ 
علـــى هويـــة األمـــة وخصوصيـــة املجتمـــع، 
باإلضافة إلـــى التركيز على مهارات التواصل 
الثقافية واحلياتية الوسطية لألزهر الشريف.
وأوضـــح فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، أن 
فلســـفة وجـــود داعيـــات بصفة عامـــة داخل 
املســـاجد للتواصـــل مع الســـيدات تقوم على 
التواصل مع املرأة املصرية احملافظة، ال سيما 
في الريف والصعيد، والتـــي يكون تواصلها 
مع امرأة أكثر أريحية لها خاصة في القضايا 

الفقهية اخلاصة بالنساء واألسرة.
ورغم أن قرار وزارة األوقاف املصرية يبدو 
تكريســـًا لتنامي أدوار املؤسسات الدينية في 

املجتمع املصري، إال أنه القى قبوًال في أوساط 
نســـوية حقوقية مصرية، بعـــد أن رحبت مايا 
مرسي -رئيس املجلس القومي للمرأة (منظمة 
حقوقية حكوميـــة)- بالقرار األخير، من خالل 
تصريحـــات إعالمية أدلـــت بها مؤخـــرًا، في 
مـــا اعتبرت مقربـــات من احلكومـــة أن القرار 
يتماشـــي مع التوجه الرسمي الذي أطلق على 

العام احلالي بأنه عام املرأة املصرية.
علـــى جانـــب آخر فـــإن البعـــض ربط بني 
اخلالفات املعلنة بـــني وزارة األوقاف واألزهر 
الشـــريف، وبني اتخاذ قرار التعيني في الوقت 
احلالي، عقب إعالن مؤسســـة األزهر في شهر 
نوفمبر املاضي عن مسابقة لتعيني ٥٠٠ واعظة 
خـــالل مســـابقات اختيار الدعاة التي ســـوف 
يتـــم فيها تعيني ألفي داعية وإمام خالل العام 

اجلاري.
الغريب في األمر أن عام ٢٠١٥ شـــهد إجراء 
مســـابقة مـــن قبـــل وزارة األوقـــاف املصرية 
لتعيني واعظات على سبيل التطوع، وجنحت 
منهـــن ٣٠٠ واعظة من أصل ٩٠٠ واعظة تقدمن 
للمســـابقة، إال أن وزير األوقاف احلالي محمد 
مختار جمعة ألغى هذه النتائج ألســـباب غير 

معلومة.

وهناك ثالثة أنواع من الواعظات السيدات 
باملســـاجد، أولها املرشدات الدينيات املعّينات 
في الـــوزارة، اللواتـــي لهن راتـــب ثابت مثل 
اإلمـــام، وثانيهما الواعظات اإلســـالميات من 
الدرجـــة الثانية ولهن راتب شـــهري باملكافأة، 
أّما العمل التطوعـــي فيعتبر نوعا ثالثا لعمل 
األزهريات في الوزارة كونه تطوعيا دون أجر.
وقال سالم عبداجلليل وكيل وزارة األوقاف 
ســـابقًا، لـ“العـــرب“، إن هنـــاك ازدواجية في 
األدوار بـــني كل من مؤسســـة األزهـــر ووزارة 
األوقـــاف، وبالتالـــي فـــإن كل طـــرف يحرص 
علـــى أن يكون له الســـبق فـــي التطوير، وتلك 
االزدواجيـــة تســـببت علـــى مدار الســـنوات 
املاضيـــة في أن تكون هنـــاك قوة مهملة داخل 

املساجد ال يتم االستفادة منها.
وأضاف أن التوجه نحـــو تعيني واعظات 
باملســـاجد بدأ منذ عـــام ٢٠٠٩ حينما مت تعيني 
٥٠ واعظة باملســـاجد الكبرى، إال أنهن فشـــلن 
فـــي حتقيق الغرض من تعيينهن لقلة عددهن، 
وأضحت العديد من املساجد الكبرى يتم فيها 
الترويـــج ألفكار مغلوطـــة دون أن تكون هناك 
درايـــة ألئمة املســـاجد مبـــا يتـــم ترويجه في 

مناطق تواجد السيدات.

إدريس الكنبوري

} تعيش بلدان االحتاد األوروبي على إيقاع 
التوجس من شبح اسمه ”العائدون“، الذين 
قاتلوا إلى جانب تنظيم الدولة اإلســـالمية 
في العراق والشـــام ثـــم رجعوا إلى بلدانهم 
األصلية، بعد أن حصلوا على خبرات قتالية 
في ساحات املعارك وخضعوا لغسيل دماغ 
في جلان التكوين العقائـــدي للتنظيم. فمع 
اســـتمرار احلرب التـــي يقودهـــا التحالف 
الدولي ضـــد تنظيم البغـــدادي في املناطق 
التـــي يســـيطر عليهـــا بســـوريا والعراق، 
وانسداد اآلفاق أمام مقاتليه الذين التحقوا 
بـــه خـــالل العامـــني املاضيـــني قادمني من 
الـــدول األوروبية، وعودة عـــدد كبير منهم، 
فـــإن التهديـــدات التي ميثلونهـــا على أمن 
املجتمعات األوروبية باتت تكتســـي طابعا 

جديا.
جهـــاز الشـــرطة األوروبيـــة (أوروبول) 
يؤكـــد أن هـــؤالء العائديـــن مـــن املمكن أن 
ينفذوا عمليـــات إرهابية كاخلطف وتفجير 
الســـيارات املفخخـــة، كمـــا هو احلـــال في 
مناطـــق العـــراق وســـوريا، وأن العمليات 
التـــي ينفذها تنظيم داعش في هذه املناطق 
قد تدفـــع املقاتلني العائدين إلى تقليدها في 
البلـــدان األوروبية. لكن املشـــكلة تتمثل في 
صعوبـــة ضبط أعداد هـــؤالء والتعرف على 
هوياتهـــم. ويحذر األوروبول في هذا اإلطار 
مـــن خطورة تســـلل أولئك العائدين وســـط 
النازحني والالجئني الســـوريني، مشيرا إلى 
أنـــه ”في حـــال تكبد تنظيم الدولة خســـائر 
كبيـــرة في املناطق التي يســـيطر عليها في 
العـــراق وســـوريا بســـبب العمليـــات التي 
تقودهـــا بلـــدان التحالف فسنشـــهد املزيد 
من عـــودة املقاتلـــني األوروبيـــني األجانب 
وعائالتهـــم إلى بلـــدان االحتـــاد األوروبي 
أو املناطـــق األخرى التي تشـــهد نزاعات“. 
ورغـــم اإلجـــراءات األمنيـــة املشـــددة التي 
تنتهجها بلدان االحتاد األوروبي والتعاون 

بـــني األجهـــزة األمنيـــة فيها والتـــي مكنت 
من منـــع بعض العمليـــات اإلرهابية، إال أن 
مدير األوروبول، بـــوب واينرايت، يقول إن 
اخلطر ال يـــزال مرتفعا على األمن األوروبي 

الداخلي.
ويبقـــى عـــدد العائدين مـــن األوروبيني 
باجلنســـية  املتجنســـني  أو  األصليـــني 
األوروبية من الذين قاتلوا في الســـابق في 
صفـــوف تنظيم داعش غير معروف بشـــكل 
دقيق، كـــون بعضهـــم ال مير عبر املســـالك 
الطبيعيـــة للعبور مما يجعـــل من الصعب 
حتديـــد هويته ومعرفة مـــا إذا كان قد دخل 
أحد البلدان األوروبية أم ال. وفي ديســـمبر 
من الســـنة املاضية قدم املنســـق األوروبي 
ملكافحة اإلرهاب، جيل دو كيرتشوف، تقريرا 
أمام وزراء داخلية االحتاد األوروبي يتعلق 
باملخاطـــر والتهديدات التـــي متثلها عودة 
”احملاربني اإلرهابيني األوروبيني األجانب“، 
حيث دعـــا احلكومات األوروبية إلى تكثيف 

التعـــاون في مـــا بينها وتبـــادل املعلومات 
والتنســـيق مع بلـــدان العبور، مثـــل تركيا 
واألردن ولبنـــان، وذكر أن ما بـــني ٦٠٠ إلى 
١٠٠٠ من املقاتلني األوروبيني األجانب الذين 
يقاتلـــون في صفوف تنظيـــم الدولة، أي ما 
بني ١٥ إلى ٢٠ في املئة، قد قتلوا في املعارك، 
وأن مـــا بـــني ١٢٠٠ إلى ١٧٠٠ قد عـــادوا إلى 
أوروبا، في ما بقي في ســـاحات املعارك في 
ســـوريا والعراق ما يزيـــد على ألفي مقاتل، 
أي حوالـــي ٥٠ في املئة من مجموع املقاتلني 
األوروبيـــني، يضـــاف إلـــى ذلـــك عـــدد غير 
معروف من املقاتلـــني املوجودين في ليبيا. 
وقبل أشـــهر قال رئيس الوزراء الفرنســـي 
برنار كازنـــوف أمام البرملـــان األوروبي إن 
ما يزيد على ألف فرنسي التحقوا بصفوف 
تنظيم داعش منـــذ عام ٢٠١٥، قتل منهم ٧٠٠ 

وعاد منهم ٤٠٠ إلى فرنسا.
ويتخـــوف املســـؤولون األوروبيون من 
أن يكـــون العائـــدون على ارتباط مســـتمر 

بالتنظيم عبـــر مواقع التواصل االجتماعي، 
وهو مـــا يرفع مـــن احتمـــاالت اخلطر، ألن 
هؤالء ميكن في أي وقت أن يتلقوا أوامر من 
قيادة التنظيم بتنفيـــذ عمليات إرهابية في 
مواقع يحددها لهـــم التنظيم أو يختارونها 
بأنفســـهم، بل هناك مخاوف حقيقية من أن 
تكـــون عودتهم إلى بلدانهـــم مرتبطة بخطة 
وضعهـــا التنظيم يكلفهـــم مبوجبها بتنفيذ 

عمليات إرهابية داخل أوروبا. 
ومـــا يضاعف من املخاطـــر التي ميثلها 
عســـكرية  تدريبـــات  تلقـــوا  أنهـــم  هـــؤالء 
خالل مـــدة انخراطهم في معـــارك التنظيم، 
وبعضهم شـــارك فـــي عمليـــات القتل التي 
ينفذها هذا األخير، ما يعني أنهم إرهابيون 
محترفـــون. كمـــا يتمثل خطرهـــم أيضا في 
احتمال اســـتقطاب مجنديـــن آخرين داخل 

أوروبا وتشكيل خاليا متطرفة.
وتعمل احلكومات األوروبية على وضع 
سياســـات مشـــتركة في ما بينهـــا ملواجهة 
معضلة هؤالء العائدين، الذين يطلق عليهم 
البعض تســـمية ”اإلرهابيـــني الناضجني“. 
ومن بني اإلجراءات التي تقوم بها تشـــديد 
املراقبـــة على احلـــدود وتبـــادل املعلومات 
حـــول العائدين وخلفياتهـــم، وفتح املتابعة 
القضائيـــة في حق عـــدد من هـــؤالء، ولكن 
أيضا وضع برامج إلعادة اإلدماج ومحاربة 
التطرف داخل الســـجون، كما هو احلال في 
فرنســـا على ســـبيل املثال، التي أطلقت في 
العام املاضي برنامجا حول ”نزع التطرف“ 
في مركزين ســـجنيني بضواحي باريس في 

خطوة أولية.
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األوقاف املصرية.. تأنيث محاربة التشدد

العائدون.. مخاوف أوروبية من إرهاب الداخل

ال خالف في مشــــــروعية ســــــعي الدولة املصرية إلى بســــــط نفوذها على كل الفضاءات 
الدينية، خاصة التي كانت خالل سنوات مضت حتت سيطرة تيارات دينية متشددة، لكن 
هذا الســــــعي الرسمي، رغم استناده على إرادة سياسية راسخة، إال أنه ظل غير مكتمل 
ألسباب متداخلة. لذلك مثل التفطن إلى أن هذا املسعى املشار إليه أهمل قسما اجتماعيا 
كبيرا ولم يدرجه في حسابات معركته ضد التشدد، وهو املرأة، مرتكزا أساسيا في تعيني 
واعظات للعمل باملســــــاجد املصرية حملاصرة تسرب األفكار املتشددة داخل الفضاءات 

النسوية التي كان يصعب ضبطها ومراقبتها خاصة في املناطق احملافظة.

واعظات لتجنيب النساء املصريات خطر الوقوع في براثن التشدد

[ تعيني واعظات في املساجد خطوة للحد من ظاهرة تجنيد الفتيات  [ تركيز على التواصل مع املرأة املصرية املحافظة

قـــرار وزارة األوقـــاف املصرية هو 

جزء من معركة بســـط النفوذ على 

املساجد، والتي بدأتها الوزارة منذ 

انتهاء حكم اإلخوان

◄

الحكومـــات األوروبيـــة تعمـــل على 

وضع سياسات ملواجهة العائدين، 

تســـمية  عليهـــم  تطلـــق  الذيـــن 

«اإلرهابيني الناضجني»

◄

إسالم سياسي

أوروبا ليست في مأمن من ارتداد الخطر الجهادي

{الواعظات ســـوف تتركز أدوارهن علـــى تصحيح األفكار التي تبث إليهـــن والحفاظ على هوية 

األمة وخصوصية المجتمع والتركيز على وسطية لألزهر الشريف».
 أحمد ربيع األزهري
باحث مصري في شؤون الدعوة وجتديد اخلطاب الديني

{اســـتعادة الموصـــل، معقل تنظيم داعش في العراق، يمكن أن تـــؤدي إلى عودة مقاتلين من 

أفراد هذا  التنظيم إلى أوروبا. وحتى عدد ضئيل من هؤالء يمكن أن يشكل خطرا جديا».

جوليان كينغ
املفوض األوروبي لشؤون األمن

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ شوقي عالم، مفتي الجمهورية 
المصرية أكد أن تجديد الخطاب الديني 

عمل مؤسسي ال يقتصر على األزهر 
الشريف، بل يحتاج للتعاون والتنسيق 

بين عدة جهات، وكشف عن سعي دار 
اإلفتاء لتأسيس مركز لدراسات التشدد 
مهمته تفنيد أفكار التيارات المتطرفة.

◄ سفير اليمن بالقاهرة أعرب عن 
شكره لشيخ األزهر على الدعم الذي 

يقدمه األزهر الشريف للشعب اليمني، 
مضيًفا أن منهج األزهر ووسطيته 

واعتداله هي أحد المقومات األساسية 
للثقافة العربية والركائز التي يعتمد 
عليها، داعيا إلى أن يكون هناك دور 

أكبر لألزهر في اليمن لتحصين الشباب 
اليمني من األفكار والتيارات المنحرفة.

◄ عقدت مشيخة األزهر، الثالثاء، 
االجتماع التشاوري حول مبادرة تعزيز 
القيم واألخالق في المجتمع المصري، 

برئاسة أحمد الطيب، شيخ األزهر 
الشريف، والبابا تواضروس، بابا 

اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 
ويهدف االجتماع إلى مناقشة سبل 

استعادة القيم المجتمعية واألخالق 
والتماسك االجتماعي في المجتمع 

المصري خاصة بين فئة الشباب.

◄ أقرت لجنة برلمانية فرنسية صيغة 
جديدة لفقرة ضمن مشروع قانون 

خاص باألمن العام تتعلق بالتصفح 
المتكرر للمواقع الجهادية، والذي 

أعطته هذه الفقرة صفة جنحة شرط أن 
يترافق بإبداء المتصفح رغبة في تبني 

األفكار الجهادية.

باختصار
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ثقافة

االستثمار في املوتى

} المعارف بمعنى ما، حفٌظ للمعنى 
المجدي من التالشي، بتدوينه وتأهيله 
للبقاء بوصفه لبنة في تشييد مسترسل 

البناء، الكتابة هنا اشتغال على الحقيقة 
في ذاتها وتجلياتها، لهذا فهي الشاهد 
األصدق، بخالف الكالم الذي يقال في 

سياقات شتى وينقل على ألسنة عدة، لهذا 
تمتلك المعارف صدقيتها وجدواها من 

اتصالها بالمتون المخطوطة والمطبوعة 
والمنشورة بين الناس، والمشهود بصلتها 

بأصحابها. بينما يتحول الرأي المأثور 
شفاها إلى احتمال قابل للتجريح، لهذا تجد 
أن عددا كبيرا من التحاليل المتصلة باألدب 

والتاريخ والفلسفة واالجتماع والسياسة 
والشريعة تتخذ منحى التزّيد الخيالي 

حين تتداعى في محاضرات مرتجلة، دونما 
تحفظ، أذكر هنا أن المرحوم عبدالهادي 
التازي، وهو العالمة المحقق والمؤرخ 

البارع، كان ال يتورع، أحيانا، عن اختالق 
أضاليل شتى بصدد مخطوطات ووقائع ال 
وجود لها في حياة أعالم مشهورين كابن 
رشد وابن خلدون وابن الخطيب وغيرهم، 

عندما يكون بصدد حديث مسترسل ال تحفه 
محاذير؛ بيد أنك حين تلجأ إليه بعد انتهاء 

محاضرته للتحقق من مصدر المخطوطة 
أو المعلومة يغرقك في تفاصيل مدهشة ال 

تخرج منها بطائل.
ويبدو أن خاصية ”االختالق“ سمة 
عدد كبير ممن يشتغلون بالمخطوطات 

واألرشيف القديم، ذلك أنهم ببراءة تامة 

أحيانا، ال يجدون حرجا في المبالغة 
والتخّيل، لفتنة المستمعين، وهو ما يمكن 

تسميته بـ“االستثمار في الموتى“، بيد أنها 
في النهاية سمة ال تطعن في عمق معارفهم 
ودقتها، ما داموا يفصلون فصال تاما بين 
الغواية اللفظية التي تبدو من لوازم هالة 

العالم الكبير، وبين الشاهد المكتوب الذي 
ال تتسرب إليه الزوائد والخياالت، والقيم 

المضافة المتصلة بأحوال الفضفضة، فأنت 
في النهاية ال يمكن إال أن تعجب بالتحقيقات 
الدقيقة والعارفة لعبدالهادي التازي مثل ما 
تعجب بتحقيقات محمود شاكر أو إحسان 

عباس.
تداعت إلى ذهني هذه األفكار، عزيزي 
القارئ، بعد أن تسارع في اآلونة األخيرة 

إيقاع المغادرة لمن مأل السمع والبصر 
يوما من فنانين وشعراء وروائيين ونقاد 

وباحثين، من شتى أصقاع األرض، من 
محمود عبدالعزيز إلى مروان قصاب باشي، 
ومن نبيلة إبراهيم إلى تزفيطان تودوروف، 

مغادرات شكلت أحيانا فرصة الستذكار 
منجزاتهم الفنية والفكرية واألدبية بقدر 
جّم من اإلجالل والحسرة، لكنها شكلت 
أحيانا اخرى وبقدر كبير من الحماس، 

فرصة استثنائية لما أسميته باالستثمار في 
الموتى، ذلك أن الموت بات فرصة الصطناع 
الحكمة، والتحاذق في تأويل الفناء، وتأثيث 
تراث الصداقة بأمجاد وهمية، تحس وأنت 

تتابع تلك الثرثرة الناعمة، أن من يموت 
يرحل وحده، يغادر في سكينة وصمت، 

فيصير مقام الحداد، فرصة الجترار الكالم 
الفاقد للمعنى، ولحظة لسرد خياالت ووقائع 

سطحية، يحسبها أصحابها فقها جليال 
للحياة.

ششرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحتضن مدينة أكادير في الفترة 
الممتدة من 12 إلى 15 أبريل القادم 
فعاليات المهرجان الدولي للمسرح 
وفنون الخشبة، بمبادرة من جمعية 
”فاال، آش“ للفن والمبادرة الثقافية.

◄ يفتتح أحمد عواض، رئيس قطاع 
صندوق التنمية الثقافية المصرية، 

ملتقى القاهرة الدولي للرسوم 
المتحركة في دورته العاشرة، والذي 

ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية 
بالتعاون مع الجمعية المصرية 

للرسوم المتحركة، في الفترة الممتدة 
من 16 إلى 22 فبراير الجاري.

◄ فاز الكاتب المغربي محمد عنفوف 
بجائزة ”خناثة بنونة لإلبداع األدبي“، 
لموسم 2016، وذلك عن روايته ”سناء 

والكناريان“.

◄ استضافت دائرة المكتبة الوطنية 
األردنية ضمن نشاط كتاب األسبوع، 
الكاتب األردني كايد مصطفى هاشم، 

للحديث عن كتاب ”مذكرات حسن 
سعيد الكرمي“.

◄ تنظم ”قاعة أبونتو“، معرضا للفنان 
المصري فاروق حسني، وزير الثقافة 

األسبق، وذلك األحد 19 فبراير الجاري، 
ويستمر المعرض حتى السبت 4 

مارس المقبل.

◄ تنظم مؤسسة عبدالعزيز سعود 
البابطين الثقافية، مهرجان ربيع 

الشعر العربي فى دورته الـ10، وقررت 
المؤسسة تسمية هذه الدورة باسم 

الشاعرين: يعقوب عبدالعزيز الرشيد 
من الكويت، ومصطفى وهبي التل 

”عرار“ من األردن.

باختصار

يســـتضيف صالون الدكتـــور محمد حســـن عبدالله الثقافي، فـــي القاهرة، الكاتبة والشـــاعرة 

املصرية فاطمة ناعوت، وذلك الجمعة 17 فبراير الجاري.

أقام {بيت الشـــعر في املغـــرب» مؤخرا حفال تكريميا للزجال املغربي الرائد أحمد ملســـيح، على 

هامش املعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء. 

{أبناء الغيتو» شهرزاد معاصرة تروي مآسي الفلسطينيين

كتاب عرب وعالميون في مهرجان طيران اإلمارات لألداب
} دبــي – تنظـــم الـــدورة التاســـعة لمهرجان 
طيران اإلمارات لآلداب، التي تنطلق في الفترة 
الممتـــدة من 3 إلى 12 مـــارس القادم، برنامجًا 
حافًال لألطفال، يوائم موضوع المهرجان لهذا 
العام ”الرحالت“، يشـــتمل البرنامج على أكثر 
من 50 جلســـة وورشـــة عمل لألطفال، في مقر 
فندق إنتركونتيننتال، ودبي فيستيفال سيتي.
ُيعـــد البرنامـــج الرئيســـي بمثابـــة القلب 
النابـــض لمهرجان طيـــران اإلمـــارات لآلداب 
ويشـــتمل على مجموعـــة غنيـــة ومتنوعة من 
حلقات النقـــاش والمقابالت الثرية، والقراءات 
الشـــعرية، والمناظـــرات وورش العمل وورش 
الخبـــراء، التـــي تتيـــح االســـتماع لكوكبة من 
الكّتاب والمبدعيـــن القادمين من جميع أنحاء 
العالم. يوفر البرنامج فرصًا اســـتثنائية للقاء 
الكّتاب المفضلين لدى الجمهور والتعرف إلى 
المبدعين والمفكرين الوافدين من أقصى بقاع 

األرض.

وفي هذه الدورة يشارك أكثر من 140 كاتبا 
من جميـــع أنحاء العالم فـــي المهرجان، نذكر 
منهم: الكاتبة الشـــهيرة فرانســـيس هاردينج 
مؤلفة ”شـــجرة الكذب“، والكاتبة فرانشيسكا 
ســـايمون مؤلفة سلســـلة ”هنـــري البغيض“، 
ومبتكر مسلســـل الرســـوم المتحركة ”فريج“ 
محمـــد ســـعيد حـــارب، ولوســـي هاوكينـــغ، 
مؤلفة سلســـلة ”جـــورج غرينبـــاي“، والكاتبة 
الفلســـطينية الحائزة على العديد من الجوائز 
سونيا نمر، وتانيا الندمان الحائزة على وسام 
كارنيجـــي عن عملها ”مهما كلف األمر“، وبيرز 

تورداي مؤلف ”قد تكون هناك قلعة“.
كما يشارك في هذه الدورة الكاتب المصري 
أحمد خالد توفيق، والشاعرة األميركية أماندا 
كالديـــرون، والكاتبـــة والمخرجـــة إيف وايت، 
والفنانة التشـــكيلية العمانيـــة ابتهاج محمد 
أحمد الحارثي، والصحافية بريوني غوردون، 
والمـــؤرخ والمترجم بيتر فرانكوبان، والكاتبة 

تامســـين موراي، ومؤلفة كتب األطفال جوليا 
جونســـون، والكاتبـــة واإلعالمية رشـــا نجم، 
والكاتبة والصحافيـــة اإلماراتية ريم الكمالي، 
والشاعرة العراقية ساجدة الموسوي، والكاتبة 
والرســـامة ســـارة ماكنتاير، والكاتب سايمون 
بترفاليـــد،  شـــارلوت  والصحافيـــة  ســـكارو، 
والروائيـــة العراقية شـــهد الـــراوي، والكاتبة 
اللبنانيـــة فاطمـــة شـــرف الديـــن، والمؤرخة 
فراوكـــه هيرد باي، والكاتبـــة الفلبينية كاندي 
غورليـــي، والكاتـــب والشـــاعر الجامايكي كي 

ميلر، وغيرهم.
ومـــن المتوقـــع أن يصـــل عـــدد الطـــالب 
المشاركين في فعاليات برنامج ”أيام التعليم“ 
المصاحـــب للمهرجـــان، التي يبلـــغ عددها 87 
فعاليـــة، إلـــى 23000 طالـــب من أكثـــر من 150 

مدرسة.
وســـيتمكن الطـــالب أيضـــًا من مشـــاهدة 
العـــروض المســـرحية التي يقدمها المســـرح 

الرقمي في ”نوفو ســـينما“ في دبي فيستيفال 
سيتي مول، والتمتع بالفعاليات المجانية في 
”ركن تايم آوت للقصـــة“ و“ركن ديزني للقصة“ 

في فندق إنتركونتيننتال.

[ إلياس خوري يستنطق التاريخ في رحلة البحث عن الهوية  [ بطل روائي يجمع أشالء الضحايا من الليل الطويل

مفيد نجم

} تبدو العالقة االســـتعارية فـــي رواية ”أوالد 
للكاتـــب اللبناني إلياس  الغيتو-اســـمي آدم“ 
خوري، ماثلة مبنى ومعنى مع حكاية الشـــاعر 
العاشـــق وضـــاح اليمن، لكـــن إذا مات وضاح 
فـــي صندوق حكايته، فإن بطـــل وراوي حكاية 
خـــوري يكتب ألنه يريـــد أن يخرج من صندوق 
تلك الحكاية لكي يرويها من جديد وهو يحاول 
أن يمـــأل ثقوبها من خالل ذاكرات من عاشـــوا 

فصول تلك التراجيديا الفلسطينية.
 أمـــا على مســـتوى المبنـــى فالكاتب الذي 
يتحـــدث عـــن غوايـــات شـــهرزاد للحكـــي في 
نهايـــة الرواية يقيم عالقته االســـتعارية معها 
من خالل هذا التناســـل الحكائـــي في الرواية، 
والذي يتجاوز العالقة االســـتعارية مع حكاية 
وضـــاح اليمـــن حيـــث توالـــد الحكايـــات كما 
يقول بطله يقابله توالد المآســـي التي عاشها 
الفلسطينيون عند اغتصاب وطنهم على الرغم 
مـــن محاولتـــه نفي عالقته بشـــهرزاد، ألن على 
الحكايـــات كما يقـــول بطلـــه ”أن تنبجس كما 

تشاء وتأخذ مساراتها كما تريد“.

رمزية الشخصية

يتحول آدم في هـــذه الرواية، الصادرة عن 
دار ”اآلداب“، في بيروت، إلى رمز للفلســـطيني 
وتتحـــول الكتابة إلى مرايـــا لأللم الكبير الذي 
عاشه الفلسطينيون، لكنه األلم الذي يراه ماثال 
فـــي فقدانه للتاريخ بعد أن فرض على الضحية 
أن تصمـــت طويال. لكـــن الضحية التي حاولت 
أن تتكلم وجدت مشـــكلة في التعرف إلى ذاتها 
واستعادة حكايتها ”أرهقني العمل على تأليف 

نفسي لكنه والحق يقال كان عمال ممتعا“.
تصبـــح الكتابة هنا فعال الكتشـــاف حقيقة 
ذات البطـــل، كمـــا تغـــدو العالقة االســـتعارية 
بيـــن حكايتـــه وبيـــن الحكايـــة الفلســـطينية 

الكبرى مدخال لكي تتعرف شـــخصية اإلنسان 
الفلســـطيني إلى ذاتها، بعد أن تعددت األسماء 
التـــي حملتها وجعلت هويتهـــا تلتبس عليها، 
كمـــا يظهر ذلك مـــن خالل تعدد األســـماء التي 
أطلقهـــا الناس عليها، إذ ســـمى مأمون البطل 
الـــذي وجده أثنـــاء الخـــروج الكبير مـــن اللد 
علـــى صدر أمـــه الميتة تحت شـــجرة الزيتون 
باســـم ناجي ألنـــه كان الوحيد الـــذي نجا من 
تلك المذبحة، بينما ســـماه ســـكان الغيتو آدم 
ألنه أول مخلوق يولد في هذا الغيتو، وســـماه 
اآلخرون حسن على اســـم والده الذي ال يعرف 
عنه شيئا، وقيل إنه استشهد عندما كان يقاتل 

مع أبوعلي سالمة للدفاع عن اللد.
لكن الكاتب الذي اختار اسم آدم وجعل منه 
عنوانا ثانيا للرواية، كان ينطلق من دالالت هذا 
االســـم وبعده الرمزي في حكاية الفلســـطيني، 
ألن اســـم آدم يأتـــي من أديـــم األرض واألرض 
هي جوهر القضية الوجودية للفلســـطيني في 
معركته مع االحتـــالل، كذلك طرد آدم من وطنه 
كما طرد آدم من جنته الســـماوية. وكما يتجلى 
البعد الرمزي في داللة االســـم يظهر مرة ثانية 
فـــي نجاة البطـــل من المـــوت، حيـــث حاولت 
العصابـــات اليهوديـــة عنـــد احتاللهـــا ألرض 
فلســـطين أن تقضـــي علـــى هذا الوجـــود وأن 

الفلســـطيني  الضحية  حكاية  تطمر 
تحت غطـــاء حكايتهـــا كضحية في 
معســـكرات اإلبـــادة األلمانية أمام 

العالم.
تتجـــاوز العالقة االســـتعارية 
وضاح  بحكاية  عالقتهـــا  للرواية 
عالقـــة  إلـــى  وشـــهرزاد  اليمـــن 
بحكاية  الحكائـــي  المبنـــى  هذا 
من  ويـــروي  يســـتعيدها  أخرى 
واأللم  المـــوت  حكاية  خاللهـــا 
وضاح  فحكايـــة  الفلســـطيني، 
وموتـــه فـــي الصنـــدوق الذي 

خبأته فيه حبيبته، تستدعي حكاية 
أبطال رواية غسان كنفاني ”رجال في الشمس“ 
الذين ماتوا أيضا اختناقا في صندوق صهريج 
الماء عندما نســـيهم مهربهم سائق الصهريج 
فـــي النقطة الحدودية بيـــن الكويت والبصرة. 
كذلك تســـتدعي مشـــاهد مجزرة اللد مشـــاهد 
مجـــزرة صبرا وشـــاتيال، وقبل هذا تســـتدعي 
حكاية عشق وضاح حكايات العشاق العرب في 

التراث. لكن الكاتب الذي وجد نفسه يخرج من 
صندوق حكاية وضـــاح اليمن عندما عجز عن 
إكمالها يجد نفســـه يدخل حكايته لكي يجيب 
على ســـؤال من أنا، بل لكـــي يعمل على ترميم 
حكايته التي هي حكاية األلم الفلســـطيني، بل 
لكي يقـــوم بترميم حكاية هـــذا األلم من خالل 
ذاكرات من عايشـــوا فصول هـــذه الحكاية وما 
زالـــوا على قيد الحياة، لكـــي ال تموت الحكاية 

كما مات وضاح اليمن مع حكايته.
 هكذا تتوالد الحكايات وينداح الســـرد في 
هذه الرواية التي يلغي فيها الكاتب المســـافة 
بيـــن الســـارد والمتلقـــي من خالل اســـتخدام 
ضمير المتكلم الذي هو بطل الحكاية وكاتبها 
فـــي آن واحـــد. وكما تلتبس علـــى آدم حكايته 
فـــإن وصوله إلـــى بداية الحكايـــة يقوده ”إلى 
اســـتعادة كل شـــيء نســـيته والبدايـــة كانت 
الغيتو“. لكن حكايـــة الغيتو تبدأ مع المجزرة 
التي ارتكبتها عصابات البالماخ الصهيونية، 
ولذلـــك تقـــوده حكاية المجزرة إلـــى أن يجمع 
مزق حكاياتها ”كما كان مأمون يجمع أشـــالء 
الضحايـــا في ليل الغيتو الطويل، وأن أرســـم 
خارطة األلم كما ارتسمت على وجه منال أمي“.

مرايا المكان

وكما يحيل االســـم على عالقة الفلسطيني 
بالمكان، كذلـــك تتخذ عالقة بطـــل الرواية مع 
المـــكان في هذه الرواية بعدا مرأويا، شـــبيها 
بمـــا تتخـــذه الكلمـــات عندمـــا تصبـــح مرايا 
للكلمـــات والحكايـــات مرايـــا لأللـــم. في هذه 
العالقـــة يكثـــف معانـــي الوجود لهـــذه الذات 
الضائعة في غربتها وفي بحثها عن 
ذاتهـــا، حيث كانت روحه تتكســـر 
علـــى زجاج النافـــذة التي تحولت 
إلى مرآة له، في وحدته مع ثلج هذه 
المدينـــة الغريبة الـــذي ينهمر. إن 
فقدان بطـــل الرواية ألرضه وتحوله 
إلـــى غريب فيهـــا ســـوف يظهر في 
كثرة تنقله بيـــن أماكن مختلفة كانت 
نهايتهـــا في نيويـــورك ألنه كما يقول 
”كان ال بد من اســـتبدال المكان بمكان 

آخر كي أستطيع أن أنتهي“.
لكن بطـــل الرواية الـــذي كان عليه 
أال يكـــون كـــي يكـــون تتحـــول محاولة 
قتلـــه وتغييبـــه دافعا لتأكيد وجـــوده والدفاع 
عنـــه ”لذلك أريد للحكايـــة أن تنطق على يدي“ 
بعد أن ظلت تلك الحكاية خرســـاء زمنا طويال. 
وعلى الرغم من أن الكاتب يستخدم فعل السرد 
مرات عـــدة إال أنه  التقليـــدي ”قـــال الـــراوي“ 
يلغي التقســـيم التقليدي للرواية عندما يمنح 
أجزاءها عناويـــن خاصة بها. كذلك ينقل عتبة 

الروايـــة من البداية إلى نهايـــة الرواية للداللة 
على حكاية اإلنســـان الفلســـطيني الذي مازال 
مهـــددا في وجـــوده وحياته مازالـــت مفتوحة 
علـــى بدايات أخرى ســـتضاف إلى فصول هذه 
المأســـاة الطويلـــة طالمـــا أن المحتـــل ما زال 
مصـــرا على مواصلة احتاللـــه وعدم االعتراف 

بحق هذا الشعب في أرضه وصنع مستقبله.
ثمة عالقات اســـتعارية أخرى يمكن لقارئ 
الروايـــة أن يجدهـــا فـــي متـــن الحكايات هي 
العالقـــة بين غيتو وارســـو وغيتـــو اللد كناية 
عـــن الغيتـــو الفلســـطيني، لكـــن المفارقة هنا 
أن الضحيـــة فـــي الغيتو األول هـــو من يرتكب 
الجريمة بحق الفلسطينيين في الغيتو الثاني 
تحت غطاء الضحية، التي تحول الفلســـطيني 
إلى ضحية لها. لقد حـــول ضياع الوطن حياة 
آدم إلى حالة ضياع دائم ســـواء على مســـتوى 

عالقتـــه بالمـــكان أو عالقته بالمـــرأة أو حتى 
عالقتـــه بالحكاية وكتابة حكايته ”ضاعت مني 
الروايـــة لحظـــة اعتقدت أننـــي وجدتها. هكذا 
تضيع األشـــياء وهكـــذا ضاعت داليـــة المرأة 
التي اختفت من حياتـــي لحظة اعتقدت أنه آن 
لـــي أن أكتـــب حياتي في عينيهـــا“، بل إن هذا 
الضياع يطال معرفته لنفسه عندما يكتشف أنه 
ال يعرف من يكون، ولذلك يســـأل نفسه ”هل أنا 

ابن الحكاية“. 
تقود  لكن الحكاية في رواية ”أوالد الغيتو“ 
آدم ال إلى معرفـــة ذاته بل لكي يروي تراجيديا 
االقتـــالع من الوطـــن والمجازر التـــي ارتكبت 
بحقـــه للقضاء على وجوده، مـــا يجعل الكتابة 
تتجـــاوز إدانة القاتل لتعيد كتابـــة تاريخ هذا 
الوجود وصموده في وجـــه تلك الجريمة التي 

ما زال العالم ساكتا عنها.

تتعدد صنوف الروايات التي تنقل التاريخ البعيد أو القريب، وتختلف األساليب في تناول 
األحــــــداث، خصوصا إذا كان املوضوع مســــــتهلكا ومتداوال بني العديد من الكّتاب، ولعل 
صورة فلســــــطني اليوم مبا تعانيه من مآس قد احتلت املســــــاحة الكبرى من اهتمام أقالم 
أســــــماء عديدة ســــــاهمت في نبش املاضي ورســــــم لوحاته املريرة، ورصد الواقع املرتبط 

بالكثير من العوامل التي أّثرت في نحت سير متعددة للمكان الواحد.

البطل يعيش محنة الواقع ويحمل 

تناقضاتـــه معه ويهـــرب من ذاته 

ويبحـــث عنهـــا فـــي الوقت نفســـه 

وسط تغييب قضيته

 ◄

آدم الفلسطيني يمزق خيط الصمت (لوحة للفنان بهرام حجو)
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خالد حماد

} «ثمـــة جملـــة مـــن المتغيـــرات السياســـية 
أدت  والثقافيـــة  واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة 
إلى كشـــف النقطة المركزية المعيبة في الفكر 
الغربي، وهي التأكيد على الميتافيزيقا ”كقوة 
اشـــتراطية“» انطالقا من هـــذه الرؤية ينطلق 
الباحـــث والناقـــد المصـــري مدحـــت صفوت 
فـــي دراســـة الخطـــاب العربي المســـتند إلى 
اســـتراتيجيات التفكيك في إصـــداره األحدث 
«الســـلطة والمصلحة.. استراتيجيات التفكيك 

والخطاب العربي».
 معتمـــًدا علـــى أدوات تحليـــل الخطـــاب، 
يشـــتغل صفوت في مؤلفه، الصادر عن الهيئة 
المصرية العامـــة للكتاب علـــى العالقات بين 
الخطـــاب العربي والســـلطة، بمفهومها العام 
السياســـّي واالجتماعّي واألكاديمّي، مستهدًفا 
فضح مواطن األيديولوجيا المستوطنة داخل 
الخطاب النقدي، لينتهي برسم خارطة معرفية 

للخطاب النقـــدي العربي المهتم بالدراســـات 
التفكيكية، سواء اعتمد عليها بالفعل أو اكتفى 

بزعم ذلك.
ويخـــوض الكتـــاب رحلة لتتبـــع تعريفات 
الحداثـــة، ويقدم رصًدا ودراســـة لـــكل تعريف 
بما يحمله من نقص أو اتســـاع، ثم ينتقل إلى 
”ما بعـــد الحداثة“ ويشـــير مســـتندا إلى آراء 
نقـــاد غربيين وعرب إلى أن مبدأ العدمية الذي 
أرســـى قواعده نيتشـــه كان أحد عوامل نقض 
الحداثة واإلعالن عن مرحلة ما بعدها، وبينما 
كان نيتشـــه يهدم لمجـــرد الهـــدم كان هيدغر 
يقوم بعملية إعادة التركيب لبناء نســـق بديل 
لمـــا انتهت إليـــه الحداثة، ألن الغـــرب لم يبلغ 
االكتمـــال المرجو من الحداثـــة، فكان ال بد من 
تجاوزها أو البناء عليها، على اختالف النقاد، 
يصـــل صفـــوت بعد ذلـــك فى رحلتـــه البحثية 
المتتابعـــة إلى مراحـــل تطور العقـــل الغربي 
ورمزه األصيل جاك دريدا  إلى غاية ”التفكيك“ 
ببحثه ”البنيـــة.. العالمـــة.. اللعب في خطاب 

والذي يمثل عالمة التحول  العلوم اإلنسانية“ 
عن أحالم البنيويـــة التي تنطوي على مركزية 
اللوغـــوس والدخول في عالم العالمة الحائمة 

التي ال مركز في بنيتها.
للخطابـــات العربيـــة التي  وفي دراســـته 
اعتمدت على التفكيك أو زعمت ذلك، في قراءة 
النصوص األدبية، توقف الباحث أمام عدد من 
الكتابـــات العربية أبرزها للســـعودّي عبدالله 

الغذامـــي والجزائري عبدالملك مرتاض 
والمصريـــة فاطمـــة قنديـــل، وغيرهم، 
مبيًنـــا أن أغلب النقـــاد العرب أخطأوا 
حين فهمـــوا أن التفكيك يعني ”تفكيك 
النص إلـــى أجزائـــه األوليـــة إلعادة 
تركيبه من جديد“، كاشـــًفا بالتحليل 
عن ابتعـــاد جـــّل النقـــد العربي عن 

التفكيك.
كمـــا أوضح صفوت أن الخطاب 
النقدّي العربّي اتســـم بسمات عّدة، 
مـــن بينهـــا ”إعـــادة اإلنتـــاج“، إذ 
يستعير الباحث مفهوما تراثيا أو 
حداثيا، ويعيد صياغته مرة أخرى.

ويســـتمر صفوت في رصـــد آفات الخطاب 
النقدي، ليصـــل إلى «التعميم» الـــذي يعّد من 
مزالق البحث المنهجي في مجال الدراســـات 
اإلنســـانية، حيث كان وال يـــزال هدف البحث 

-أي بحـــث- هـــو تحديـــد الســـمات الخاصة 
بالموضـــوع المدروس، وال يعنـــي ذلك العمل 
الوصـــول إلـــى الكليـــات، بل االشـــتغال على 
التفصيـــل الدقيـــق لما هـــو جزئـــي. ويتمثل 
التعميـــم فـــي االشـــتغال علـــى المصطلحات 
والمفاهيم والمقوالت دون تمحيص أو تدقيق، 
كذلـــك تداول المفهوم في أطر عامة وصيغ غير 
والمسارات  الموضوعية،  باإلشـــارات  محددة 
المنهجيـــة، لمـــا يحققـــه التعميـــم 
المســـتوى  علـــى  للباحـــث 
الشخصي، من وفرة بإحساس 
حيـــن  بنرجســـيته،  الباحـــث 
يخيـــل إليـــه أنه هو المشـــرح 
والمنظـــر، والذي يســـتطيع أن 
يؤطر الظواهـــر الكلية، ويجعل 
مـــن النـــص جثـــة علـــى طاولة 
التشـــريح المســـيطر عليهـــا من 
قبل الباحث. فضال عن األســـباب 
األيديولوجيـــة، التـــي تجعـــل من 
الخطـــاب يضـــرب فـــي عموميته، 

ويأتي عائًما فضفاًضا.
في الوقت نفســـه، ينتصر صفوت لخطاب 
فاطمة قنديل النقدّي، في أطروحتها عن جبران 
خليل جبران، مبيًنا أنها تحايلت على استبعاد 

الخطاب التفكيكي من الدرس األكاديمّي.
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باختصار

ا،  ◄ أصدر 99 كاتًبا ومثقًفا فلسطينًيّ
بياًنا موّقًعا بأسمائهم، وّجهوه 

إلى الرأي العاّم وإلى النائب العام 
الفلسطيني، يرفضون فيه مصادرة 

اإلبداع، ويعلنون تضامنهم مع 
حّق األدباء في الكتابة والنشر.  
إثر قرار مصادرة ومنع تسويق 

للكاتب  رواية ”جريمة في رام الله“ 
الفلسطيني عباد يحيى.

◄ صدر العدد الجديد من مجلة 
”مرشد“ المعنية باألطفال عموما 

وبالطفل العماني خصوصا، 
وذلك في استهاللها بالعام الثاني 

لصدورها بعد أن قدمت ستة أعداد 
خالل الفترة السابقة.

◄ تحتضن مدينة عزابة بوالية 
سكيكدة شرق الجزائر الدورة 

الثانية من األيام الوطنية عزالدين 
مجوبي للمسرح التي تقام خالل 

الفترة 16-20 فبراير الجاري.

ينظم بيت الشـــعر التونســـي، الجمعة 17 فبراير الجاري، حفل توقيع املجموعة الشعرية {على 

جسدي وشمت تمائمي»، للشاعرة التونسية ريم القمري.

تسلم الباحث املغربي خالد التوزاني جائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة (2016)، التي فاز بها رفقة 

7 باحثني آخرين، عن دراسته حول {الرحلة وفتنة العجيب».

مساوي الديمقراطية

} قد يبدو العنوان مثيرا وربما 
مستفزا، لما استقر في األذهان عن 

الديمقراطية من أفكار توهم بأنها خير 
نظام سياسي ابتكره اإلنسان، وأنها 

األفق الذي ال يمكن تجاوزه.
صحيح أن الديمقراطية هي أكثر 

األنظمة انتشارا في العالم، ولكن 
التجارب أثبتت أنها ليست خلوا من 

النقائص، ومن الثغرات التي يمكن 
أن ينفذ منها الطغاة والفاشيون 

واإلسالميون ومجانين الحكم، حتى 
في مجتمعات متقدمة تزخر بنخب 

فكرية وعلمية راقية، بل إنها يمكن أن 
تفرز أعداءها بنفسها، على غرار ما 

جرى في ألمانيا النازية في ثالثينات 
القرن الماضي، وما جرى في تونس 

ومصر بعد الثورة حين أعلن اإلخوان 
عند فوزهم في االقتراع عن بغضهم 
ديمقراطيَة الكّفار، وأقسموا أنهم لن 
يتخلوا عن السلطة، وما يجري اآلن 

في الواليات المتحدة األميركية، حيث 
بات المحللون ال يخفون مخاوفهم من 

الرئيس الجديد دونالد ترامب.
هذا الرجل تّم انتخابه ديمقراطيا 

رغم قلة خبرته بالحكم، وضعف 
كفاءته، وتهافت برنامجه االقتصادي 

واالجتماعي والصحي، ونيته 
عزل أميركا عن العالم، سواء بمنع 

المهاجرين من الدخول إلى أراضيها، 
أو بانسحابها من اتفاقية التبادل 
الحر عبر المحيط الهادئ، فمضى 

منذ األسبوع األول يتصرف كفيل في 
مغازة خزف، يصدر القرار تلو القرار 

في إخراج مسرحي يثير السخرية، 
على نحو قد ”ُيدخل العاَلم في جدار“، 

ويجعل صدام الحضارات أمرا مفعوال. 
كل ذلك بسبب الديمقراطية.

لنقرأ مثال ما قاله عنها تودوروف، 
الذي فارقنا ليلة السابع من شهر فبراير 

الجاري: 
الديمقراطية هي نظام سياسي هّش 

ألنها ال تعمد إلى اإلكراه، على غرار 
الدكتاتورية. إال أن األفراد والجماعات 
الذين يؤلفون المجتمع تغويهم دائما 

فكرُة مضاعفِة نفوذهم وإخضاِع 
اآلخرين. لقد عرفت الليبرالية السياسية 

الكالسيكية كيف تتقي ذلك التهديد: ال 
يكفي أن تكون السلطة بأيدي الشعب 
بدل ملك مطلق، لكي تكون شرعية، كل 
سلطة ينبغي أن تكون محدودة. كذلك 

فقط يمكن أن نهتم بالتنوع الداخلي في 
المجتمع. ومن َثّم كان فصل السلطات، 

وتعدد األحزاب ومصادر الخبر: كل 
طرف ينبغي أن يكون قادرا على 

كبح جماح اآلخر. في فرنسا اليوم، 
يخضع البرلمان للحكومة ورئيس 

الجمهورية، فال فصل وال توازن بين 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. 
واستقاللية القضاء تهددها التدخالت 

السياسية، عبر إخضاع القضاة إلى 
قرارات الحكومة. وكلما جّدت حادثة من 

حوادث الحق العام، ُيستغل أثرها في 
النفوس للمطالبة بتحوير القوانين نحو 

مزيد من التشدد. 
وال يعني ذلك أننا ضد الديمقراطية، 

فهي كما قال تشرشل ”منظومة سيئة، 
ولكنها دون سائر المنظومات سوءا“. 

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس

علي إبراهـيم الدليمي  

} فقدت الحركة التشـــكيلية في العراق، الفنان 
راكان دبـــدوب، (مواليد الموصـــل /1941).. إثر 

مرض عضال ألم به.
راكان دبـــدوب أحـــد الفنانيـــن المجايلين 
لجيـــل الرواد، الذين أثروا مســـيرته اإلبداعية، 
التـــي بدأهـــا هاويا وهـــو في الصـــف الثالث 
االبتدائي عـــام 1951، ليتمّيز في ما بعد ويخط 
لنفســـه تجربة فريـــدة منذ دراســـته في معهد 

الفنون الجميلة ببغداد.

البعد الثالث

بعـــد إنهائه لدراســـته الفنية فـــي المعهد 
عـــام 1961، التحق بأكاديميـــة الفنون الجميلة 
فـــي رومـــا، وقد تخصـــص في نحت الخشـــب 
لمدة ســـنة واحدة بأكاديمية سان جاكومو في 
روما، ليواصل نشاطه بعد ذلك في دراسة عامة 

للفنون التشكيلية.
وخالل السنوات األربع في أكاديمية الفنون 
الجميلـــة بروما، كان دبدوب واحدا من أنشـــط 
الفنانيـــن التشـــكيليين العراقييـــن، إن لم يكن 
أنشطهم جميعا، ولم يكن نشاطه كميا فقط، بل 
كانت معارضه الشـــخصية مراحَل نوعية يبرز 
مـــن خاللها بحث الفنان الـــدؤوب عن التجديد 
المســـتمر، حيـــث كان يهتـــم بمتانـــة البنيان 
للوحاته القويـــة والمترابطة، مما حدا ببعض 
المعلقيـــن إلى القـــول إن راكان يرســـم وكأنه 
ينحـــت، وبالفعـــل فقد كانـــت أعمالـــه المنفذة 
بشـــكل خاص فـــي أواخر الثمانينـــات وأوائل 
التسعينات من القرن الماضي، تمتلك من القوة 
والكثافـــة اللونية ما يوحـــي للناظر بأنها ذات 

بعد ثالث.
دبدوب واحـــد من أولئك الرســـامين الذين 
تعاملوا مع الثقوب في جسد اللوحة باعتبارها 
عنصرا ثابتا في ذلك البناء، وهو ما كان يفعله 
عدد من الرسامين الذين كانت الثقوب بالنسبة 
إليهـــم عنصـــرا بنائيـــا وجوهريا في تشـــييد 
لوحاتهـــم، حيث إنـــه نحات يتعاطى الرســـم. 
الكاتب والصحافي صبحي صبري، يصفه بأنه 

”عراقي معطاء، غزير اإلنتاج، واقعي اللمسات، 
موهـــوب فـــي التقـــاط المرئي أمامه. يجســـد 
الحقائق بشكل تعبيري وفلسفي وحياتي. وهو 
مدرســـة ســـيعطيها التاريخ مكانتهـــا الكبيرة 
حين يســـجل للفن شـــواخصه العالية. الفنان 
راكان دبـــدوب، فنان مســـكون بالضوء والظل 
واللـــون وبمدينتـــه الموصـــل. كاد الفن يأخذ 
حياته كلها. فهو عندما يغضب يرسم، وعندما 
يســـعد يرسم، وعندما يضجر من الرسم يرسم. 
أدواته يده واللون، ومفرداته المرأة والموصل 
بقبابها وأزقتهـــا وجوامعها وآثارها وتراثها. 
فهو نحات ويرســـم، لذلك تأثيـــر النحت ظاهر 
في لوحاته، خصوصا في تجاربه األخيرة بعد 
المرحلـــة التجريدية الصرفة، فـــكل لوحة هي 
عبارة عـــن عالم يقدمه إلـــى المتلقي، هو فنان 
يرســـم طريقه بثقة عالية لكي ينضّم إلى حلقة 
المبدعين الكبار الذين يؤسســـون لفن تشكيلي 

عربي“.
ويســـتذكره تلميذه عماد رمـــو، قائال ”لقد 
تعرفـــت على الفنان الوطنـــي راكان دبدوب في 
بدايـــة الثمانينـــات من القـــرن الماضي عندما 
كنـــت بجامعـــة الموصـــل طالبـــا في هندســـة 
العمـــارة، حيـــث كان يدرســـنا الرســـم الحـــر 
لســـنتين متتاليتيـــن. عرفتـــه أســـتاذا محبـــا 
للنشـــاط والتدريـــب والنظـــام، لم يغـــب يوما 
واحـــدا عن عمله لســـبب مـــا، كان شـــعلة من 
النشاط واالستلهام. أما مرسمه في القسم فقد 
حولـــه إلى متحـــف تراثي جميل نســـتلهم منه 
لوحاتنا األسبوعية. الشكل، الضوء، التناسب 
والملمس كلها عناصر تعلمناها من خالله، من 
خالل تخطيطاته التي كان يشاركنا بها. حينما 
كان الفنان راكان يرسم، كنا نتجمع حوله لنرى 
كيف تنســـاب األشـــكال والظالل علـــى الورقة 

البيضاء من خالل األقالم“.
دبـــدوب  راكان  التشـــكيلي  الفنـــان  رســـم 
”مدينتـــه“ الموصل فـــي لوحات كثيـــرة معبرة 
عن إحســـاس هـــذه المدينـــة. وانتقـــل بها من 
هوية وعمق وعمـــارة المدينة إلى تجريد كامل 
لبانورامـــا رؤيتـــه المثاليـــة لهـــا. أخرجها من 
حلة المدينة الضبابية الشـــتائية بألوان داكنة 
حزينة، ومن عمق أزقتها التي تطول تحت سماء 

بلون األرض، والتي ترتفع فوقها القباب الزرقاء 
والنوافـــذ الموصلية المغلقة، فنقلها إلى مدينة 
ربيعية هادئـــة في تكوين متماســـك وانتقاالت 
لطيفـــة بين المدينـــة واألفق فـــي تكوين مثالي 
الشـــكل، قباب ُترفـــع منها الصلـــوات وأبواب 
مفتوحة للجميـــع، نوافذ مضاءة بألوان زاهية. 
مدينـــة خضراء، بســـماء ذهبية زاهيـــة بلونها 
وصفائها. والخطوط المائلة التي ترســـم ظالل 
البيوت والجوامع تحولت إلى سطوح فأضافت 

عمقا جديدا وحادا إلى هذه المدينة.

بانوراما موصلية

مدينـــة دبـــدوب نجدها تلبس ثيـــاب العيد 
وقد ابتهجت بهذه األلـــوان الرائعة. ندخل إلى 
قبابها وبيوتها، حيث انتقال رائع من المنظور 
الخارجي إلى المنظور الداخلي بمقطع معماري 
التكوين رائع في هندســـته. لقد جمع الفنان في 
أعماله عنها بين تقنية اللون والشكل في جدارية 
رائعة تشـــع الفرح والبهجـــة من خالل نوافذها 
الملونة، وطيـــارات العيد الورقية مزجت حركة 
المدينـــة باســـتقرار التكوين، لقد أعـــاد راكان 
ذكرياتـــه الطفوليـــة عندما كان أطفـــال الحارة 

يتسابقون في الطيران بأحالمهم الورقية.
تحولت العمارة بعمقها إلى أشـــكال ثنائية 
األبعـــاد وخطوط ترســـم حدود هـــذه المدينة. 
أشـــكال أحاديـــة المركـــز وأخرى بعـــدة مراكز 
أغلبها عموديـــة تتقاطع جميعها مع خط األفق 
الوحيد الذي يقسم جداريته إلى جزأين: بنسبة 
ثلـــث لـــألرض وثلثيـــن للســـماء. ويبـــرز عمق 
المدينة من خـــالل الفوهات الكثيـــرة وامتزاج 
الشكل باللون والملمس في بانوراما موصلية.

 راكان دبـــدوب ال يرســـم فقـــط فـــي هـــذه 
اللوحـــات وإنمـــا يعزف موســـيقى مـــن خالل 
فـــي  ويضعـــه  يمزجـــه  الـــذي  اإلحســـاس 
التكويـــن الكلـــي، واألجزاء وأشـــكالها، واللون 
وتدرجاته مع جدران تتمكن من لمســـها، بحيث 
تشـــعر أحيانا بأنك تتجول في مدينه من خالل 

ريشته. 
لقــــد خلــــد الفنــــان مدينتــــه بســــمفونيته 
التشــــكيلية التــــي ســــتبقى عالقة فــــي ذاكرة 

التاريخ دائما. يبحــــث دائما عن التجديد وال 
يحــــب التقليد أبدا، لــــذا خلق لنفســــه ولفنه 
أســــلوبا مميزا ال يســــتطيع أي فنــــان آخر أن 
ينافســــه عليه. لقد درس شــــكل الفوهة كثيرا 
منــــذ أن كان طالبا في رومــــا، وقام بتطويرها 
وأصبحــــت الفوهــــة مفتاحا وختمــــا لجميع 
لوحاتــــه، فقلمــــا تجد لوحــــة له لــــم يختمها 
بفوهــــة أو أكثر، إنها الختم األســــطواني له. 
لقد رســــم الطبيعة كما هي ورسم التاريخ كما 
هو في الكتب أيضا. يرسم األشياء ويبسطها 
إلــــى درجة الكمال ثم يهب لها لونا وملمســــا 
تشــــع منهما ألحان وأشــــعار، أكثر الشــــعراء 
المعاصريــــن هم مــــن أصدقائــــه ومنهم نزار 
قباني نفسه ودواوينه التي حفظ منها الكثير.

 كان راكان دبـــدوب يقول عن نفســـه ”أنا 
وجدت نفسي اآلن، أرسم األشياء التي أبحث 

عن غرابتها وأريد أن يكون رسمي غريبا“.
وفي حديث آخر للفنان، في أحد معارضه، 
يقول ”لوحات معرضي الجديد، ليست جديدة 
بالمعنى الحرفي، ألني اتخذت مسارا خاصا 
ألعمالـــي الفنية بصورة عامـــة، ولكن في كل 
معرض من معارضي الشـــخصية تجد شيئا 
جديدا يختلف تماما عن معارضي السابقة. 

وفي هذا المعـــرض حاولت إدخال أجزاء 
من الواقعية الفوتوغرافية، التي لها مســـاس 
بعناويـــن لوحاتـــي إلـــى جانـــب مفرداتـــي 
وتقنياتـــي المعروفـــة، باســـتخدام العجينة 
الثخينـــة وملمـــس ســـطح اللوحة الخشـــن 

والتكوينات الحديثة في إظهار المواضيع“.
وقد أكد أن ”هذه العناصر التي هي قريبة 
من التغريب جعلتها تنسجم مع بقية مفردات 
اللوحـــة، ممـــا يضفـــي على اللوحـــة معاني 
أخـــرى تؤجج ذهـــن المشـــاهد، فالمشـــاهد 
سيقرأ اللوحة ويتذوق موضوعاتها ويفتش 
في داخلها عـــن مفرداتها، هذا ما دفعني إلى 
إدخـــال هذه التقنيـــات في أعمالـــي األخيرة 
المســـتمدة من الواقع بشـــكل ما، والمطابقة 
للطبيعـــة. فالتوليـــف والجمـــع بيـــن هذين 
العنصرين في اللوحة الواحدة، يضفي بعدا 
إنســـانيا كبيرا على اللوحـــة، وبالتالي على 

أعمالي الفنية“.

[ فنان استثنائي يرسم وكأنه ينحت على الورق ترك ثروة كبرى
رحيل العراقي راكان دبدوب فنان المرأة والمدينة

الفنان احلقيقي هو من ينحت لنفسه بصمة 
ــــــه ومتحررا منها في  خاصة، ملتحما ببيئت
اآلن نفسه، فيكون لســــــانها كما هو لسان 
ــــــه، هو الطفل الذي ال ينســــــى، والروح  حال
الطامحة دائما إلى اخللق والتجدد واحلياة، 
وهكذا كان وسيظل الفنان العراقي، راكان 

دبدوب، الذي غادرنا مؤخرا.

يتهــــــم النقــــــد العربي بأنه خطاب تابع، لم يســــــتنبط مفاهيمه اخلاصــــــة، وبقي يحوم حول 
ترديد مصطلحات ومناهج غربية، أحيانا كما هي، مسلطا إياها على نصوص عربية رمبا 
تختلف في سياقاتها. وهذا ما بات يحتم نقد النقد العربي بكل جرأة لتبّني مواطن اخللل 

الذي بات عليه. 

فنان املدينة وشاعر األلوان
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النص ليس جثة على طاولة التشريح 

راكان دبـــدوب واحـــد مـــن أولئك 

مـــع  تعاملـــوا  الذيـــن  الرســـامين 

الثقوب في جسد اللوحة، باعتبارها 

عنصرا ثابتا في ذلك البناء
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} ميكــــن القول إن أفالم املســــابقة الرســــمية 
للــــدورة الـــــ67 ملهرجــــان برلني الســــينمائي، 
جــــاءت في معظمهــــا إلى حد اآلن، متوســــطة 
املســــتوى، بل إن الكثير منها بدأ بداية جيدة، 
توحــــي باالبتكار واجلــــرأة، لكن ســــرعان ما 
خبــــت الفكرة، وقل الطمــــوح، وتراجع التألق 
األولــــي، بعــــد أن يضــــل املخــــرج الطريــــق، 
ويظــــل يــــدور حول الفكــــرة األوليــــة، محاوال 
-دون جناح يذكر- إنقــــاذ الفيلم من الهبوط، 
الشــــخصيات  بعــــض  إدخــــال  طريــــق  عــــن 
واألحــــداث واملواقــــف الفرعيــــة التــــي تبتعد 
بالفيلم عن الفكرة األساسية وتبدو أقرب إلى 
الشــــطحات التي تــــؤدي باملتفــــرج إلى فقدان 

االهتمام.
ومع ذلــــك متيز فيلمــــان أو أكثر من أفالم 
املســــابقة بابتعادهمــــا عن النمطيــــة وما هو 
شــــائع في الدراما التقليديــــة، بحثا عن آفاق 

جديدة للتعبير عن رؤية املخرج-املؤلف.
هنا ميكن القول إن صورة املرأة كشخصية 
تتمتع بالقوة والصرامة والقدرة على مواجهة 
مصيرهــــا بشــــجاعة، ومواجهــــة العالم دون 
تردد أو تراجــــع أو خضوع للتهديدات، برزت 
بوضــــوح في أكثر من فيلم، منها على ســــبيل 
املثال الفيلم الفرنســــي ”فليســــيتيه“ للمخرج 
الســــنغالي األصل آالن غومي الذي يحاول أن 
يكتشــــف من خالل أســــلوب أقرب إلى أسلوب 
الســــينما التســــجيلية، كيــــف تصمــــد امرأة 
مطلقة وحيدة تولت تنشــــئة ابنها بنفســــها، 
وترفــــض التراجع أمام شــــتى الضغوط حتى 
لــــو اضطرها األمر إلى أن جتثو على ركبتيها 
وتســــتجدي من أجل إنقاذ ابنها الذي تعرض 
حلادث، وأصبح مهددا بفقدان إحدى ســــاقيه 

بالبتر. 

البحث عن حل

في النصــــف األول من الفيلــــم تبرز املرأة 
(فليسيتيه) كشخصية قوية تتمتع باحلضور 
املدهــــش كراقصــــة ومغنيــــة تغنــــي األغاني 
الكونغولية الشعبية في أحد بارات كنشاسا، 
وتتصــــدى ألي محاولة ذكورية الســــتغاللها، 
تبدو شــــامخة في احتفاظها بكرامتها، لكنها 
تفقــــد توازنها بعــــد احلادث الــــذي يتعرض 
لــــه ابنهــــا، فتظل تــــدور على أطــــراف عديدة 
تطلب املســــاعدة املالية لتدبير ما يطالبها به 
املستشفى الذي يوجد فيه ابنها، مقابل إجراء 

عملية جراحية له.
خالل ذلك يوجه الفيلم نقدا شــــديدا لذلك 
الغياب الفادح لنظام حقيقي للرعاية الصحية 

فــــي الكونغو، ثــــم نرى فليســــيتيه تذهب إلى 
زوجها السابق الذي يطردها شر طردة، وإلى 
شــــقيقها الذي يتخلى عنها، بل ويأمر أعوانه 
بضربهــــا وســــحلها علــــى األرض، والواضح 
أن أهــــل فليســــيتيه يتبرأون منها بســــبب ما 

متارسه من عمل.
أمــــا صاحب البار الذي تعمل لديه، فهو ال 
يريد أن يدفع لها أجرها املتأخر، مما يجبرها 
على االستعانة بالشرطة مقابل تقدمي رشوة.. 
وهكــــذا، لكنها مع ذلك تصــــل متأخرة وتعجز 

عن إنقاذ ساق ابنها.
فــــي النصــــف الثانــــي مــــن الفيلــــم يركز 
الســــيناريو على العالقة بني فليسيتيه ورجل 
منفلت، زير نســــاء، مدمن للخمر، تعجب رغم 
ذلــــك بقوتــــه ورومانســــيته وجرأته، تشــــعر 
باالرتياح لــــه وبأنه ميكن أن يحتل مكان األب 
الغائــــب لولدها. هنا، يســــرف املخــــرج كثيرا 
في تصوير مشــــاهد ولقطــــات جتريدية عامة، 
ويضيف حملات تســــاهم في إضفاء الغموض 
علــــى مصير الشــــخصية الرئيســــية بدال من 
تســــليط األضواء عليها، مبتعــــدا عن حتليل 
الشــــخصيات ليبدو أكثر اهتماما بتســــجيل 
مظاهر فوضى الشــــارع وحتايل البسطاء من 

أجل احلياة في سياق تسجيلي.

لعنة الحيوانات

فــــي الفيلــــم البولنــــدي ”مقتفيــــة األثــــر“ 
أنييســــكا  املخضرمــــة  للمخرجــــة   (Spoor)
هوالند، نحن أمام امرأة في أوائل الســــتينات 
مــــن عمرها، تعيش وحيدة في بلدة على حافة 
غابة من الغابات التي تنتشر فيها احليوانات 
النــــادرة التــــي تتعرض لعمليــــات منظمة من 
القتل على أيدي عصابات الصيادين الباحثني 
عن الثراء، مبســــاعدة الســــلطات التي تتستر 
علــــى الصيد احملظــــور قانونا، مقابــــل املال، 
وهذه املــــرأة التي تؤمن بالعالقــــة بني حركة 
النجوم ومصائر البشــــر، هــــي التي تتصدى 
بقوة دفاعا عن احليوانات حتى لو سارت في 
طريق اجلرمية، ال يثنيها شــــيء خالل دفاعها 
احلار عن حــــق احليوانات في الوجود احلر، 
وهي تعتقد أن األوبئة التي جتتاح العالم مثل 
مرض أنفلونــــزا الطيور وغيره، هي رد الفعل 
العقابي من جانب الكائنــــات األخرى انتقاما 

من اإلنسان ملا ينزله بها.
الفكرة طريفــــة دون شــــك، والبداية كانت 
تبشر بعمل ممتع سينمائيا، غير أن املخرجة 
تستغرق كثيرا في احلوارات التي تقترب من 
احملاضــــرات العلمية بــــكل تفاصيلها، خاصة 
بعــــد أن يصبح أحــــد علماء احلشــــرات طرفا 
أساسيا في احلبكة، ولكن دون أن تتطور هذه 

احلبكة ليظل الفيلم يدور حول نفسه!
أفضل أفالم املســــابقة على اإلطالق حتى 
حلظة كتابة هذه الســــطور، هو الفيلم الشيلي 
”امرأة رائعة“ (A Fantastic Woman) للمخرج 
سباســــتيان ليلــــو الــــذي أدهشــــنا قبل ثالث 
ســــنوات بفيلمه البديع ”غلوريا“ الذي عرض 
في مسابقة هذا املهرجان (حصلت بطلته على 

جائزة أحسن ممثلة).
أمــــا الفيلم اجلديد فهــــو أكثر األفالم التي 
شــــاهدناها اكتمــــاال، ورغم أنــــه ال يرقى إلى 

مســــتوى التحــــف الســــينمائية، إال أنه يؤكد 
قــــدرة مخرجه علــــى رواية قصة تــــدور حول 
شــــخصية رئيسية هي امرأة عاملة (تعمل في 
مطعــــم) ترتبط بعالقة عاطفيــــة مع رجل ثري 

يكبرها في العمر بنحو ثالثني عاما.
وفي اليــــوم الذي تنتقل فيــــه لإلقامة معه 
في شــــقته الفخمــــة، وبعد ممارســــة اجلنس، 
ميــــوت الرجل نتيجــــة النفجار أحد شــــرايني 
جســــده بســــبب ورم كان قائمــــا بالفعــــل، أي 
أنها لم ترتكب جرما ميكن أن حتاســــب عليه، 
ومع هــــذا، ومنذ هذه اللحظة، بعــــد أن تنقله 
إلى املستشــــفى حيث يلفظ أنفاســــه األخيرة، 
جحيما ال يطاق بفعل  تصبح حياة ”مارينــــا“ 
ما تتعــــرض له من ضغوط هائلة: ســــواء من 
قبل الزوجة الســــابقة للرجل، أو ابنه الشاب، 
وكالهما يطالبان بالعثور على سيارة املتوفى 
وشــــقته، أي طرد مارينا منها، بل ويســــتولي 
االبن أيضا علــــى الكلبة التــــي رافقت مارينا 
طويــــال وأهداها لها الرجل قبــــل وفاته. كذلك 
واالســــتجوابات  الشــــكوك  مبارينــــا  حتيــــط 
العديدة من جانب الشــــرطة، والتي تصل إلى 
درجة مهينة، عن طريق إرغامها على اخلضوع 
للفحص اجلسدي واملطابقة وإجراء التحاليل 
الطبية، بحيث تنتهك خصوصيتها متاما، ثم 
حرمانها من حضور جنازة الرجل الذي كانت 
حتبه حبــــا حقيقّيا بإخالص، ولم تكن طامعة 
في ماله بأي شكل، بل إنها ترفض أي نوع من 

التعويض املالي.
تخــــوض مارينا رحلة شــــاقة للتغلب على 
األزمة العنيفة التي تتعرض لها، رافضة قبول 
أي مساعدة، إلى أن تتمكن من جتاوز أزمتها 

واستعادة حياتها مجددا.
هذا الفيلم يتميز عن سائر أفالم املسابقة 
من ناحية الســــيناريو الذي مييل إلى التركيز 
على موضوعه وعلى الشــــخصية الرئيســــية 
في الفيلم، دون أن تفلت منه خيوط املوضوع 
األساســــي، مهما تفــــرع وامتد إلــــى تفاصيل 
وشخصيات أخرى تســــاند شخصية البطلة، 
مــــع االحتفــــاظ بالقــــدرة على إثارة الدهشــــة 
واخليــــال، ودفــــع املتفرج إلــــى التفكير في ما 
ســــيحدث في املشــــهد التالــــي، أي أن الفيلم 

ميلــــك طول الوقــــت اجلديد الذي يكشــــف لنا 
عنه، يظل يســــير إلــــى األمام نحــــو تفاصيل 
جديدة تنير مناطق أخرى في الشخصية، كما 
يتميز الفيلم باألداء الشامخ من جانب املمثلة 
دانييال فيغ التي قامت بالدور الرئيسي والتي 
رمبا تنال جائزة أحســــن ممثلة، إن لم يحصل 

الفيلم نفسه على الدب الذهبي.
مارينــــا مثلها مثــــل غلوريــــا، تتحقق عن 
طريــــق الرقص واملوســــيقى، تترك جســــدها 
ينتفــــض من أجــــل التخلص مــــن آالمها، لكن 
التسامي الروحي يتحقق مع الغناء األوبرالي 
الذي تتدرب عليه وتقدمه للجمهور أخيرا قبل 

أن يسدل الستار على هذا الفيلم البديع.

الروح والجسد 

 On Body and) ”عــــن الــــروح واجلســــد“ 
Soul) هــــو عنوان الفيلم املجــــري الذي عرض 
باملسابقة من إخراج إيديكو إنيدي الذي تعود 
به هذه املخرجة إلى السينما بعد 18 عاما من 
الغياب، لتدهشــــنا مبوضوعها املبتكر، املثير 

للفكر واخليال.
تــــدور أحداث هــــذا الفيلــــم الغريب داخل 
مســــلخ للحيوانات (ســــلخانة)، ويصور كيف 
تنشأ عالقة حب حقيقي بني اثنني ال يربطهما 
شــــيء مشــــترك، فالرجــــل جتاوز ما يســــمى 
مبنتصف العمر، جاف املالمح، يبدو منطويا 
على نفســــه، يخفي أكثر مما يعلن، لكنه شديد 
الرقة واحلساســــية في داخله، أما املرأة فهي 
فتاة شــــابة عذراء دون أي جتربة جنســــية أو 
عاطفية، تبدو خائفة، وجلة، شــــاحبة، مترددة 

ومتلعثمة.
االثنــــان يعمالن معا في هــــذا املكان الذي 
يعكس قســــوة وتوحش اإلنســــان في طريقة 
التعامــــل مــــع احليوانــــات بالذبــــح وتقطيع 
األوصــــال التــــي ينتج عنها تدفــــق الكثير من 

الدماء، وهذا هو معنى ”اجلسد“.
الرجل مغرم بالفتاة رمبا بسبب غموضها 
وبراءتها واغترابها مثله عن هذا العالم، لكنه 
مثلهــــا عاجز عــــن التواصل معهــــا. واالثنان 
يتواصــــالن فقــــط عن طريــــق األحــــالم التي 

ســــنعرف أنها متطابقــــة، فكالهما يرى احللم 
نفسه: أنهما أصبحا غزاال وغزالة، يتالمسان 
قرب مشــــرب املاء فــــي الغابــــة، ميرحان معا 
ويجريــــان في فضــــاء الغابــــة، دون أن يحدث 

بينهما ما يقع عادة بني الذكر واألنثى.
كيــــف ميكن تفســــير هذا احللم املشــــترك، 
وهل ميكن أن يتقــــارب الرجل والفتاة ويقيما 
عالقة حقيقية في الواقــــع وليس في اخليال، 
وما الذي ميكن أن يجمع بينهما، وكيف ميكن 

تفسير هذا احللم؟
هذه التســــاؤالت وغيرها هي ما يطرح في 
الفيلم على نحو خافت، ومن خالل رسم دقيق 

للعالقة املعقدة املرهفة بني االثنني.
الفيلــــم عــــن الوحــــدة، واأللــــم، ومعانــــاة 
اإلنســــان من أجل حتقيق احلــــب، عن انعدام 
التحقق في عالم يسيطر عليه العنف والشهوة 
والشراســــة، عن غياب التواصل، والهرب إلى 
املكتوم الذي  األحالم، عــــن احلب ”الروحــــي“ 
رمبــــا ال يكون من املمكن الوصول إليه ســــوى 
بعــــد أن يتم تعميد اجلســــد بالــــدم، وهذا هو 

معنى ”الروح“.
إخــــراج متمكن واثــــق، مع اهتمــــام كبير 
بالتكوين، باإلضاءة، باالنتقال السلس املمتع 
مــــن عالم اخليال في الغابة، بســــحره القريب 
ّمما وراء الواقع، إلى الواقع القاســــي الدموي 
داخــــل املســــلخ بصراعاته ومبا يقــــع فيه من 

جتاوزات (أرضية).
التصويــــر يحافظ ببالغة على ذلك الطابع 
الذي مييز الواقعية السحرية: واقعية احللم، 
وواقعيــــة احليــــاة، وجتســــيد متثيلــــي بارع 
ومعبــــر وبليغ، بالغة الشــــعر، مــــن جانب كل 
من الكسندرا بوربيلي (في دور الفتاة) وغيزا 

موركساني (الرجل).
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قدمـــت املخرجة أنييســـكا هوالند في فيلمها {مقتفية األثر» فكـــرة طريفة، غير أنها تخصص 

وقتا طويال للحوارات التي تقترب من املحاضرات العلمية.

قـــدم الثنائي الكســـندرا بوربيلـــي وغيزا موركســـاني في الفيلـــم املجري {عن الجســـد والروح» 

تجسيدا تمثيليا بارعا ومعبرا وبليغا، بالغة الشعر.

[ {فليسيتيه» فنانة شامخة تنكسر أمام عاطفة األمومة  [ {عن الجسد والروح» قصة حب عنيفة تهرب إلى األحالم
أفالم مهرجان برلين تنتصر لصورة المرأة القوية

حتى اآلن وبعد أن انتهى األسبوع األول من الدورة الـ67 ملهرجان برلني السينمائي، يظل 
غائبا عن املســــــابقة الرسمية العمل الكبير املرموق الذي يصعد فوق باقي األفالم، ليتربع 
على القمة، ويصنع لنفســــــه مكانا بارزا كإحدى التحف السينمائية التي يفاجئنا بها الفن 

السينمائي عاما بعد عام، كلما ظن البعض أنه لم يعد في اإلمكان أبدع مما كان. 

    من أفضل أفالم المسابقة {عن الجسد والروح»

مارينا في فيلم {امرأة رائعة»  تتحقق 

عـــن طريـــق الرقص واملوســـيقى، 

تتـــرك جســـدها ينتفض مـــن أجل 

التخلص من آالمها

 ◄

{عـــن الجســـد والـــروح» فيلـــم عـــن 

الوحـــدة، واأللم، ومعاناة اإلنســـان 

مـــن أجـــل تحقيـــق الحب فـــي عالم 

يسيطر عليه العنف 

 ◄

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

    لقطة من فيلم {فليسيتيه» صمود المرأة



} لندن - بدأت الشـــركات املصنعة للسيارات 
الطائـــرة ذاتية القيادة في عـــرض موديالتها 
الطـــرق  هيئـــة  وتعـــد  للبيـــع.  االختباريـــة 
واملواصالت بإمارة دبي أول مؤسســـة عربية، 
ستحظى بســـيارة طائرة ذاتية القيادة األولى 
في العالم، بالتعاون مع شركة إيهان الصينية.
وأعلنت الهيئة عن حصولها على السيارة 
الطائـــرة علـــى هامـــش مشـــاركتها فـــي قمة 
”احلكومـــة العامليـــة“ التـــي انعقـــدت في دبي 
وتواصلت إلى غايـــة الـ14 من فبراير احلالي، 
مشيرة إلى أن السيارة ستطير في سماء دبي 

حاملة شخصا واحدا في يوليو املقبل.
وتأتـــي هذه الســـيارة التي أطلـــق عليها 
اســـم ”إي هانغ 184“ بشاشـــة ملس أمام مقعد 
الراكب، مصنوعة من األلياف الكربونية وتعمل 
بالتحكم الذاتي وتطير بســـرعة 100 كيلومتر/

الساعة.
وحتتوي الشاشـــة اللمســـية على خارطة 
تتضمـــن كل الوجهات على شـــكل نقاط، حيث 
يختـــار الراكـــب الوجهة التي يريـــد الوصول 
إليهـــا، ثم يبدأ التشـــغيل اآللي للســـيارة، ثم 
االنطالق والتحليق، ويكـــون التحكم ومراقبة 
أداء عمل املركبة من خالل مركز حتكم أرضي.

وتتمتـــع الســـيارة بأعلى درجـــات األمان 
والســـالمة، باإلضافـــة إلـــى أنها مـــزودة بـ8 
محـــركات أساســـية، وتعتمد آلية التشـــغيل 

بداخلها على تشغيل كل محرك على حدة.
وصممت السيارة اجلوية لتحلق 30 دقيقة 
كحـــد أقصى بســـرعة قصوى تصـــل إلى 160 
كم/ســـاعة، ويبلغ معدل االنطالق والصعود 6 
أمتار/الثانية، ومعدل سرعة الهبوط 4 أمتار/

الثانية.
ويبلغ طول الســـيارة 3.9 أمتار، وعرضها 
مترا واحدا، وارتفاعها 1.60 متر، ووزنها 250 

كيلوغراما، فيما يبلغ أقصى وزن للسيارة مع 
الراكب 360 كيلوغراما. وحـــدد أقصى ارتفاع 
للطيـــران 3000 قـــدم، كمـــا تصل مدة شـــحن 
البطارية إلى ما بني ساعة وساعتني. وصممت 
هذه الســـيارة لتعمل في حاالت الطقس، على 

اختالفها، باستثناء العواصف الرعدية.
استشـــعارية  بأجهـــزة  الســـيارة  وزودت 
دقيقة جدا، احتمال اخلطأ فيها منخفض جدا، 
قادرة على مقاومة االهتزاز والضغط ودرجات 

احلرارة القصوى.
وقد عرضـــت الهيئة خالل مشـــاركتها في 
القمة كذلك مفهوما جديدا للســـيارة الطائرة، 
كونها ميكن أن حتل مشـــكلة االزدحام املروري 

في املستقبل.
وبحسب مصادر إعالمية محلية، فإن هذه 
الســـيارة ذكية وصديقة للبيئـــة، وميكنها أن 

تنقل الركاب في رحالت قصيرة عبر املدينة.
ويقـــول املصنعـــون إن الســـيارة الطائرة 
تضمن سالمة الركاب من خالل نظام ذكي آمن 
ضـــد الفشـــل، ففي حال تعـــرض أي مكون من 
مكوناتها للخلل، تهبط السيارة بشكل مباشر 

في أقرب مساحة ممكنة لضمان السالمة.
ومت تزويد الســـيارة بنظام تشفير متطور 
حلمايتها من القرصنة، بحيـــث ميّكن الراكب 
من التفاعل مع نظام املالحة عبر شاشة تعمل 
باللمـــس، قبـــل أن تنقله إلـــى الوجهات التي 
يرغب فيها. كما وقع تصميم السيارة الطائرة 
عبـــر تكنولوجيـــا صديقة للبيئة بنســـبة 100 
باملئـــة، حيث تعمل بالطاقـــة الكهربائية فقط، 
ممـــا يعني أن بإمـــكان الركاب توفيـــر النقود 

التي تصرف على الوقود.
ولم تعلـــن هيئة الطـــرق واملواصالت عن 
موعد وضع هذه الســـيارة في طور التشـــغيل 

واخلدمة. 

ويأتي إعـــالن هيئة الطـــرق واملواصالت 
بدبي في الوقت الذي عرضت فيه شـــركة ”بال 
في إنترناشونال“ األوروبية مركباتها الهجينة 
ذات املقعدين للبيع للشـــركات، مما يفتح آفاقا 
النتشـــار الســـيارات الطائرة في كامل أنحاء 

العالم وفي وقت قريب.
وُميكن اآلن طلب شـــراء الســـيارة الطائرة 
”بال في ليبرتي“ من موقع الشركة اإللكتروني.

ومـــن املُقرر أن يبدأ إنتاج الســـيارات هذا 
الصيف.

ووفقـــا ملـــا ذكـــره موقـــع ”إنترناشـــونال 
بيزنـــس تاميز“ البريطاني، فـــإن هذا الصنف 
من السيارات نصفها ســـيارة ونصفها اآلخر 
أوتوجايرو (وهو نوع من الطائرات املروحية 
الصغيـــرة)، ومن املمكن قيادتهـــا على الطرق 
مثل ســـيارة عاديـــة، أو التحليق بها في اجلو 

بعد حتويلها إلى وضع الطيران.
وتصل سرعة السيارة ذات احملرك املزدوج 
إلى 100 ميل/الساعة (160.9 كيلومتر/الساعة) 
وهي على األرض، وتصل ســـرعتها في الهواء 
إلى 122 ميال/الساعة (196 كيلومترا/الساعة)، 
وميكنهـــا الطيران على ارتفاع 4000 قدم (1219 

مترا).
وتعمل شـــركة بال في إنترناشونال، التي 
يقع مقرها في هولندا، على تصميم ســـيارتها 
الطائـــرة منذ العام 2011. وســـيارة ”بال في“، 
ذات العجالت الثـــالث، لديها نظام قيادة على 
األرض يشـــبه النظام املوجود فـــي الدراجات 
البخاريـــة أو املركبات النارية التي تدعى توك 
توك، وهو نظـــام يعتمد على تغيير الســـائق 

الجتاه السيارة مبقبض حتكم.
وحتتاج الســـيارة من 5 إلى 10 دقائق كي 
تتحول إلى وضع االستعداد للطيران، وميكن 
إطالقهـــا فـــي أي مســـاحة مفتوحـــة أبعادها 
التقريبيـــة 100-650 قدمـــا×60 قدمـــا (198-30 

مترا×18 مترا).
وميكن ألي شـــخص مســـموح له قانونيا 
بالطيـــران أن يقود ســـيارة ”بال فـــي“، وذلك 
ألنهـــا تســـتخدم تقنيـــة الطيران ذاتهـــا التي 
تســـتخدمها الطائرات املوجودة. وهذا يعني 
أن قائد السيارة عليه أن ميتلك رخصة طيران، 

وقد أعلنت الشركة بوضوح أن متطلبات قيادة 
تـــوك توكها الطائـــر ال تختلف عـــن متطلبات 

قيادة أي طائرة أخرى.
وكي حتصل على رخصة طيران ستحتاج 
إلى اجتيـــاز اختبار نظـــري، وأن تتدرب مدة 
تتـــراوح بني 30 و40 ســـاعة مع مـــدرب طائرة 
أوتوجايـــرو، أو كمـــا تقـــول شـــركة بـــال في 
إنترناشـــونال، عليك أن متتلك ”بعض املعرفة 
واألرصـــاد  واألدوات،  باملالحـــة،  األساســـية 
واألداء“.  الهوائيـــة  والديناميـــكا  اجلويـــة، 
وســـتحتاج أيضـــا إلذن للدخـــول إلـــى مهبط 
طائرات أو أي مساحة مفتوحة أخرى، مناسبة 
لإلقـــالع والهبوط، ”فكما هو واضح، ال ميكنك 

أن تفعل ذلك وسط أحد الطرق العامة“.
ووفقا لصانعيها تعتمد ســـيارة ”بال في“ 
على تقنية الطيران املعتمدة مســـبقا، وهو ما 
مينحها فوائد عملية. إحدى تلك الفوائد هي أن 
تقنية طائرات أوتوجايرو قد ُجّربت واخُتبرت 
بعناية، وهـــو ما يجعلها أكثر أمانا من بعض 
التقنيات التي مازالت قيد االختبار ويقترحها 

صانعو السيارات الطائرة املستقبلية. 
وميكن للتوك تـــوك الطائر أيضا أن يحلق 
ببـــطء، ويتعـــرض الضطرابـــات أقـــل مقارنة 
بالطائـــرات ذات األجنحـــة الثابتـــة، ويحتاج 

مساحة أقل كي يهبط.
ووصـــف روبـــرت دينغمانـــس، الرئيـــس 
التنفيذي للشـــركة املصنعة لـ”بال في“، إطالق 
تلك املركبات بكونه ”حلظة محورية في تاريخ 

الطيران والتنقل“.
وقـــال ”بعد ســـنوات مـــن العمل الشـــاق 
للتغلب علـــى التحديات التقنيـــة والتأهيلية، 
جنـــح فريقنا في صنع ســـيارة طائرة مبتكرة 
تتوافـــق مـــع معاييـــر األمان املوجـــودة التي 

حددتها الهيئات التنظيمية حول العالم“.
وأضـــاف ”في وقـــت الحق من هـــذا العام 
(2017)، ســـنبدأ بناء سلســـلة مركبات أولية، 
تليها صناعـــة أول مركبات ’بـــال في ليبرتي‘ 

لعمالئنا ’الرائدين‘ الذين طلبوها مبكرا. 
ومـــن املُقـــرر تســـليم النمـــاذج املرخص 
قيادتها على األرض وفي الهواء بحلول نهاية 

عام 2018“. 
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توك توك طائر يحل مشكلة االزدحام في العالم
[ سيارات طائرة صديقة للبيئة تحلق في سماء دبي الصيف المقبل

ضغط هواء اإلطارات 
يتأثر بتقلبات الطقس

تغيير مصابيح السيارة 
ينصح به نهارا 

استبدال بطاريات مفتاح 
السيارة مرة كل عام

المسح الجاف يؤثر سلبا 
على كشافات السيارة

الســـيارات الطائـــرة تكنولوجيـــا مرورية تأخذ طريقها إلى العمـــل جنبا إلى جنب مع بقية وســـائل النقل األخرى، وقد تم 
تزويدها بأنظمة صديقة للبيئة، باإلضافة إلى أنها تمثل حال مستقبليا ملشكالت االزدحام املروري.

نصائح وإرشادات

شوارع خالية من السيارات قريبا

الســـيارا
تزويدها

تســــــعى الشركات املصنعة للســــــيارات الطائرة ذاتية القيادة إلى التشجيع على استخدام 
هذا النوع من الســــــيارات في العالم. وكانت هيئة الطرق واملواصالت بإمارة دبي ســــــباقة 
في احلصول على أول موديل اختباري في العالم، صديق للبيئة على هامش قمة احلكومة 
العاملية التي استضافتها دولة اإلمارات العربية املتحدة مؤخرا، يأتي ذلك في وقت عرضت 

فيه شركة هولندية أول توك توك طائر في العالم للبيع.

} أوصى يـــان شـــنيلهارت، اخلبير بالهيئة 
الفنيـــة األملانيـــة ملراقبة اجلـــودة، أصحاب 
الســـيارات بضـــرورة مراجعـــة ضغط هواء 

اإلطارات كل أسبوعني على األقل. 
وأضاف أنـــه يتوجب القيـــام بذلك على 
فتـــرات متقاربـــة في ظـــل درجـــات احلرارة 
املتقلبة بشـــدة خالل فصل الشتاء، نظرا ألن 
قيمة ضغط هواء اإلطارات تتغير مبقدار 0.1 

بار مع كل تغير مبقدار 10 درجات مئوية.
وشـــدد علـــى أنـــه يتعني علـــى أصحاب 
السيارات تذكر قيمة القياس األخيرة لضغط 
هواء اإلطـــارات، وكذلك قيمة درجة احلرارة. 
وفـــي حالة االنخفاض الشـــديد فـــي درجات 
احلـــرارة، فإنه يلـــزم تصحيـــح قيمة ضغط 

هواء اإلطارات. 

} ينصـــح نادي الســـيارات بأملانيا ”إيه في 
بتغييـــر مصابيح الســـيارة املعطلة أو  دي“ 
الضعيفة بنظام اإلضاءة اخلاص بالكشافات 

أو املصابيح اخللفية نهارا.
وعلل النادي ذلـــك بأنه في حال مواجهة 
قائد الســـيارة لصعوبات فـــي عملية تغيير 
املصابيـــح، عندئذ ميكنه التوجـــه إلى مركز 
متخصص فـــي وضح النهار من دون إضاءة 
السيارة. وتنبغي على قائد السيارة مطالعة 
دليل التشـــغيل للتعرف على املصابيح، التي 
ميكنه تغييرها بنفســـه وكيفية القيام بذلك، 
في حني يوصي النادي األملاني بالذهاب إلى 
املراكز املتخصصة إذا كانت السيارة تعتمد 

على اإلضاءة بتقنية آل إي دي.

} أوصـــت الهيئـــة األملانيـــة ملراقبة اجلودة 
بتغيير بطاريات مفتاح الســـيارة الالسلكي 
مـــرة كل عـــام، وبذلك يتجنب قائد الســـيارة 
توقف املفتاح عن العمل بشكل مفاجئ، نظرا 
ألن البرودة في الشتاء قد تتسبب في ضعف 

البطاريات.
وأوضحت الهيئة األملانية أنه في الغالب 
يتم تركيب قفل في السيارات احلديثة أيضا، 
يقوم قائد الســـيارة بفتحه عن طريق مفتاح 
أو لقمة في مفتاح التشـــغيل عن بعد، ويقدم 

دليل التشغيل شرحا دقيقا لكيفية عمله.

} حـــذرت الهيئة األملانية ملراقبة اجلودة من 
املسح اجلاف لكشافات السيارة، موضحة أن 
زجاج الكشـــافات في السيارات احلديثة يتم 
صنعه من اللدائن، كما أنه شديد احلساسية. 
لذا فإن املســـح اجلاف قد يتســـبب في تأثير 

يشابه تأثير الصنفرة عليه.
وعـــن كيفيـــة تنظيف زجاج الكشـــافات، 
أوضحت الهيئة أنه ينبغي استخدام الكثير 
من املاء وقطعة قماش أو إســـفنجة للتخلص 
من األوســـاخ في فصل الشـــتاء، والتي حتد 
بشـــكل كبير من ســـطوع الشـــعاع الضوئي 

الصادر من الكشافات.

} شـــركة بـــي إم دبليو تطـــرح دراجتها جي 
310 جـــي إس، وهو موديل إندورو أساســـي. 
وتعتمد دراجة الشركة األملانية، التي تزن 170 
كلغ فقط، على محرك أحادي األســـطوانة بقوة 

25 كيلووات/34 حصانا.

} شركة هوندا تقدم الدراجتني سي بي 650 إف 
العارية وسي بي آر 650 إف الرياضية، والتي 
تتمتع بكســـوة كاملة. وتعتمد الدراجتان على 
محرك رباعي األسطوانات على شكل مستقيم 

بقوة 67 كيلووات/91 حصانا.

} شـــركة كاوازاكي تزيح الســـتار عن املوديل 
زاد 650، وهـــو دراجـــة عاريـــة تـــزن 187 كلغ، 
وتعتمد على سواعد محرك ثنائي األسطوانات 
بقـــوة 50 كيلـــووات/68 حصانا. كمـــا أطلقت 

املوديل زاد 900.

} شـــركة ســـوزوكي تطرح املوديـــل جي إس 
إيكس 250 آر، الـــذي يعتمد على محرك ثنائي 
األســـطوانات علـــى شـــكل مســـتقيم بقوة 18 
كيلووات/25 حصانا، واملوديل ”في-ســـتروم 

250“ مبحرك ثنائي األسطوانات.

إطاللة على أحدث الدراجات النارية في 2017



علـــى  التضييقـــات  تصاعـــدت   - تونــس   {
والعاملـــني فـــي قطـــاع اإلعالم  الصحافيـــني 
التونسي، في األشهر األخيرة مقارنة بالنصف 
األول من الســـنة املاضية، وفـــق ما أكده مركز 

تونس حلرية الصحافة.
وسجلت وحدة الرصد وتوثيق االنتهاكات 
مبركز تونس حلرية الصحافة خالل الفترة من 
04 أكتوبر 2016 إلى غاية 04 فبراير احلالي، 10 
اعتداءات تضرر منها 14 صحافيا، في تقريرها 

الصادر الثالثاء.
وجاء في التقرير، أن قضية اغتيال املهندس 
التونســـي محمد الزواري في ديسمبر املاضي 
وقصة الصحافي اإلسرائيلي الذي قام بتغطية 
احلدث، كانتا ذريعـــة التخاذ قرارات ارجتالية 
تســـببت في عرقلة مهام عـــدد من الصحافيني 

داخل البالد، دون دواع قانونية.
كما تنـــاول التقرير حادثـــة ”تهجم رئيس 
اجلمهورية الباجي قايد السبسي في ديسمبر 
املاضـــي، علـــى الصحافيـــني حمـــزة بالرجب 
من قناة ’التاســـعة‘ واحلبيـــب وذان من إذاعة 
’موزاييك‘، وذلك إثر ســـؤالني توجها بهما إلى 
السبسي على خلفية حادث قطار في العاصمة 

تونس“.

وقال رئيس اجلمهورية موجها حديثه إلى 
الصحافي بالرجب بلهجة حادة ”ماهي القناة 
التي تشـــتغل بها؟ كان مـــن املفروض أال تكون 
موجودا هنا“، وذلك بعد أن سأله عن القرارات 
التي ســـيتم اتخاذها إثر احلـــادث، وطال هذا 
التهجم الصحافي حبيب وذان بعد توجهه إلى 

السبسي بسؤال مماثل.
واتهـــم السبســـي اإلعالميني مبـــا وصفه 
بـ“تأجيـــج األوضـــاع“، كمـــا حمل مســـؤولية 

احلادث لإلعالم إلى جانب قطاعات أخرى.
وأشار بيان املركز إلى القرار الذي أصدرته 
رئاســـة احلكومـــة فـــي ينايـــر، ويقضي مبنع 
املوظفني الرســـميني مـــن ”اإلدالء بأي تصريح 
أو مداخلة وعن نشـــر أو إفشـــاء معلومات أو 
وثائق رســـمية، عن طريق الصحافة أو غيرها 
من وسائل اإلعالم، حول مواضيع تهم وظيفته 
أو الهيـــكل العمومي الذي يعمل به، دون اإلذن 

املسبق والصريح من رئيسه املباشر“.
ومنع القـــرار املذكور املوظف مـــن ”القيام 
بتصريحـــات، مهما كان نوعهـــا، تتعارض مع 

السر املهني واحلفاظ على املصلحة العليا“.
ودعا املركز الســـلطات إلى التقيد بالقانون 
األساسي للحق في النفاذ إلى املعلومة، وفسح 

املجال أمام الصحافيني ألداء مهامهم في كنف 
احلرية التي ضمنها لهم القانون.

وينص القانون األساســـي حول احلق في 
النفاذ إلـــى املعلومة  على أنه“ ال ميكن للهيكل 
املعني أن يرفـــض طلب النفاذ إلى املعلومة إال 
إذا كان ذلـــك يـــؤدي إلى إحلاق ضـــرر باألمن 
العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية 
في ما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية 
حياته اخلاصة ومعطياته الشخصية وملكيته 

الفكرية“.
وال تعتبر هذه املجاالت اســـتثناءات مطلقة 
حلق النفاذ إلى املعلومة، وهي خاضعة لتقدير 
الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما 
ســـواء كان آنيـــا أو الحقا كمـــا تكون خاضعة 
لتقدير املصلحـــة العامة من تقدمي املعلومة أو 
من عدم تقدميها بالنسبة إلى كل طلب ويراعى 
التناســـب بني املصالح املراد حمايتها والغاية 

من مطلب النفاذ.
ومتثل عـــادة األماكن العامـــة أو األحداث 
االستثنائية مجاال للتضييق على الصحافيني 
فـــي النفاذ إلى املعلومة خاصة، وعلى ســـبيل 
املثال، شـــهد شهر ديســـمبر من العام املاضي 
منعـــا للصحافيـــني مـــن العمـــل بحجـــة عدم 

حصولهـــم علـــى التراخيـــص، ولـــم يتمكن 6 
صحافيني تونســـيني من أداء مهامهم وتعرض 
أغلبهـــم إلـــى املنع في ظـــرف أســـبوع واحد 
وذلك بســـبب مطالبة بعض الســـلطات األمنية 
فـــي العديد مـــن املناطق بتراخيـــص، رغم أن 
أربعة من الصحافيني املذكورين هم مراســـلون 
معتمـــدون لدى وســـائل إعالم أجنبيـــة ولهم 
بطاقات اعتماد تغنيهم عن التراخيص املسندة 

للصحافيني األجانب.
وقد تطرح قضية التراخيص ونوعها بأكثر 
حّدة خالل األحداث األمنية االســـتثنائية التي 
تعيشها تونس، وهو ما حصل فعال بعد حادث 
اغتيـــال املهندس التونســـي محمـــد الزواري 
ودخول مراســـل قناة ”العاشـــرة“ اإلسرائيلية 

إلى تونس لتغطية هذا احلدث.

} باريس - تســـتكمل شـــبكة ”روســـيا اليوم“ 
مســـاعيها الرامية إلى التوســـع والتأثير على 
اجلمهـــور الغربـــي، وتتجه لتعيـــني مجموعة 
جديدة من املوظفني في فرنسا قبيل االنتخابات 
الرئاســـية في البالد، إضافة إلـــى إطالق قناة 
جديـــدة ناطقـــة بالفرنســـية قبل نهايـــة العام 
احلالـــي، األمر الذي أثار مخـــاوف من احتمال 
تأثير الدعاية الروســـية على سير االنتخابات 
املزمعة في أبريل القادم، وفق ما ذكرت وسائل 

إعالم أميركية.
وتقـــول التقارير اإلخبارية، إن هذا االجتاه 
الروســـي يعتبـــر دليال آخـــر علـــى التأثيرات 
العامليـــة املتزايدة للشـــبكة اإلعالمية املدعومة 

من الكرملني.
إعـــالن  فـــي  اليـــوم“  ”روســـيا  وأشـــارت 
التوظيـــف إلـــى حاجتهـــا لتعيـــني املزيد من 
املوظفني من مراســـلني وصحافيـــني يجيدون 
اللغة الفرنســـية للعمل في موقعها اإللكتروني 
الفرنسي، على أن يبدأوا العمل في أسرع وقت 

ممكن.
ويأتي املوقـــع الناطق بالفرنســـية، ضمن 
اســـتراتيجية الشـــبكة الروســـية للتمـــدد في 
أوروبا، حيث شهد هذا التمدد نشاطا متزايدا 
خالل األشـــهر القليلة املاضيـــة، وهو ما يثير 
اجلدل واملخاوف على حد السواء بالنسبة إلى 

املسؤولني الغربيني.
وجاء فـــي إعالن التوظيف أن ”املؤسســـة 
موظـــف  عـــن  تبحـــث  الروســـية  اإلعالميـــة 
لشـــغل وظيفة في موقع روســـيا اليوم باللغة 
الفرنســـية. ويشترط أن يكون قادرا على حتمل 
ضغط العمل، واستيعاب السياسة التحريرية 

للموقع واملوافقة عليها“. 

ومـــع هذا اإلعالن، تتزايد املخاوف بشـــأن 
الدور الذي من املمكن أن تلعبه موسكو للتأثير 
على االنتخابات الفرنســـية، ال ســـيما في ظل 
دعمها ملرشـــحة اليمني املتطرف مارين لوبان، 
إذ ال تزال تأثيرات الدعاية الروســـية املزعومة 
فـــي االنتخابـــات األميركيـــة األخيـــرة والتي 
ســـاهمت في ترجيح كفة دونالد ترامب، ماثلة 
في األذهان. ويخشـــى املســـؤولون الغربيون 
من تكرار الســـيناريو نفســـه فـــي االنتخابات 

الفرنسية.
أن  وســـبق لـصحيفـــة “نيويـــورك تاميز“ 
حتدثت عن دور ”روســـيا اليوم“ وتأثيرها في 
االنتخابات األميركية، حيـــث حظيت بتغطية 
مفصلة في احلملة الروســـية، وذلك اســـتنادا 
لتقرير االستخبارات الذي أصدره مكتب مدير 

وكالة االستخبارات الوطنية.
وذكر التقرير أن شـــبكة اإلنترنت وشبكات 
التواصل االجتماعي اســـتخدمت بقوة لتنفيذ 
احلكومـــة  لصالـــح  اســـتراتيجية  ”رســـائل 
الروسية“. وأضاف أن مقاطع ”روسيا اليوم“ 
املصورة حتظى بأكثر من مليون مشـــاهدة في 

اليوم على يوتيوب.
ويبلغ عدد موظفي موقع ”روســـيا اليوم“ 
الفرنسي 15 موظفا فقط، وتسعى الشبكة إلى 
توسيع فريق العمل بالتزامن مع تزايد جمهور 

املوقع.
وأظهـــرت األرقـــام أنه في العـــام املاضي، 
ومن أصل 6 لغات، ســـّجلت النســـخة الناطقة 
بالفرنســـية نســـبة الزيارات األعلـــى مقارنة 
بالنســـخ األخرى، وفق املتحدث باسم الشبكة 

في تصريحات ملوقع ”باز فييد“.
اإلخباريـــة  احملطـــة  أن  املتحـــدث  وأكـــد 
املدعومة من الكرملني متضي قدما في خطتها 
إلطـــالق قنـــاة ”روســـيا اليـــوم الفرنســـية“، 
لالنضمـــام إلـــى مجموعـــة قنـــوات الشـــبكة 
املوجودة حاليا باللغة اإلنكليزية، واإلسبانية، 

والعربية.
وأشـــار إلى أن املوعد الرســـمي إلطالقها 

سيكون قبل نهاية العام احلالي.

قد خططت سابقا  وكانت ”روســـيا اليوم“ 
إلطالق قنـــاة تلفزيونية باللغة الفرنســـية في 
عام 2014، إال أن األزمة االقتصادية في روسيا 

وتدهور قيمة الروبل الروسي حاال دون ذلك.
واجهت  ويذكر أن تغطية ”روســـيا اليوم“ 
الكثير مـــن االنتقادات في أوروبـــا والواليات 
املتحدة، وتعرضـــت القناة لعقوبات من طرف 
هيئـــة تنظيـــم البـــث اإلذاعـــي والتلفزيوني 
”أوفكـــوم“ فـــي بريطانيا، بعدمـــا خلصت إلى 
أن القنـــاة ال تلتـــزم باحليـــاد فـــي تغطيتهـــا 

اإلخبارية.
ورأت هيئـــة أوفكوم أن مـــن ضمن مظاهر 
االنحياز اإلعالمي لقناة روســـيا اليوم زعمها 
أن ”بي بي سي“ في تغطيتها اإلخبارية للشأن 
الســـوري، هي من ”فبركت“ هجوما باألسلحة 

الكيميائية. 

القضية القانونية  وكسبت ”بي بي ســـي“ 
ضد قناة ”روســـيا اليوم“ بعدما قدمت شكوى 
ألوفكـــوم، قائلة إن هذه املزاعم التي وردت في 
أحـــد برامج القنـــاة بعنوان ”طلـــب احلقيقة“ 
خاطئـــة وتنتهـــك التزاماتها مبراعـــاة الدقة 
واحلياد في تغطيتها. وقضت هيئة أوفكوم أن 
عناصر في البرنامج تتصف بأنها ”مضللة إلى 

حد بعيد“.
وفـــي العـــام املاضـــي أعلنـــت أوفكوم عن 
فتح حتقيق، بخصوص قناة ”روســـيا اليوم“ 
النســـخة اإلنكليزيـــة، علـــى خلفيـــة برنامج 

تلفزيوني تضمن إساءة إلى تركيا.
وقالـــت أوفكوم، في بيان لهـــا ”نحقق في 
ملبادئ  انتهاك برنامج ’النـــزول حتت األرض‘ 
وقواعـــد حياديتنا، في ما يتعلق بالنقاشـــات 
حـــول سياســـات وأفعال احلكومـــة التركية“. 

واّدعى البرنامج أنه يتناول أخبارا جتاهلتها 
وســـائل اإلعـــالم البريطانية الرئيســـية حول 

سياسة تركيا جتاه األكراد.
وأضافـــت أوفكـــوم أن القنـــاة الروســـية 
انتهكت معايير النشـــر في البالد 14 مرة، منذ 

بدء بثها في بريطانيا عام 2005.
وفي أكتوبر املاضي، جّمد البنك البريطاني 
”نات وست“ احلسابات البنكية اخلاصة بقناة 

”روسيا اليوم“.
وقالت مارغريتا سيمونيان في تغريدة لها 
بتويتر ”لقد أغلقوا حســـاباتنا في بريطانيا. 
جميع حســـاباتنا“. وأضافت ساخرة ”القرار 

غير قابل للمراجعة، فلتحيا حرية التعبير!“.
وأفادت ”روســـيا اليوم“ بأن البنك لم يقدم 
تفســـيرا لقراره، مضيفـــة أن مجموعة البنك، 

ترفض تقدمي خدمات بنكية للقناة.
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«روسيا اليوم» تتوسع في فرنسا مع اقتراب االنتخابات الرئاسية

يخشــــــى املســــــؤولون الغربيون من امتداد األذرع اإلعالمية الروســــــية إلى فرنســــــا قبيل 
انتخاباتها الرئاســــــية املقبلة في أبريل، ال ســــــيما وأنها ال تخفي دعمها ملرشــــــحة اليمني 
املتطرف مارين لوبان، وذلك مع إعالن الشــــــبكة الروســــــية عن طلب املزيد من الصحافيني 

واملراسلني ملوقعها في فرنسا، وإطالق قناتها باللغة الفرنسية قريبا.

«التنـــوع في املشـــهد التلفزيوني يمثل مكســـبا يعكس مهنية وشـــفافية فـــي األداء، ويمكن ميديا

املعلومة واملضامني اإلعالمية من الوصول إلى مختلف شرائح املجتمع}.

محمد املومني
وزير اإلعالم األردني

«نقابة الصحافيني مؤسســـة من مؤسســـات الدولـــة وال يصح أن نقول إن هناك تيارا سياســـيا 

معينا على النقابة، فالنقابة تدار من خالل الجمعية العمومية وليس من خالل أشخاص}.

يحيى قالش
نقيب الصحافيني املصريني

خطى ثابتة نحو مركز الصورة

من أصل 6 لغات، سجلت النسخة 

الناطقة بالفرنسية ملوقع «روسيا 

األعلـــى  الزيـــارات  نســـبة  اليـــوم» 

مقارنة بالنسخ األخرى

◄

األماكـــن أو األحداث االســـتثنائية 

تمنـــح الســـلطات األمنيـــة مجـــاال 

للتضييـــق علـــى الصحافيـــني في 

النفاذ إلى املعلومة

◄

ترخيص العمل يتحول إلى حجة للتضييق على الصحافيين في تونس

[ الشبكة تزيد عدد موظفيها وتطلق قناة باللغة الفرنسية  [ مخاوف غربية من تكرار سيناريو االنتخابات األميركية في فرنسا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

ت نقابة الصحافيين  ◄ احتجَّ
التونسيين على عملية اإليقاف 
التعسفي لصحافي بقناة نسمة 

ومصور صحافي مرافق له أثناء 
ممارستهما لعملهما الصحافي 

بالعاصمة، حيث تم حجزهما 
ومطالبتهما باإلمضاء على محضر 

بحث غير قانوني، بحجة عدم وجود 
ترخيص للتصوير.

◄ اعتقلت السلطات اإليفوارية ستة 
صحافيين يعملون بجرائد مستقلة 

في البالد، على خلفية تغطيتهم 
الصحافية لعملية التمرد األخيرة التي 

أجرتها القوات الخاصة اإليفوارية 
للمطالبة بدفع العالوات، في العاصمة 

أبيدجان.

◄ أعلن وزير اإلعالم اللبناني ملحم 
الرياشي أن الوزارة بصدد إعداد تعديل 

لقوانين نقابة المحررين، باالتفاق مع 
مجلس النقابة، وأوضح أنه سيكون 
هناك صندوق تعاضد صحي ومهني 

وصندوق تقاعد لنهاية الخدمة، ويوجد 
ضمن المشروع ما يسمى ”طابع 

المحرر“.

◄ استضافت العاصمة األردنية عّمان، 
أكبر تجّمع لناشطي وسائل التواصل 

االجتماعي، ضمن فعاليات النادي 
العالمي لإلعالم االجتماعي التي 

انطلقت األحد. وشارك بالفعاليات أكثر 
من 670 مشاركا من ناشطي وسائل 

التواصل االجتماعي والمهتمين في 
هذا القطاع.

◄ طالب الكاتب الصحافي المتخصص 
في الشأن اإلقتصادي، أبوبكر الديب، 

المرشحين لمنصبي نقيب الصحافيين 
المصريين ومجلس النقابة بالبحث 

عن حلول واقعية لتحسين أجور 
الصحافيين وضمان عيش كريم لهم في 

ضوء ارتفاع األسعار وزيادة التضخم 
في مصر.

باختصار

} ظهر لإلعالم بمختلف قنواته السمعية 
والبصرية دور جديد وهام في الحراك 
الشعبوي والنخبوي على حد السواء، 
فبعد أن كان يتهم في السابق بالتبعية 

والتضليل، صار اليوم المشجب الذي تعلق 
عليه العامة والخاصة أخطاءها.

حصلت، منذ ثورات الربيع العربي، 
نقلة كبيرة في العالم العربي تحررت 

خاللها األصوات ومألت الشوارع وواجهت 
الكاميرات دون أن تصاب بفوبيا األضواء، 
لكنها في كل مرة ترفع الفتات ساخطة على 

وضع ما إال وكان اإلعالم أول المتهمين.
وفي المقابل، يهاجم الساسة اإلعالم 
حتى في أكثر الدول تقدما وأشدها حرية 
في إبداء الرأي، بدل إرضاء المتظاهرين 

والخروج بحلول مرضية لكل األطراف.
يوجهون خطابات تستهجن مواكبة 
اإلعالم لكل حدث طارئ عوض معالجة 

مسائلهم العالقة، فقد سبق أن هاجم الرئيس 
التونسي الباجي قايد السبسي وسائل 

اإلعالم، وانتقلت العدوى إلى شعب لم يراع 
مبادئ اإلضراب الراقية التي تستوجب 

شارة حمراء على الكتف مع مباشرة العمل ال 
إغالق مصادر أرزاقهم والوقوف خارجا في 
مواجهة األبواب الموصدة، ثم يتهم اإلعالم 

بالفضح والتشهير متغاضيا عن وظيفته 
األساسية الكامنة في البث الحي.

لم يعد اإلعالم األداة الوحيدة لنقل 
الخبر، بل أضحى نشطاء وأغلبهم أناس 

عاديون صحافيين يتداولون األخبار على 
مواقع التواصل االجتماعي بشكل آني 
وسريع. ليواجه المتظاهرون إذن مارك 

زوكربيرغ مؤسس فيسبوك أو جاك دورسي 
مؤسس تويتر أو غيرهما من المسؤولين 

على منصات الشبكات االجتماعية 
االفتراضية، بتهمة إتاحة المجال أمام 
األصوات الرافضة لبعض األوضاع أو 

الفاضحة للمسكوت عنه.
أصابع االتهام تالحق اليوم اإلعالم 

عوض أن تضع إصبعا على مكامن الداء 
في الكثير من المسائل، فعلى سبيل المثال 

مات الرضيع صاحب الستة أشهر في 
تونس فاستنكر األطباء تجريمهم ونفوا 

عن أنفسهم التقصير واالستهتار بأرواح 
البشر، ودخلوا في إضراب ليتهموا اإلعالم 
بالتضليل عوضا عن محاسبة القطاع على 

النقص بالكثير من المعدات، واتهموا 
الصحافيين بدل أن يضعوا حدا ألخطائهم 

الطبية، التي زادت بشكل فاضح ال يخفى 
على أحد، سواء قال اإلعالم كلمته أو أسدل 

الستار على كاميراته.
لو حاول المنددون باإلعالم التحالف 
معه لكان صوتهم إلى القاصي والداني، 

باإلضافة إلى أن ما ينتشر على مواقع 
التواصل االجتماعي في أحيان كثيرة من 

أخبار كاذبة أو معلومات غير دقيقة تحوله 
البرامج التلفزيونية إلى مادة تتناولها 
ببرامجها من خالل استدعاء المعنيين 

باألمر وتكشف ما خفي عن المشاهد.
يقدم اإلعالم في عرف المجتمعات 

العربية الدعم إلى األيادي الخفية المسؤولة 
عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعن 

انتشار البطالة وتفشي الكثير من الظواهر 
كتعاطي المواد المخدرة واالغتصاب 

وغيرها، حتى أن البعض ذهب إلى القول إن 
ما يستنكر إعالميا يقنن في ما بعد، بمعنى 

أن اإلعالم يتستر بدل أن يفضح ويساعد 
على الجرم عوضا عن تجريم الفاعلين.

الواضح أن المتهم الوحيد اليوم القابع 
في قفص االتهام هو غياب ملكة العقل 

الرشيد عن المواطن سواء كان من الساسة 
أو الرعية.

اإلعالم في قفص االتهام

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب



} طهران – تعرض الرئيس اإليراني حســــن 
روحاني ملوجة من االنتقادات على الشــــبكات 
االجتماعية، االثنني، بســــبب اســــتقباله وفدا 
حكوميا سويديا من النساء، بوفد من الوزراء 
واملستشارين اإليرانيني الرجال، دون أن يضم 

وفده أي امرأة.
وأظهــــرت صور نســــاء الوفد الســــويدي 
وهن يرتدين احلجاب وبينهن رئيس الوزراء 
اســــتيفان لوفون، في حــــني جلس في اجلانب 

اآلخر روحاني رفقة ”وفد رجالي“.
وقــــد واجهت أعضــــاء الوفد الســــويدي، 
وخاصة وزيــــرة التجارة آن لينــــد، انتقادات 

بالسويد لتغطية شعرهن.
وقالــــت احلكومــــة الســــويدية التــــي هي 
أول حكومة نســــائية فــــي العالم إنهــــا لو لم 
تفعــــل ذلــــك لكان خرقــــا لألعــــراف والقوانني 

اإليرانية.
وقالــــت الناشــــطة والصحافيــــة اإليرانية 
ماسيه علي جناد ”إن كننت ناشطات نسويات 
وتهتممن باملســــاواة بني الرجــــل واملرأة كان 
يجب أن تناهض عدم املساواة في كل مكان“. 
وأضافت ”كان يجب على احلكومة السويدية 

أن تدافع عن قيمها“. 
كما وجــــه نشــــطاء إيرانيون فــــي مواقع 
التواصل االجتماعي، تســــاؤالت بشــــأن دور 
روحاني فــــي إعطاء املرأة دورا في الشــــؤون 
العامــــة للبــــالد، علــــى اعتبار أنه قدم نفســــه 
خالل االنتخابات الرئاســــية كداعية لالعتدال 

واإلصالح.
وغــــردت الصحافيــــة اإليرانيــــة غولنــــزا 
اســــفندياري فــــي تويتــــر متســــائلة باللغــــة 
الفارســــية ”كيف سيكون شــــعورك عند رؤية 

هذه الصورة الفوتوغرافية؟“.
ســــوزان  اإليرانيــــة  الناشــــطة  وقالــــت 
تهماسيبي، إن وجود عدد كبير من النساء في 
الوفد الســــويدي ميثل رسالة قوية إلى إيران، 
مؤكدا على أهمية وجود العنصر النسائي في 

الوفد اإليراني.
وفي عــــام 2015، عينــــت وزارة اخلارجية 
اإليرانية أول ســــفيرة إليــــران منذ الثورة عام 
1979، مما يشــــكل اختراقا للمــــرأة في العمل 

السياسي في البالد.
كما تضم إدارة روحاني عددا من النســــاء 
الالتي يشغلن منصب نائب الرئيس ومع ذلك، 

ال توجد امرأة واحدة تشغل منصب وزير. 
وذكرت ليلى علي كرمي، التي تتولى رصد 
ومتابعــــة حقوق املــــرأة في إيــــران، أن الوفد 
اإليراني الذي شكله روحاني من الرجال فقط 

كان محبطا ومخيبا لآلمال.
وعقدت عدة وســــائل إعــــالم عاملية مقارنة 
بــــني إيــــران والســــعودية، مؤكــــدة أن قرينة 
الرئيس األميركي الســــابق بــــاراك أوباما لم 
ترتــــد غطاء الرأس خالل زيارتها للســــعودية 

عام 2015.
وال تطالــــب الســــعودية ضيفاتهــــا علــــى 

املستوى الدبلوماسي بارتداء غطاء الرأس.

هـــل أنـــت مســـتعد ملواجهـــة  } الريــاض – 
الصراحة؟ هذا السؤال سيطرح عليك إذا قررت 
االشـــتراك في موقـــع جديد باســـم ”صراحة“ 
استحوذ على اهتمام رواد التواصل االجتماعي 

العرب في الفترة األخيرة.
الفكرة األساسية للموقع بسيطة فهي قائمة 
على أنه يسمح ملســـتخدميه باستقبال رسائل 
مـــن أصدقائهم أو أي شـــخص لكن تبقى هوية 

املرسل مجهولة.
وأوضح مؤســـس املوقع الشاب السعودي 
زين العابدين توفيق، عبر حسابه الرسمي على 

تويتر أنه هو املشغل الوحيد للموقع.
وتوفيـــق، حســـب مـــا ذكـــر على حســـابه 
الشخصي على تويتر، مهندس برمجيات تخرج 
فـــي جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، أوضح 
أن الدافع الرئيسي إلنشاء هذا املوقع ”مالحظة 
صعوبة نقد املوظف لرئيسه في العمل والرغبة 

في تطوير أداء الرؤساء في الشركة”.
وتصدر املوقـــع قائمة البحـــث على محرك 
غوغل كأكثر ما يشـــغل النـــاس ويبحثون عنه. 
كمـــا بـــات األكثـــر اســـتخداما فـــي تونس ثم 

السعودية وتليها الكويت.
ويتيـــح املوقع ألصدقائـــك أن يقولوا رأيهم 
في شخصك بـ“صراحة“، دون أن يظهر لك اسم 
أي منهم، ويعد الهدف هذا األساسي من املوقع.

وجـــاء فـــي تغريدة على حســـاب 
”موقـــع  تويتـــر  علـــى  صراحـــة 

يســـاعدك فـــي التعـــرف علـــى 
عيوبـــك ومزاياك عـــن طريق 
مـــن  نقـــد  علـــى  احلصـــول 
موظفيك وأصدقائك بســـرية 

تامة دون معرفة املرسل“.
وقد كان الهدف األساسي 

مـــن ”صراحة“ في البداية هو 
حتسني التواصل بني الرؤساء 

واملرؤوسني في الشركات، بعد أن 
الحـــظ زين العابدين توفيق صعوبة 

في نقد املوظف لرئيسه في العمل، الفتا 
إلى أن التطبيق يســـاعد على توجيه النقد في 
ســـرية مما يســـاعد على تطوير أداء رؤســـاء 
الشـــركات. ويتمتع املوقع بخصوصية كبيرة، 
لكن البعض يخشى أن يتعرف مستلم الرسائل 

على هوية املرســـل، ويؤكد مؤســـس املوقع أن 
هـــذا األمر مســـتحيل حدوثه، مضيفـــا أنه هو 
شـــخصيا ال يســـتطيع التعرف علـــى صاحب 

الرسالة.
وقـــد وصل عـــدد مســـتخدمي املوقع إلى 6 
ماليني ونصف املليون منذ أن ذاع صيته مطلع 

شهر فبراير اجلاري.
وأكد توفيق أن عدد رســـائل 
التطبيـــق تخطى حاجـــز الـ15 
مليـــون رســـالة خـــالل الـ12 

يوما املاضية.
وتتشابه فكرة ”صراحة“ 
مـــع موقع ”ask.fm“ (آســـك 
أف أم) الـــذي ســـطع جنمه 
في السنوات املاضية، ودارت 
فكرتـــه حول إجابة املســـتخدم 
ولكنـــه  املرســـلني،  أســـئلة  علـــى 
في أنـــه قائم  يختلف عـــن ”صراحـــة“ 
بشـــكل أساسي على األســـئلة كما يظهر هوية 

املستقبل واملرسل.
وعلى الرغم من أن املوقع ينصح مستخدميه 
باإليجابيـــة، إال أن الكثيرين عبروا عن تلقيهم 
رســـائل سلبية كثيرة منها النقد الذي قد يصل 

في أحيـــان كثيـــرة إلى اإلســـاءة، وآل مســـار 
املصارحة إلى هيمنة جديدة للمنطوق اليومي 

املشحون بالعنف واجلفاء.
وقد أصبح موقع صراحة وســـيلة للتخفي 
للشـــتم والســـب وغيرها من املمارســـات حتى 
أن بعـــض اآلراء صنفـــت مســـتعملي املوقـــع 

بالـ“منافقني“.
كما لـــم يخل األمر من الســـخرية، فســـخر 
مستخدمني  بعض نشطاء تويتر من ”صراحة“ 

هاشتاغ #صراحة. 
وقـــال معلقـــون ”بالتـــوازي مـــع احليـــاة 
االفتراضيـــة التـــي أضحت نشـــاطا اجتماعيا 
رئيسيا، ينتصب واقع عربي ُمثخن باملفارقات 

السلوكية واالجتماعية والسياسية“.
واعتبر بعضهم أن املوقع ســـيكون ”موضة 
ســـتظهر عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
كغيرهـــا أليام ثم تختفي إلى األبـــد“، فيما أكد 
آخـــرون أن فكرته قابلة للتطـــور خصوصا مع 
امليزة التي يطرحهـــا، والتي ال تتوفر في غيره 

من مواقع التواصل االجتماعي العاملية.
من جانـــب آخر، حصل بعض مســـتخدمي 
املوقع على رســـائل كثيرة حملت مبشاعر حب، 
خاصـــة أن املجتمع العربي ينبـــض بحكايات 

احلـــب املكتومـــة واملســـجونة داخـــل قوقعـــة 
اخلجـــل. وعزا خبراء نفســـيني عرب انتشـــار 

املوقع إلى اخلجل االجتماعي.
واخلجـــل باملفهوم النفســـي العلمي يعتبر 
أزمة عارضة قد تصيب جميع أبناء البشر على 

حد السواء من رجال ونساء وأطفال.
كمـــا قال خبراء إن ”احلريـــة املطلقة للنقد“ 
ســـاعدت في انتشـــار املوقع خاصة مع وجود 
حالـــة االختنـــاق النقـــدي التي تشـــكلت حتت 
تأثيرات الهيمنة االجتماعية وســـيادة التسلط 
الثقافي والسياســـي واالقتصادي الذي وّســـع 
مساحات احملظور، هذا الواقع الذي ثّبت حالة 
من االرتباك واالختناق جعل الكثير من الشباب 

العربي يجد ضالته في الفضاء االفتراضي.
يذكـــر أن البلدان العربية باتت مســـتخدمة 

جيدة للشبكات االجتماعية.
عـــدد  فـــإن  حديثـــة،  إلحصائيـــة  ووفقـــا 
مستخدمي فيسبوك في العالم العربي بلغ 156 
مليون مســـتخدم، كما يتم استخدام تويتر من 
قبل أكثر من 11 مليون مســـتخدم نشط وهنالك 
أكثر من 16.6 مليون مستخدم لشبكة لينكد إن.

كما جتاوز عدد مستخدمي إنستغرام أكثر 
من 7.1 مليون.
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@alarabonline
مساحة للحديث بحرية، أن تعرف آراء من 
ــــــك فيك بكل صراحة، أن يفصحوا لك  حول
ــــــك دون تخوفات من  ألول مــــــرة كيف يرون
الصدام بينكــــــم أو أن تتأثر عالقتكم، هذه 
هي املميزات التي قدمها موقع ”صراحة“ 
ــــــث األهم عبر  ــــــى محور احلدي ليتحول إل
ويجتذب  االجتماعــــــي،  التواصل  مواقــــــع 

الشباب العرب من كل مكان.

حتولـــت حملـــة أردنية ســـاخرة  } عمــان – 
على مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي بعنوان 
”طلق مرتـــك“ إلى مصدر للجدل بعد تســـببها 
في حاالت طـــالق، وفق صحف محلية أردنية، 

استوجبت تدخل دار اإلفتاء.
وقاد نشطاء أردنيون حمالت على شبكات 
التواصـــل االجتماعـــي النتقاد غالء أســـعار 
املعيشـــة في األردن علـــى غرار حملة ”ســـكر 
احتجاجا على شـــركات االتصال التي  خطك“ 
تريـــد رفع رســـوم االشـــتراك وثمـــن بطاقات 

الشحن.
وتأتـــي هـــذه احلملـــة بعد جنـــاح حملة 
مقاطعـــة البيـــض والبطاطـــا بســـبب ارتفاع 

أسعارها.
كمزحة  وانطلق هاشـــتاغ ”#طلق_مرتك“ 
فـــي البدايـــة ثـــم مـــا لبـــث أن تصـــدر قائمة 

الهاشتاغات األكثر تداوال.
الناشـــطون  يقتـــرح  الهاشـــتاغ،  وفـــي 
”االســـتغناء عن الزوجـــة“ لتخفيف مصاريف 
املعيشـــة، بيـــد أن دائـــرة اإلفتاء فـــي األردن 
أصدرت بيانا وصفت فيه احلملة بأنها ليست 

سوى ”استهتار واستهزاء باألسرة واملرأة“.
ولم تخل الهاشـــتاغات التي أطلقها هؤالء 

من الطرافة أحيانا.
وجـــاء فـــي حســـاب دائـــرة اإلفتـــاء على 

فيسبوك:

وكتـــب محمـــد الغـــول مفتي عـــام الدفاع 
املدني على فيسبوك مجيبا عن سؤال ”ما حكم 

من قال مت (الطالق) يا شيخ؟“.

واعتبر آخر على فيسبوك:

في املقابل،أكد مغرد:

وانتقدت مغردة:

في املقابل دشنت نســـاء ما أسمينه حملة 
مضادة وكتبت مغرة:

موجة صراحة تغرق الشبكات االجتماعية في العالم العربي
القيم السويدية 

{تسقط} في إيران

صراحة على الموضة

اتخذت تويتر إجراء، في وقت ســـابق االثنين، اعتقدت أنه سيســـاعد في الحد من المضايقات قبل أن تتراجع عنه. وكانت تويتر قد أعلنت 

إلغاء خاصية ترســـل إشعارات لمستخدمي شبكتها االجتماعية تنبههم فيها بإضافتهم من قبل مستخدمين آخرين إلى قوائم المتابعة. 

ونشرت تويتر، عقب ساعتين فقط تغريدة تؤكد فيها أنها أعادتها مرة أخرى، وأن إلغاءها كان خطوة خاطئة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
طلق زوجتك: مزاح ثقيل

توازيا مع الحياة 

االفتراضية التي أضحت 

نشاطا رئيسيا، ينتصب 

واقع عربي مثخن 

بالمفارقات

[ موقع لمصارحة الرؤساء في العمل أصبح مالذا للشتم والتعبير عن الحب 
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استخدام االغلبية في البرملان إلرهاب 
السادة النواب املعارضني بإسقاط 
عضويتهم ملجرد التعبير عن رأيهم 
أو نقد البرملان نفسه ممارسة غير 

دميقراطية. #مصر.

االختالف في الرأي عندنا 
ال يفسد للود قضية فقط 
بل يدعس في بطن الود 

وفي بطن اللي خلفوه.

كنا طلبة في الثمانينات طالبنا 
جامعتنا أال تفرق بني املسلم 

واملسيحي العربي الن مصيرنا واحد 
ال نعرف وقتها أن هناك جيال سوف 

يقول انا سني وأنا شيعي.

- ماذا وجدَت في العراق لتحبُه هكذا؟
- بغداد، وأنِت

#العراق.

#عيد_احلب  إن االتصال في العالقات 
اإلنسانية يشبه التنفس لإلنسان، 
كالهما يهدف إلى استمرار احلياة.

أتابع صاحب مهنة سبق لي التعامل 
معه، قام بتقدمي نصائح عديدة لزمالئه 

في املجال  واحلقيقة أنه ال يطبق 
وال واحدة منها.

#نفاق_مجتمعي.

دراسة: جسم اإلنسان يحتاج للعناق 
٤ مرات في اليوم على األقل ليبقى 

صحيا، ٨ مرات ليخفف اي معاناة، ١٢ 
مرة لتساعد في النمو! عانقوا تصحوا

عبروا عن حبكم.

العرب طائفيون حتى النخاع 
ويحلمون بالدميقراطية! 

لم يدركوا بعد أن الطائفية 
والدميقراطية ال جتتمعان، 

إال إذا اجتمع املاء والنار!

ينتظر ليتأكد من القاتل 
ومن املقتول ثم من خالل النتيجة يحدد 

أيتعاطف أم يتشفى، 
أما زلنا بشرا؟

جهل + دين = إرهاب، جهل + حرية = 
فوضى، جهل + سلطة = إستبداد،

جهل + ثراء = فساد، جهل + فقر = 
إجرام.

اجلهل أصل كل الشرور

نوال السعداوي
كاتبة وطبيبة مصرية.

ال تتعجب من عصفور يهرب 
منك خوفا والطعام في يدك, 

فالعصفور ليس كالبشر... فهو يؤمن 
بأن احلرية أغلى من املصلحة.

تتتابعوا

@ahmad_khlifat .
ــــــى قول ملحم بركات مرتي  #طلق_مرتك عل
ــــــل البدر يا ســــــبحان الذي خلقها  حلوة مث

حلفتلها بليلة القدر ما بخونها وال بطلقها.

#

@rustomsarah 
#طلقي_زوجــــــك احلملة املضــــــادة حلملة 

#طلق_مرتك.
#

 @DoaaMasri 
مــــــن أطلق هاشــــــتاغ #طلق_مرتك تنقصه 
الرجولة ويعاني من عقد جتعله يعوض عنها 
عن طريق هاشتاغ.. املتخلفون إلى الواجهة 

مجددا.

م

دائرة اإلفتاء العام األردنية

ــــــرة اإلفتاء العــــــام إلى أن ما  ــــــه دائ  (…) تنب
يشــــــاع عند بعض الناس مــــــن حملة تخص 
الطالق، ليست ســــــوى استهتارا واستهزاء 

باألسرة واملرأة. 
وإن مثل هذه احلملة ليس لها مقصد سوى 
العبث برابط الزواج الوثيق، وإشغال الناس 

عن قضاياهم املهمة. 

محمد الغول

ووقع الطالق وعليه مراجعة دار اإلفتاء.

اإلعالمي محمد القضاة

املسؤولية  #أحد_العابثني_من_عدميي 
#طلق_مرتك…أليس  حملة  يطلق  واألخالق 

هذا إنسانا غير واع؟

#



} حلب (ســوريا) - في الســـاحة التي تتناثر 
بهـــا األنقاض خارج القلعـــة القدمية في حلب 
وحتت القباب املتشـــحة بســـواد احلرائق في 
السوق املغطاة، شـــرعت مجموعة من العمال 
في إزالة آثار الدمـــار الناجم عن احلرب التي 
دمـــرت تراث املدينـــة التاريخي الـــذي ال يقدر 

بثمن.
وعكـــف نحـــو 20 متطوعا على فـــرز قطع 
احلطام في خان اجلمرك، وهو واحد من أجمل 
النـــزل التي تعود إلى العصور الوســـطى في 
الســـوق املغطاة، وأخـــذوا يجمعون احلجارة 
من بني أنقاض أحد املمرات الســـتخدامها في 

ترميمه.
وقال مهند احلساري (25 عاما) ”إنني ابن 
هـــذا احلي. نحن جميعا مـــن حلب وأولويتنا 
هي العمل هنـــا. نحن هنا بهـــذه املنطقة منذ 

شهر حني غادر املقاتلون“.
وقال مأمون عبدالكرمي، املدير العام لآلثار 
فـــي ســـوريا، إن نحو 30 في املئـــة من املدينة 
العتيقة شـــهدت أضرارا ”كارثيـــة“ في القتال 

الذي انتهى في ديسمبر املاضي.
وأضاف أن املسؤولني يعملون على وضع 
خطط إلنقاذ مـــا ميكن إنقـــاذه. وقالت الذراع 
للتنمية،  الثقافيـــة في شـــبكة ”األغـــا خـــان“ 
التي باشرت مشـــروعا باملاليني من الدوالرات 

للترميـــم والتنميـــة احلضريـــة قـــرب القلعة 
قبل عشـــرة أعـــوام، إنها تدرس إعـــادة تأهيل 

املنطقة.
وحلـــب أحد املراكـــز التاريخيـــة العظيمة 
في الشـــرق األوســـط، وكانت قلعتها القدمية 
ومساجدها وأسواقها التي تعود إلى العصور 
الوسطى من أجمل األبنية في املنطقة ومصدرا 

للفخر الوطني والسياحة في سوريا.
أمـــا اليوم، فتفوح رائحـــة دخان احلرائق 
مـــن كل أنحاء املدينة القدمية من حتت القباب 
املنهارة، وفي الســـوق التي يغطيها الســـخام 
واألبنيـــة املتصدعة وفوارغ الرصاص املتناثر 

في املسجد األموي.
وقابـــل بائـــع متجـــول يرتـــدي مالبـــس 
فولكلورية مزخرفة الزبائن بأكواب من الشاي 
والقهـــوة خـــارج القلعـــة، لكن ال يـــزال املزاج 
العام باملنطقة كئيبـــا مقارنة مبظاهر البهجة 

والنشاط قبل احلرب.
وتضـــررت الكثير من املقاهـــي التي كانت 
تصطـــف فـــي املنطقة فـــي مبان قدميـــة ذات 
واجهات مقوسة الشكل. واليوم يحاول الناس 
العـــودة إلـــى املدينة املدمـــرة؛ بعضهم بهدف 
العيـــش في املنازل التي ال يزال الســـكن فيها 
ممكنا وغيرهم إلنقـــاذ ممتلكاتهم ومتاجرهم. 
ويـــود الكثير مـــن العائدين االســـتمتاع فقط 

بزيـــارة األماكن التي كانت شـــديدة اخلطورة 
خالل القتال.

وفي باحة املســـجد األموي، الـــذي يعتبر 
واحدا من أهم آثار سوريا اإلسالمية، جتمعت 
مجموعـــة مـــن الصبية اللتقاط صـــورة ذاتية 
(ســـيلفي) أمام األســـوار التـــي تغطيها آثار 
الرصاص حتى باتـــت من الصعب رؤية حجر 
بال أثر للنيران. ودمرت مئذنة املســـجد، التي 
تعود إلى القرن احلادي عشر ويبلغ طولها 50 
مترا في قصـــف عام 2013. كمـــا أدى القصف 
إلى حدوث شـــرخني كبيرين في جدار املسجد 
الشـــرقي. وحتت القناطر داخل املسجد، وقف 
رجل مســـن يرتدي معطفا ضخما ويلف رأسه 
بوشـــاح من الصـــوف يبكي فـــي الظالم قرب 
ضريح يظهر خلفه ســـاتر من األكياس الرملية 

والبراميل.
وينطبق األمر ذاته على جامع اخلســـروية 
الـــذي مت هدمه بالكامل، وحلـــق الدمار أيضا 
بالســـراي الكبير الـــذي كان مقرا حلاكم حلب 
خـــالل احلقبـــة العثمانية. وحتـــى احلمامات 
الشعبية التي تشتهر بها حلب نالها أيضا من 
الدمـــار نصيب، فحمام يلبغـــا الناصري الذي 
يعود إلى احلقبـــة اململوكية تعرض إلى دمار 

واسع بسبب قصف أتى على أغلبه.
وكانت األسواق واملنطقة احمليطة باملسجد 
األموي من أخطر خطوط املواجهة في سوريا 
وشـــهدت قصفا مدفعيا وغارات جوية. وحتت 
القبـــة املزخرفـــة بقاعة العـــرش اململوكية في 
القلعة، وجه مدفع رشاش ثقيل فوهته باجتاه 

نافذة وما وراءها من أبنية منهارة.
وتقع القلعة احلصينة على تل في وســـط 
حلـــب يطل علـــى املدينة، وعانـــت املنطقة في 

اجلنوب والغرب قرب املسجد األموي من أشد 
األضرار في املدينة القدمية بسبب احلرب.

وأصبـــح قطاع من الســـوق املغطـــاة نفقا 
مظلما يتخلل فتحاته في السقف ضوء النهار 
وتتراكم عند مدخله كتل من احلجارة ومتتلئ 

متاجره باألنقاض واحلشائش.
وقـــال عبدالكـــرمي إن ذكرى حلـــب رمزية 
للغايـــة، موضحا أن الترميم ســـيفي مبعايير 
الهيئـــات الدولية ولن تشـــيد مبان حديثة في 

املدينة القدمية.
وأضاف أنـــه ينبغي التعامـــل مع صيانة 
التراث بشـــكل منفصل عن القضايا السياسية 

احمليطة باحلرب.
وتضـــررت العديد من املواقـــع التاريخية 
بحلب منها املدن التاريخية واملعابد واملساجد 

والقالع وأيضا آثار احلكم العثماني.
وقـــال علي إســـماعيل، رئيـــس خدمة أغا 
خان الثقافية في سوريا، ”يعرف اجلميع أننا 
كنـــا نعمل في ظروف صعبة“ في إشـــارة إلى 
القتال وغيره من املعوقات التي صعبت جهود 

احلفاظ على التراث في حلب.
ومـــع ذلك، أوضـــح إســـماعيل أن املنظمة 
اخليرية تدرس إطار عمل إلعادة تأهيل املدينة 
القدمية واحلفاظ على آثارها التاريخية ”وفقا 

للظروف واملوارد املتاحة“.
وعملت املنظمة منذ عام 1999 وحتى 2012 
على ترميـــم املنطقة حول القلعـــة، وحتويلها 
إلى مقصد لســـكان حلب والســـائحني ومركز 
للحفـــالت املوســـيقية وغيرهـــا من األنشـــطة 

الثقافية.
لكن القتال دفع معظم الســـكان إلى الفرار 

وال تزال متاجر املنطقة مغلقة.

وفي ســـوق بـــاب أنطاكيـــة، وقـــف هيثم 
غنام تاجر مســـتلزمات األزياء النسائية يزيل 
األنقاض من متجره مبساعدة زوجته وابنته. 
وقـــال ”ننتظـــر إعـــادة الكهربـــاء واآلخريـــن 

ليفتحوا متاجرهم قبل أن نفتح“.
وفي فندق البارون، الـــذي أقامت به أغاثا 
كريســـتي وتي.ئـــي لورنـــس، تصعـــب رؤية 
األرضيـــات الفاخرة في البهـــو الكبير وغرفة 

التدخني والبار بسبب انقطاع الكهرباء.
وال تقيم بالفندق ســـوى ثالث عائالت من 
الالجئـــني من شـــرق حلـــب إحداهـــا تقيم في 
غرفـــة اســـتضافت العاهل العراقي الســـابق 
امللك فيصل. لكن العديد من السكان يتطلعون 
إلـــى الوقت الـــذي يحل فيه الســـائحون محل 
اجلنود احلاملني ألسلحتهم في متحف القلعة 

واملالبس املتدلية بني األعمدة.
يذكر أن قلعة حلب يعود تاريخها إلى األلف 
الثالث قبل امليالد، وظلت شـــاهدة على العديد 
مـــن احلقب التاريخيـــة كالبيزنطية واأليوبية 
واململوكية، وقد صنفتها منظمة ”اليونسكو“ 

موقعا تراثيا عامليا منذ العام 1986. 
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ســـكان حلب يحاولون العودة إلى مدينتهم املدمرة؛ بعضهـــم بهدف العيش في املنازل التي ال 

يزال السكن فيها ممكنا وغيرهم إلنقاذ ممتلكاتهم ومتاجرهم.

مدينة حلب األثرية تعد أحد املراكز التاريخية العظيمة في الشـــرق األوســـط، حيث اشـــتهرت 

مساجدها وأسواقها التي تعود إلى العصور الوسطى بجمال هندستها املعمارية. تحقيق

 يعكف متطوعون ســــــوريون على إنقاذ ما تبقى من تاريخ مدينة حلب، التي تزخر مبواقع 
أثرية وتراثية مميزة تشهد على العديد من احلقب التاريخية التي مرت بها املدينة السورية؛ 
من املسجد األموي والسراي الكبير إلى احلمامات الشعبية وأسواقها العتيقة التي تشكل 
مع اخلانات األقــــــواس مناذج مبهرة لألحياء التجارية القدمية بهندســــــتها املعمارية ذات 

التفاصيل الفنية النادرة.

متطوعون يجمعون حطام حلب لترميم تاريخها
[ أسواق عتيقة وكنائس ومساجد تاريخية تحت السخام  [ بدء برنامج ترميم إلنقاذ ما يمكن إنقاذه

تحتوي حلب على أكثر من ١٥٠ معلما 

تاريخيا، وأدرجت منظمة اليونسكو 

قلعة حلب ضمن مواقع التراث العالمي 

المعرضة للخطر 

أضرار كارثية حلت بالمدينة التاريخية

ترميم المدينة القديمة لن يشمل تشييد مبان حديثة



} جوبــا - لـــم متنع ظروف احلـــرب وارتفاع 
األسعار واستشـــراء خطاب الكراهية العرقية 
الكثيـــر من الشـــباب في جنوب الســـودان من 

االحتفال بـ“الفالنتاين“، أو ”يوم احلب“.
ففي جوبا، عاصمة أحـــدث بلدان أفريقيا، 
خرج العديد من الشـــباب في رحالت ترفيهية، 
تضم مجموعات من األصدقاء برفقة حبيباتهم، 
إلـــى منطقة ”الرجاف“، حيث بســـاتني املانغو 
الغنـــاءة الرابضة عند مرقد نهر ”ســـوبيري“ 
على الضفة الشرقية، فيما قرر آخرون الذهاب 

إلى جزيرة ”غندكرو“.
هؤالء احملتفلون، وهم في مقتبل أعمارهم، 
يعلنون احلب ترياقا للحرب والقبلية وســـوء 
األوضاع االقتصادية، ويرتدون مالبس حمراء 
اللـــون، ويســـتمعون عبر ســـماعات هواتفهم 

النقالة إلى أعذب أغاني احلب.
لوشـــيا مارتـــن مـــن بـــني هؤالء الشـــباب 
احملتفلـــني بـ“يـــوم احلب“، حيـــث خرجت مع 
مجموعـــة مـــن أصدقائهـــا وزمالء دراســـتها 
بجامعـــة جوبا في رحلة إلى منطقة ”الرجاف“ 

لالحتفال ليوم 14 فبراير.

قالـــت مارتـــن ”أريد قضـــاء يوم شـــعاره 
احلب أســـاس الســـالم، هذا ما قررته مع بقية 
أصدقائـــي.. نحتفل بالفالنتايـــن على طريقتنا 
وتقســـيمات  للقبيلـــة  املتجـــاوزة  اخلاصـــة 
السياســـيني“ فـــي البلـــد الـــذي انفصـــل عن 

السودان، عام 2011، عبر استفتاء شعبي.
وبسعادة وتصميم، تابعت ”ننشد السالم، 
وســـنظل نحب بعضنـــا كجنوبيـــني.. باحلب 
سيتحقق السالم، لذلك ارتدينا مالبس حمراء 
ترمز إلى احلب والثورة على خطاب الكراهية، 

الذى يروج له الكثيرون“.
وفـــي ”يـــوم احلب“ شـــهدت محـــالت بيع 
الهدايـــا فـــي جوبا حركـــة بيع كبيـــرة، حيث 
توافد عليها شـــباب من اجلنسني لشراء هدايا 
يقدمونها إلى أحبائهم في هذا اليوم السنوي.
ونظرا إلى عدم وجـــود أماكن لبيع الورود 
الطبيعية في جنوب الســـودان (شـــرق وســـط 
أفريقيا)، فقد اســـتعاض عنها شباب بالورود 
الصناعية املغلفة بأكيـــاس حمراء اللون ترمز 
إلى احلـــب. هذه الـــورود متوفرة، وبأســـعار 
معقولـــة في ظل ارتفاع األســـعار، إذ يبلغ ثمن 

الوردة متوســـطة الطـــول 300 جنيـــه (العملة 
احملليـــة)، أي نحـــو 2 دوالر أميركـــي. أحـــد 
احملتفلـــني بهذا اليوم، ويدعى لوكا ديفيد، قال 
”ســـتظل الوردة احلمراء هـــي رمز احلب حتى 

ولو كانت مصنعة، فهي حتمل ذات املعنى“.

ومن اخلـــاص إلى العام، تابع ديفيد بقوله 
”يكفـــي أن شـــعوري نحـــو حبيبتـــي حقيقي، 
فلتكن وردة للحب والســـالم بني جميع الناس 
فـــي بلـــدي الـــذي تدمـــره احلـــرب والظروف 

االقتصادية السيئة“.
تأثيـــرات احلرب تبدو واضحة على الكثير 
مـــن الشـــباب والشـــابات، إذ اكتفـــى البعض 

ببـــث تهانيهم املنمقـــة على موقـــع التواصل 
االجتماعـــى ”فيســـبوك“، وكتبـــوا تدوينـــات 
مـــوردة مصحوبة بصـــورة احلبيـــب الغائب 
بســـبب احلـــرب، التـــي باعدت بني العشـــاق، 

متمنني عودة السالم واالستقرار.
مارتن بـــول، وهو أحد هـــؤالء، قال ”للعام 
الثاني، أحتفل بالفالنتاين عبر الفيسبوك، إنها 
احلرب التي اضطرتنـــا إلى االفتراق، كنت في 
مدينة ملكال (شـــمال شرق) مع حبيبتي، التي 
غادرت إلى العاصمة الســـودانية اخلرطوم مع 

أسرتها، بينما جئت إلى جوبا“.
وبحزن، مضى بول قائال ”مازلت متمســـكا 
بحبي لها.. احلب ينســـينا املعاناة.. أمتنى أن 
يتحقق الســـالم، ونعود لنحتفـــل معا، ونتوج 

حبنا في ملكال اجلميلة“.
ويكاد ”يوم احلب“ أن يكون عيدا للشـــباب 
فهم يجوبـــون الطرقات مبالبســـهم احلمراء، 
فيمـــا ترتفع أصوات املوســـيقى الصاخبة من 
احملالت التجارية في شـــارع حي الثورة الذي 
يشق جوبا، وعلى وجوه اجلميع ومضات أمل 

في سالم لن يحل في بلدهم إال باحلب.

  

} كلنا يعلم أن ما نفكر به وما نفعله وما 
نحس به.. إنما يصب في مجرى واحد 

ليكّون في النهاية شخصياتنا وما نحن 
عليه.. فهو ثالوث العافية الذي ال غنى 

لمفردة منه عن األخرى.. وهو أشبه بدائرة 
مْوثقة األواصر تصب بعضها في بعض.. 

وعلى الرغم من تباينها واختالفاتها 
العجيبة الشاسعة البون من شخص آلخر 

وكأنها بصمات أصابع ال يمكنها إال أن 
تختلف.. بيد أن عامل التشابه الذي يشترك 
به الجميع إزاءها هو تلك العالقة المتبادلة 

التي تجمع عناصر الدائرة في ما بينها..
فبال عقل يفكر ويقرر ال وجود لبدن 
يستجيب.. وبال بدن صحي معافى بكل 
تفاصيله وأعضائه وغرائزه وحواسه ال 

يمكن للعقل أن يستقيم أو أن تتزن أفكاره.. 

أما المشاعر فهي انعكاس لما يفرزه العقل 
والبدن.. اللذان بدورهما، معا أو كل على 

حدة، ال يمكنهما أن يستقيما إال باستقرار 
المشاعر واتزانها..

فالجسم المريض على سبيل المثال.. 
يوّلد حالة نفسية سلبية قد تؤدي إلى 

الكآبة المرضية بالتدريج إذا ما طال أمد 
المرض العضوي.. والكآبة إذا ما استوطنت 

بدورها في النفس ستزيد من أمراض 
الجسد.. وستعتـّم الرؤيا بالضرورة وتشتت 

األفكار.. لتؤثر على أداء اإلنسان لكل 
فعالياته اليومية وتركيزه في عمله وإبداعه.. 
وستكون بال شك سببا في إرباك عالقته بكل 

ما يحيط به وبكل من يتواصل معه..
وقد علمونا في المدارس ”إن العقل 
السليم في الجسم السليم“.. أما جورج 

برناردشو فيقول ”ال أؤمن بمقولة إن العقل 
السليم في الجسم السليم بل إن الجسم 
السليم هو نتاج العقل الواعي السليم“.. 

ويخبرنا علم الطاقة ”أن مشاعرنا اإليجابية 

هي الحجر األساس لصحة أجسامنا 
وعقولنا ودونها ال يستقيم اإلنسان“.. بينما 

يؤكد األطباء وعلماء النفس أن كل تلك 
المقوالت صحيحة وحقيقية وال تدحض 

بعضها بعضا كما يبدو ألول وهلة.. فالعقل 
والجسد والمشاعر ثالثة توائم ألم واحدة 

هي العافية وال يمكن أن نغفل العناية 
بأحدها دون اآلخر.. وهي عوامل تغذي 

بعضها بعضا.. وتؤثر في ما بينها سلبا 
وإيجابا.. ألن اإلنسان هو في الحقيقة وجود 
فيزيائي وذهني تعكس حالته المشاعر.. أو 

أن ذلك الوجود ذاته يتكّون بسبب طبيعة 
المشاعر التي تغذيه.. أي أن العكس هو 

الصحيح..
وإذا اتفقنا على أن كل ما نفكر به وما 
نشعر به إنما يؤثر على صحتنا البدنية.. 
فعلينا في الوقت نفسه أن ندرك أن كل ما 

نأكله ونشربه وكل ما يدخل جوفنا من هواء 
وماء إنما يؤثر على أفكارنا ومشاعرنا.. 

وهو بحث يبدأ وال ينتهي عند كل تفصيلة 

غذائية وما قد تؤول إليه من مشاعر وأفكار.. 
باإلضافة إلى أن أسلوب الحياة الصحي 

والتنفس الصحيح وطبيعة الحركة اليومية 
كلها عوامل تساعد على صقل أفكارنا 

ومشاعرنا.. وهي حقيقة علمية مثبتة ولم 
تعد محض أفكار ومفاهيم قابلة للنقاش 

والدحض..
وعلى الرغم من أنها حقائق 

توصل إليها العلماء حديثا.. إال أنني 
ال بد أن أشير هنا إلى أبيات قالها 
الشاعر العراقي معروف الرصافي 

قبل ما يقارب قرنا من الزمان وكأنها 
نبوءة علمية شعرية:

”ال بّد من َهَزِل النفوس 
ها.. تعٌب وبعُض ُمزاِحها  فِجدُّ

استجماُم
إن الجسوَم إذا تكوُن 

نشيطة.. تقوى بفعِل 
نشـاطها األحـالُم“.

صباحكم عافية..

عقل.. جسد.. مشاعر

نهى الصراف

} نعانـــي من شـــعور بالفـــراغ، والرغبة في 
التواصل مع أي شـــخص ورمبا شخص معني 
نتـــوق إلى احلديث إليه، هـــذه الرغبة العنيدة 
التي تضغط علينا طوال الوقت وكأنها صخرة 

جتثم على أنفاسنا فال نستطيع منها فكاكا.
”فـــإذا كانت لديـــك هذه األعراض وتشـــعر 
بالوحدة حقا، فأنت لست وحدك“، يقول الدكتور 
روبرت ليهي؛ أســـتاذ الطب النفســـي في كلية 
الطـــب – جامعة وايل كورنيل األميركية ومدير 

املعهد األميركي للعالج املعرفي السلوكي.
ويـــرى ليهـــي أن الوحـــدة هي أحـــد أكثر 
املشـــاعر غير الســـاّرة شـــيوعا والتي خبرها 
املاليـــني من البشـــر حول العالـــم، حيث متثل 
شـــعورا متكررا من اليأس واحلـــزن للبعض، 
فـــي حني تكون مجـــرد عاطفة عابـــرة للبعض 
اآلخـــر قـــد ال يصادفونها ســـوى مـــرة واحدة 
فـــي حياتهم، ولكنها على أي حال هي شـــعور 
لصيق جدا بالنفس البشـــرية وإحدى سماتها 

االنفعالية.
يلجأ بعض األشخاص إلى تناول الكحول 
أو اإلفراط في تناول الطعام لقمع هذه املشاعر 
غيـــر الســـارة، ولعـــل إغـــراق النفـــس حتت 
وطأتها قد يؤدي إلى شـــعور حـــاد باالكتئاب، 
بفعل اجترار عالمات التعجب واألســـئلة التي 
يطرحهـــا املـــرء على نفســـه مثل ”ملاذا أشـــعر 
أو ”ال ميكننـــي أن أكـــون  بالوحـــدة دائمـــا؟“ 
ســـعيدا، طاملا كنـــت وحيدا بهـــذه الصورة!“. 
هـــذا اليـــأس والالجدوى همـــا األكثر خطورة 
وحساســـية من الشـــعور بالوحدة ذاته؛ إذ أن 
اليأس ميكـــن أن يأخذ صاحبه إلى مســـارات 

ملتويـــة بغرض الهروب والتـــواري ولو لفترة 
محدودة، فيلجأ إلى تناول الكحول واملخدرات 

أو اللجوء إلى خيارات أخرى أكثر سوءا.
ويقترح الدكتـــور روبرت ليهـــي مجموعة 
مـــن االســـتراتيجيات التي ميكنها أن تســـهل 
تعاملنا مع الشـــعور بالوحـــدة منها، التطبيع 
مع الوحدة. وبحســـب جون كاجيبو؛ الباحث 
األميركي املتخصص فـــي مجال الوحدة ومن 
خالل دراســـات عدة أشـــرف عليهـــا على مدى 
عقـــود من الزمن، ارتفعت نســـبة األشـــخاص 
الذين يشـــعرون بالوحدة والذيـــن كانوا عينة 
لدراســـاته، من ١١ باملئة في عـــام ١٩٧٠ إلى ٢٠ 
باملئة عام ١٩٨٠، حتى وصل الرقم إلى ٤٥ باملئة 
في الدراســـة األخيرة التي أشرف عليها سنة 

.٢٠١٠
يؤكـــد  الكبيـــرة،  األرقـــام  لهـــذه  ووفقـــًا 
متخصصون على أننا لســـنا لوحدنا في هذه 
املعاناة، في حـــني يرجعها أغلبهم إلى انهيار 
الروابط املجتمعية علـــى مدى العقود األربعة 
املاضية، ومنها حاالت التفكك األسري، ارتفاع 
معـــدالت الطالق، االبتعاد عـــن أماكن العبادة 
وانخفاض املشـــاركة في مؤسســـات املجتمع 

املدني والنقابات العمالية مثال.
ولكـــن هنـــاك جانبا إيجابيا فـــي الوحدة، 
بحســـب علماء االجتماع، فمن شأنها أن تذكر 
األفـــراد بأهميـــة قيم الترابـــط االجتماعي في 
حياتهـــم، مثل عالقات احلب والصداقة وحتى 
تبادل املعرفـــة واخلبرات مـــع اآلخرين الذين 
تربطنا بهم عالقات سطحية، هذه الروابط من 
شـــأنها أن تذكر الناس بأنهم بشر طبعوا على 

التواصل مع بعضهم والعيش املشترك.
وينصح كاجيبو األشخاص الذين يعانون 
من وحدة متكررة، محاولـــة مواجهتها بخطة 
مســـّبقة؛ فهناك أوقات معينة قـــد يعاني فيها 
األشـــخاص مـــن الشـــعور بالوحـــدة أكثر من 
غيرهـــا مثـــل، أوقات املســـاء أو عطلـــة نهاية 
األســـبوع ولعل التخطيط للقـــاء األصدقاء أو 
العائلـــة أو الذهـــاب إلى الســـينما أو اختيار 
بعض البرامج واملسلســـالت ملشـــاهدتها في 

املنزل، أو ممارســـة رياضة املشي في األماكن 
املفتوحـــة واملتنزهات أو التســـوق في عطلة 
نهاية األســـبوع من أنســـب اخليارات للتهرب 
من الوحدة. فإذا كانت املشـــاركة في مثل هذه 
النشـــاطات حتتاج إلى صحبـــة اجتماعية في 
بعـــض احلـــاالت، فإن هـــذه الصحبة ليســـت 
ضرورة على اإلطالق ملن يعاني من قّلة عالقاته 

االجتماعية.
ويرى جون كاجيبو أن الذهاب إلى السينما 
أو معرض فني أو جولة مشي أو انتقاء برامج 
ملشاهدتها في املنزل، ال حتتاج بالضرورة إلى 
مشـــاركة اآلخرين، ولكن رمبـــا يتردد البعض 
في فعـــل هذه األمور مـــن دون صحبة حتى ال 
يقابل نظرات الشفقة في عيون اآلخرين، ورمبا 
تكـــون هذه األفكار غير صحيحة، فاألشـــياء ال 
تبدو هكذا من منظور الناس الذين ينشـــغلون 

أيضا بالقيام بنشاطاتهم اخلاصة وال يعيرون 
اهتماما للغير، وحتـــى وإن حدث هذا، فلماذا 

ينبغي علينا االهتمام مبا قد يعتقدونه؟
على العكس من ذلك، يقول كاجيبو، القيام 
بهـــذه األمـــور مـــن دون احلاجة إلـــى صحبة 
اآلخرين يعني أنك شخص تتمتع باستقاللية 
وحرية وثقة بالنفـــس أيضا وفي الوقت ذاته، 
فإنها تبدو فرصة مناســـبة للتعرف إلى أناس 
جـــدد وبنـــاء عالقات مـــن شـــأنها أن حتارب 

أوقات الوحدة الطويلة.
ومن ناحية أخرى، يفسر البعض وجودهم 
وحيديـــن وبعيدين عن االتصـــال باآلخر، على 
أنـــه وحـــدة حيث تنهـــال عليهم أفـــكار قامتة 
كونهـــم غير ســـعداء وال يســـتطيعون حتمل 
املزيد وبأنهم خاســـرون وغيرهـــا من األفكار 
الســـلبية التي تعمق هذه املشـــاعر، لكنهم في 

احلقيقة ليســـوا وحيدين وكأنهـــم في جزيرة 
منعزلة؛ فاحلياة مبفرداتها الصاخبة موجودة 
حولهم وكل ما هنالك أن اتصاالتهم باآلخرين 
شـــبه مقطوعة أو معّلقة ألســـباب طبيعية أو 
حتددهـــا طبيعة احلياة العصرية، التي جتعل 
الناس تدورون في دوامة االنشـــغاالت فتنسي 

من حولها.
وهذه فرصة جيـــدة كما يراها متخصصو 
علـــم االجتماع، حيث توافـــر الوقت بعيدا عن 
اآلخريـــن يعنـــي أن الفـــرد ســـيتمتع بحريته 
الكاملة في ممارسة هواياته املفضلة أو قضاء 
وقـــت ممتـــع بعيدا عـــن الضجيـــج؛ أو قراءة 
كتـــاب، أو االســـتماع إلى موســـيقى مفضلة، 
أو طهي الطعام، أو ببســـاطة القيام باألشياء 
احملببـــة إلى النفس مـــن دون اخلضوع ملزاج 

اآلخرين وخياراتهم.
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قال مختصون إن الصابون وجل االســـتحمام يهددان البشـــرة الحساســـة؛ حيث أنهما يهاجمان 
طبقة الحماية الحمضية والطبقة الدهنية وقد يتسببان في تهيج البشرة.

حـــذر خبـــراء األمهات من حمل الرضيع في الحامالت، التي يكون فيها وجه الطفل متجها لألمام؛ 
نظرا ألنها تشكل خطرا على صحة ظهر الطفل. أسرة

[ الوحدة تذكر األفراد بأهمية قيم الترابط االجتماعي في حياتهم  [ الوحدة أحد أكثر المشاعر غير السارة شيوعا حول العالم
الوحدة شعور عنيد يصيب األفراد في المجتمعات الحديثة

أو  للقـــاء األصدقـــاء  التخطيـــط 
العائلـــة أو الذهاب إلى الســـينما  
أو املشـــي مـــن أنســـب الخيارات 

للتهرب من الوحدة

◄

املحتفلون يعلنـــون الحب ترياقا 
للحـــرب والقبلية وســـوء األوضاع 
مالبس  ويرتـــدون  االقتصاديـــة، 

حمراء اللون

◄

 الشعور بالوحدة نتيجة حتمية النهيار الروابط المجتمعية

جمال

رقائق الشوفان مفتاح 
الصحة والجمال 

األملانية  } أفـــادت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
بأن رقائق الشـــوفان تعـــد مبثابة مفتاح 
الصحة واجلمال؛ حيث أنها تساعد على 
حرق الدهـــون ومتد اجلســـم بالبروتني 
والطاقـــة وتعمـــل علـــى تقويـــة الشـــعر 

والبشرة واألظافر.
موقعهـــا  فـــي  املجلـــة  وأوضحـــت 
اإللكترونـــي أن رقائـــق الشـــوفان تزخر 
املشـــبعة  غيـــر  الدهنيـــة  باألحمـــاض 
واملغنيســـيوم، مما يســـاعد على حتفيز 
عملية حرق الدهـــون. وبفضل احتوائها 
علـــى األليـــاف الغذائية، تســـاعد رقائق 
الشـــوفان على تنشـــيط عمليـــة الهضم 
والشـــعور بالشـــبع ملدة أطـــول وخفض 

مستوى الكوليسترول الضار باجلسم.
مصـــدرا  الشـــوفان  رقائـــق  وتعـــد 
للبروتينـــات؛ حيـــث حتتـــوي 40 إلى 50 

غراما منها على 7.5 غرام من البروتني.
أيضـــا  الشـــوفان  رقائـــق  وتعتبـــر 
مصـــدرا للطاقة، وذلك بفضـــل احتوائها 
علـــى األليـــاف والبروتينـــات واملعـــادن 
وفيتامينـــات B، كمـــا أن هـــذه التوليفة 
تســـاعد على تقوية املناعة وضبط نسبة 
الســـكر بالدم. ومن ناحيـــة أخرى، متتاز 
على  باحتوائها  الشـــوفان  رقائق 
فيتامـــني H املعـــروف أيضـــا 
والزنك  ”البيوتـــني“  باســـم 
والنحـــاس واملنغنيـــز، 
ممـــا يســـاعد على 
التمتع بشعر جميل 
وبشـــرة مفعمـــة 
بالصحة واحليوية 

وأظافر قوية.

يوم الحب في جنوب السودان ثورة على الكراهية

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر ش

 من مشاعر وأفكار.. 
الحياة الصحي 
عة الحركة اليومية

صقل أفكارنا
علمية مثبتة ولم
م قابلة للنقاش 

حقائق 
يثا.. إال أنني 
يات قالها
الرصافي 
زمان وكأنها

س 
اِحها
س

تســـاعد على تقوية املناعة وضبط نسب
الســـكر بالدم. ومن ناحيـــة أخرى، متتا
على باحتوائها  الشـــوفان  رقائق 
H املعـــروف أيضـــ فيتامـــني
والزنك ”البيوتـــني“ باســـم
والنحـــاس واملنغنيـــز
ممـــا يســـاعد على
التمتع بشعر جميل
وبشـــرة مفعمـــ
بالصحة واحليوي

وأظافر قوية.

كثيرا ما ينتابنا شــــــعور غامض بالوحدة، وكأن ال أحد بقربنا ميكن أن نتحدث إليه وكأن 
شيئا ما يحني ظهورنا فال منلك معه أن نصوب نظراتنا إلى األمام، فنغرق في نهر عميق 
مــــــن احلــــــزن والقلق، واخلوف الذي ينتابنا ليقيننا بأننا لن نســــــتطيع أن نتخلص من هذا 

الغرق ولن يعود بإمكاننا أن نهرب من وحدتنا.
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الجزيرة ينشد خطوة جديدة نحو لقب الدوري اإلماراتي
[ مهمة صعبة للعين بين رباعي المقدمة في ضيافة الشباب

} دبــي - يأمل اجلزيـــرة املتصدر في احلفاظ 
على فـــارق النقـــاط الثماني الـــذي يفصله عن 
الوصـــل الثانـــي، عندما يســـتضيف اإلمارات 
الثالث عشـــر قبل األخير، األربعـــاء في افتتاح 
املرحلة التاســـعة عشـــرة من الدوري اإلماراتي 

لكرة القدم. 
ويريـــد اجلزيرة املتصـــدر برصيد 47 نقطة 
قطـــع خطوة جديدة نحو إحـــراز اللقب الثاني 
في تاريخـــه بعدما حتصل عليـــه ألول مرة في 
عـــام 2011، وقد أصبح قريبـــا من حتقيق حلمه 
بالصعـــود على منصـــة التتويج التـــي تؤهله 
للمشاركة في النسخة الرابعة عشرة من بطولة 
العالـــم لألنديـــة التـــي تســـتضيفها العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي في ديسمبر املقبل.
وســـتكون مباراة اإلمـــارات األربعاء ضمن 
ثمانـــي مواجهات ســـيخوضها العبو اجلزيرة 
قبل الوصـــول إلى ختـــام البطولـــة، لذلك فإن 
الفريق يتطلع إلى عدم التفريط في أي نقطة وال 
سيما أنه سيلعب لقاءين صعبني في املرحلتني 
املقبلتـــني عندما يحل ضيفا على األهلي الثالث 

ثم يستضيف العني الرابع. 
وتصب الفوارق الفنية لصالح اجلزيرة، لكن 
عليه أن يحذر من ســـعي اإلمارات الثالث عشر 
برصيد 12 نقطة للخروج من دوامة الهبوط إلى 
الدرجة الثانية، وكذلك حتقيقه لبعض النتائج 
املفاجئـــة مثل التي حققها عند فوزه على العني 
(3-2) وعلى الشباب برباعية نظيفة وتعادله مع 

اجلزيرة نفسه في الذهاب (1-1).
حـــذر الهولنـــدي هينـــك تـــني كات مـــدرب 
اجلزيـــرة العبـــي فريقه من خطـــورة اإلمارات، 
وقـــال في املؤمتر الصحافـــي اخلاص باملباراة 
”ســـنخوض مبـــاراة صعبـــة أمـــام اإلمـــارات، 
املنافـــس كلفنا نقطتـــني هامتني فـــي الدوري، 
إضافـــة إلى أنـــه انتصر على الشـــباب بأربعة 
أهداف كما فاز على العني، وهذا يثبت أنه قادر 
على تقدمي مســـتويات قوية رغم مركزه املتأخر 

في جدول ترتيب الدوري“. 
وتابع ”نحن في املقابل سنخوض املواجهة 
في ملعبنا الذي لم نتعرض فيه للخســـارة منذ 
بداية املوســـم فـــي الدوري، ولدينـــا ثقة كبيرة 
في قدرتنا على تخطى أي منافس وعلى كســـب 

النقاط الكاملة من أي مباراة مهما كانت صعبة 
أو معقدة“. وتابع ”ســـنجري بعض التبديالت 
على التشـــكيلة أمام اإلمارات ألننا نفتقد بعض 
الالعبـــني مثـــل خلفان مبارك الـــذي أصيب في 
مبـــاراة بني ياس وســـيغيب بشـــكل مؤكد عن 

مباراة األربعاء“. 
ويدرك اجلزيرة متاما أنـــه ال مجال لفقدان 
أي نقطـــة قبل اللعب في املباراتني املقبلتني في 
الـــدوري مع العمالقني األهلـــي والعني، وقبلها 
ســـيكون قد خاض اجلولتني األوليني في دوري 
أبطال آســـيا أمام خلويا واالستقالل. وقال تن 
كات ”اجلزيـــرة يطمح إلى الفوز بـــكل األلقاب 
والكؤوس مبا في ذلك درع الدوري لكن املشوار 
مـــازال طويال جـــدا ومازلنا بعيديـــن عن خط 

النهاية“.
فـــي الطـــرف املقابل قـــال التشـــيكي إيفان 
هاشيك املدير الفني لفريق اإلمارات إن املباراة 
أمام اجلزيرة، ســـتكون صعبـــة للغاية لكونها 
أمـــام متصدر البطولة. وأضاف هاشـــيك خالل 
املؤمتر الصحافي التمهيدي للمباراة ”رغم أننا 
سنالقي خصما عنيدا وقويا في كافة خطوطه، 
تظـــل كل االحتمـــاالت واردة فـــي كـــرة القدم ، 

خاصة في ظل اإلمكانات العالية لالعبي فريقنا 
وقدرتهـــم على حتدي الظـــروف التي تواجههم 
مثلمـــا حـــدث فـــي مباريات عـــدة أمـــام الفرق 
املرشحة للفوز مثل العني والشباب وبني ياس 

واجلزيرة في الدور األول“. 
وتابـــع ”يغيب عن صفوف اإلمارات ســـعد 
سرور وخالد خميس لإليقاف، ومن املؤكد أننا 
فـــي وضع خطيـــر للغاية على الئحـــة الترتيب 
ويجب أن نسعى إلى الفوز بالكفاح على أرض 

امللعب“. 
وأضـــاف ”علينا البحث عـــن كيفية إيقاف 
خطورة املهاجم اإلماراتي املتميز علي مبخوت 
وكذلـــك املغربـــي مبـــارك بوصوفـــه، وعلينـــا 
اســـتغالل الفرص التي تتاح لنـــا أمام مرماه، 
وبقليل مـــن التركيز ميكن أن ننجح في حتقيق 
نتيجة إيجابية“. ويتربع اجلزيرة في الصدارة 
برصيد 47 نقطة، بينمـــا يحتل اإلمارات املركز 

قبل األخير برصيد 12 نقطة.
يأمل الوصل الثاني (39 نقطة) في مواصلة 
ضغطه علـــى اجلزيرة من خـــالل لقائه بضيفه 
احتـــاد كلباء احلادي عشـــر (16 نقطـــة)، وهو 
نفـــس طمـــوح األهلـــي الثالـــث (38 نقطة) في 

مواجهـــة حتا التاســـع (20 نقطة). وســـتكون 
مهمة العني (37 نقطة) هي األصعب بني رباعي 
املقدمة لكونه يحل ضيفا على الشـــباب الثامن 

(24 نقطة). 
وبتعـــرض العني لهزمية مفاجئـــة أمام دبا 
الفجيـــرة (1-2) فـــي اجلولة املاضيـــة تتقلص 
آماله في املنافســـة على اللقـــب، ويصبح هدفه 
ضمان أحد املقاعد اآلســـيوية في املوسم املقبل 
التي سيحجزها أصحاب املراكز الثالثة األولى 

في الدوري.
وأصبـــح املركز الرابع غير كاف للمشـــاركة 
في مباريات امللحق بدوري أبطال آسيا املوسم 
املقبـــل كما حصـــل في النســـخة احلالية، على 
اعتبـــار أن الفـــرق األربعة املتأهلـــة إلى نصف 
نهائي مسابقة كأس اإلمارات النصر والشارقة 
والوحـــدة وحتا ســـيضمن أحدهـــا واحدا من 

املقاعد األربعة. 
وفـــي املباريـــات األخـــرى، يلعـــب الظفرة 
اخلامـــس (26 نقطـــة) مع بني يـــاس األخير (8 
نقاط)، والوحدة السادس (25 نقطة) مع الشارقة 
العاشـــر (17 نقطة)، ودبا الفجيرة الثاني عشر 

(12 نقطة) مع النصر السابع (25 نقطة).

ــــــق اجلزيرة إلى مواصلة تصدر  يتطلع فري
دوري احملترفــــــني اإلماراتي لكــــــرة القدم، 
عندما يواجه فريق اإلمارات املتعثر ضمن 

املرحلة التاسعة عشرة من املسابقة.

في ثوب البطل

} الدوحــة - يخوض خلويا املتصدر والســـد 
مطارده املباشر مباراتني صعبتني األول مع أم 
صـــالل األربعاء والثاني مـــع العربي اخلميس 
فـــي املرحلة احلادية والعشـــرين مـــن الدوري 

القطري لكرة القدم. 
ويســـعى خلويا في مواجهته مع أم صالل 
إلى مواصلة االنتصارات والتمسك بالصدارة، 
قبل املواجهة مـــع اجلزيـــرة اإلماراتي االثنني 
املقبل في دوري أبطال آسيا، وهي مهمة صعبة 
لكـــون أم صالل مـــن الفرق اجليدة. وســـتكون 
مهمة الســـد أصعـــب حيث يصطدم مبنافســـه 

اللدود العربي السابع في لقاء الدربي.
وتبدو كفة السد هي األرجح مع عودة هدافه 
اجلزائري بغداد بوجنـــاح وقلب الدفاع بيدرو 
ميغيـــل بعد اإليقاف، إلى جانـــب وجود النجم 
اإلسباني تشـــافي وخلفان إبراهيم العائد بعد 
غيـــاب طويل، لكن العربي عاد بقوة في املرحلة 
املاضيـــة وتغلـــب علـــى الغرافة بهدفـــني رغم 
غياب قائده بوعـــالم خوخي وهدافه البرازيلي 
باولينيو املصابني، وقلب الدفاع فيفيا إكواسي 

بسبب اإليقاف. 
ورغـــم احتمال اســـتمرار غيـــاب الالعبني 
الثالثة، فإن العربي اعتاد التألق أمام السد، من 
خالل عدد من عناصره الشبابية وأبرزهم أحمد 
خلفـــان وأحمـــد العمادي إلى جانب التشـــيلي 

لويس خمينيز والنيجيري إيزكيل.
 ويلتقـــي الريـــان حامـــل اللقـــب وصاحب 
املركـــز الثالـــث معيذر الثاني عشـــر في مباراة 
سهلة نســـبيا، مع أن األخير لم يخسر في آخر 
3 مراحـــل. ويأمل كل مـــن اخلريطيات احلادي 
عشر واجليش الرابع في مواصلة االنتصارات 
عندما يلتقيـــان اخلميـــس، األول للبقاء ضمن 
فـــرق الصدارة بوجـــود املهاجمـــني البرازيلي 
راشـــيدوف،  ســـارد  واألوزبكـــي  رومارينيـــو 
والثانـــي حملاولـــة االبتعاد عن خطـــر الهبوط 
معتمدا علـــى املغربـــي أنور ديبـــا واألوزبكي 
ســـنجار واملغربـــي رشـــيد تيبـــر. وبعيدا عن 
صراع األربعة األوائل، تشـــهد املرحلة مواجهة 
قوية في القاع بني الوكرة الرابع عشر واألخير 
والشحانية الثالث عشر. ويلعب أيضا الغرافة 

مع اخلور واألهلي مع السيلية.

مواجهتان صعبتان للخويا 

والسد في الدوري القطري
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«العودة بانتصار من نيامي تبقى أمرا مهما بالنسبة إلينا، لكن ال تحسم األمر، سنستعد لإلياب رياضة

بنفس الجدية والتركيز من أجل حجز بطاقة التأهل}.

عبدالحق بن شيخة
المدير الفني التحاد طنجة المغربي

«قدمـــت البرنامـــج التدريبي لالتحـــاد، ويتضمن عددا مـــن املباريات التجريبية واملعســـكرات 

التدريبية، نأمل أن تتحقق على أرض الواقع، ليكون إعدادا يليق بمنتخب العراق}.

قحطان جثير
مدرب املنتخب العراقي للناشئني

التكهنـــات  تزايـــدت   - لــوزان (سويســرا)   {
املتعلقة باحتمـــال التصويت ملنح اســـتضافة 
دورتـــي األلعـــاب األوملبية الصيفيـــة في 2024 
و2028 معـــا، خالل الدورة املقبلة في ســـبتمبر 
ألعضاء اللجنـــة األوملبية الدولية التي ال يحبذ 
رئيسها األملاني توماس باخ وجود ”خاسرين“. 
وكان بـــاخ عزز في ديســـمبر املاضـــي التوجه 
ملنح االســـتضافة املزدوجة، باعتباره أن طريقة 
التصويـــت الراهنـــة تؤدي إلى وجـــود العديد 
من اخلاســـرين في ملف اســـتضافة أكبر دورة 

رياضية.
وتعتبر العاصمة الفرنسية باريس ومدينة 
لوس أجنلـــس األميركية لهمـــا أوفر احلظوظ 
للفوز باســـتضافة األلعـــاب األوملبية في 2024، 
وتنافســـهما بدرجـــة أقـــل العاصمـــة املجرية 
بودابســـت. وسيعلن عن اســـم املدينة املنظمة 
فـــي 13 ســـبتمبر 2017 في ليما خـــالل الدورة 
130 ألعضـــاء اللجنة األوملبيـــة الدولية. وهناك 
تكهنـــات باحتمال إســـناد اســـتضافة أوملبياد 
2024 إلـــى باريـــس وأوملبيـــاد 2028 إلى لوس 

أجنلس في عملية تصويت واحدة. وال يتماشى 
التصويت الستضافة دورتني أوملبيتني معا مع 
اآلليـــة األوملبية، إال أن بـــاخ أكد في تصريحات 
سابقة وجوب ”أن نأخذ في االعتبار أن اإلجراء 

كما هو اآلن ينتج الكثير من اخلاسرين“.
وتخشـــى اللجنة األوملبية الدولية من عدم 
تقدم باريس أو لوس أجنلس بطلب الستضافة 
األلعاب مجددا في حال عدم نيلهما حق تنظيم 
أوملبيـــاد 2024. وفـــي فترة من عدم االســـتقرار 
االقتصـــادي، فـــإن اللجنة األوملبيـــة الدولية ال 
ميكنها خســـارة مدن مرشحة من هذه النوعية. 
ودعـــم بـــاخ دعوته إلـــى تغيير اآلليـــة بالقول 
”ميكنـــك إن تكون ســـعيدا في ظـــل موقف قوي 
(جلهة عدد املدن املرشـــحة) ليوم واحد، ولكنك 
تتأســـف في اليـــوم التالـــي ألن اإلجـــراء يبدأ 
بإنتاج خاســـرين، فليس الهـــدف من إجراءات 

الترشيح األوملبي إيجاد خاسرين“.
في حال خســـرت باريس مجددا استضافة 
األلعاب بعد فشـــلها في 1992 (أمام برشـــلونة) 
لنـــدن)،  (أمـــام  و2012  بكـــني)  (أمـــام  و2008 

فمـــن املرجح أال تتقـــدم بأي طلـــب جديد لهذه 
االســـتضافة. واألمر نفســـه يتوقـــع أن ينطبق 
علـــى لوس أجنلـــس التي حتظى بدعم واســـع 
من وسائل اإلعالم األميركية الكبرى. وقد سبق 
للوس أجنلس استضافة أوملبياد 1932 و1984، 
بينما اســـتضافت التظاهرة باريس مرتني في 
1900 و1924. وقـــال مصـــدر مقرب مـــن اللجنة 
األوملبية الدولية إن ”فكـــرة التصويت املزدوج 

مطروحة على الطاولة“.
وأضاف املصدر الذي رفض كشـــف هويته 
بسبب سرية النقاشات ”ثمة إجراءات واضحة 
بالنســـبة إلـــى 2024، ولكنهـــا لم تتحـــدد بعد 
بالنسبة إلى 2028“، مضيفا ”على املرشحني أن 
يعلنوا موافقتهم على التصويت املزدوج، فإذا 
قالوا ال، ســـيكون من الصعـــب فرضه عليهم“. 
وإذا وافقت باريس ولوس أجنلس وبودابست 
على إجراء تبديالت في التصويت، فإن اللجنة 
األوملبية الدولية حينها حتتاج إلى دعم احتاد 
اللجان األوملبية الوطنية (أنوك)، وإلى التحدث 
مع البلدان التـــي أعربت عن رغبتها في التقدم 

الستضافة أوملبياد 2028.
ســـبق ملدريد أن أشارت إلى احتمال التقدم 
مبلفهـــا لألوملبيـــاد املذكور. وميكـــن الجتماع 
اللجنـــة التنفيذية للجنة األوملبيـــة الدولية في 
يوليو املقبل اخلروج باقتراح رســـمي في شأن 
هـــذا التغيير، ولكن امليثاق األوملبي ســـيحتاج 
إلـــى تعديل أيضا، حســـب مصـــدر آخر مقرب 
مـــن احلركـــة األوملبيـــة. ويقول باتريـــك نالي، 
املتخصـــص فـــي التســـويق الرياضـــي وأحد 
مؤسســـي برنامج املنح الـــذي تقدمه األوملبية 
الدولية، إن فكرة التصويت املزدوج هي خطوة 
”ذكيـــة جدا من بـــاخ“. أضـــاف ”يعلـــم باخ أن 
اللجنة األوملبية الدولية تواجه صعوبات. أحد 
أكبر املخاوف هو ماذا ســـيحصل في حال عدم 

فوز لوس أجنلس؟“. مقدم على تحديات جديدة

باخ يميل إلى استضافة مزدوجة ألوليمبياد 2024 و2028

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ حضر مهدي علي مدرب المنتخب 

اإلماراتي، تدريبات النصر، لمتابعة 
الفريق عن قرب. ويأتي ذلك قبل اإلعالن 
عن القائمة المختارة لمواجهة اليابان 

وأستراليا في التصفيات اآلسيوية 
المؤهلة لنهائيات مونديال 2018.

◄ واصل هيلر مومي مهاجم منتخب 
أفريقيا الوسطى ونادي الرجاء 

البيضاوي عروضه المميزة في الدوري 
المغربي، بعدما سّجل ثالث أهدافه في 
مبارتين فقط. وساهم هيلر مومي في 

تحقيق الرجاء النتصارين على التوالي.

◄ أعلن نادي االتحاد اإلسكندري 
تعيين المدرب اإلسباني خوان ماكيدا 
مديرا فنيا لفريق الكرة خلفا لمختار 

مختار. ووقع ماكيدا عقد تدريب الفريق 
اإلسكندري لمدة عام ونصف العام، مع 

مساعده أنطوني.

◄  نشبت أزمة جديدة، في طريق 
انتقال أحمد دويدار، مدافع سموحة 
اإلسكندري، لألهلي المصري، بداية 

من الموسم المقبل. وفوجئ مسؤولو 
األهلي، بتوقيع أحمد دويدار على عقد 

انتقاله للقادسية الكويتي، بداية من 
الموسم المقبل.

◄  أشاد السويسري كريستيان غروس، 
مدرب األهلي، بالروح القتالية التي ظهر 
بها العبوه في مباراتهم أمام القادسية، 

والتي انتهت لمصلحة فريقه (1-3)، 
وتأهل فريقه لربع نهائي الكأس.

◄  يدخل المنتخب العراقي، منتصف 
شهر مارس المقبل معسكرا تدريبيا في 

العاصمة اإليرانية طهران، تحضيرا 
لمباراتي أستراليا والسعودية ضمن 
منافسات تصفيات كأس العالم 2018.

باختصار

◄ قام املالكم الفلبيني ماني باكياو 
بإطالق حملة استطالع رأي على تويتر 

للتعرف على آراء متابعيه حول هوية 
املنافس، الذي يفضلون أن يواجهه في 

الفترة املقبلة. وقال باكياو (38 عاما) عبر 
تويتر ”من هو املنافس، الذي ترغبون في 

أن أواجهه في اإلمارات؟“. وقدم املالكم 
الفلبيني أربعة خيارات 
ألنصاره: األسترالي 

جيف هورن واألميركي 
تيرينس كراوفورد 

والبريطانيني أمير 
خان وكيل بروك. 

وجاءت معظم 
نتائج استطالع 
الرأي لتصب في 

صالح خان، البطل 
السابق للوزن 

املتوسط.

متفرقات
◄ جنح النجم التونسي مالك اجلزيري 

في حتقيق قفزة في التصنيف العاملي 
اجلديد. وصعد الالعب التونسي 3 مراكز 
ليحتل املرتبة 47 عامليا وهو أفضل ترتيب 
للجزيري في مسيرته االحترافية. وجاءت 

هذه القفزة بعد تخطيه الدور األول لبطولة 
مونبلييه املفتوحة والتي 

غادرها بعد هزميته 
في الدور الثاني أمام 

املصنف 22 عامليا 
الفرنسي ريشار 

غاسكي مبجموعتني 
دون رّد. وجتدر 
اإلشارة إلى أن 

مالك اجلزيري كان 
قد تألق مؤخرا في 
تشكيلة تونس في 

كأس ديفيز أمام 
السويد.

◄ أكد األملاني نيكو روزبيرغ، حامل لقب 
بطولة العالم لسباقات اجلائزة الكبرى 

للسيارات ”فورموال- 1“، أنه لن يتدخل في 
الصراع اجلديد في فريق مرسيدس بني 

زميله السابق البريطاني لويس هاميلتون 
والفنلندي فالتيري بوتاس، متعهدا 

بعدم كشف أسرار السائق البريطاني. 
وقال روزبيرغ خالل حفل توزيع جوائز 
”لوريوس“ في موناكو ”سأكون محايدا 
للغاية“. وكان بوتاس، الذي انضم إلى 

فريق مرسيدس هذا املوسم 
خلفا لروزبيرغ، 

قد طلب في وقت 
سابق التحدث مع 

السائق األملاني. 
وأعرب روزبيرغ 

عن استعداده 
ملساعدة 
بوتاس.

و ب و ور ي
والتي 

ه 
مام

ني

 

دس هذا املوسممممممممممممممممممممممممممم
رغ،

وقت 
ث مع

ني.
يرغ 

ه 

الوصل يأمل في مواصلة ضغطه 

علـــى الجزيـــرة مـــن خـــالل لقائـــه 

بضيفـــه اتحاد كلبـــاء، وهو نفس 

طموح األهلي

◄

باريس الفرنســـية ولوس أنجلس 

األميركيـــة لهمـــا أوفـــر الحظوظ 

للفـــوز باســـتضافة دورة األلعاب 

األوملبية في 2024

◄

. وقد أن أواجهه في اإلمارات؟
الفلبيني أربع
ألنصاره:
جيف هو
تيرينس ك
والبر
خان
وجاء
نتائج
الرأي
صالح
السابق
املتوسط



أرسنال في رحلة صعبة لمواجهة بايرن ميونيخ في أبطال أوروبا
[ ريال مدريد يخوض اختبارا عسيرا عندما يستقبل نابولي  [ كايخون: نريد أن نتقدم خطوة ونصبح بين كبار أوروبا

} لنــدن - تتكرر املواجهـــة بني بايرن ميونيخ 
حامـــل اللقب خمس مـــرات آخرها فـــي 2013، 
مع أرســـنال اإلنكليزي احلالم بلقبه األول، في 
ذهاب الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القـــدم. وأقصى بايرن خصمه من 
دور الــــ16 في مواســـم 2005 و2013 و2014، كما 
سحقه في دور املجموعات املوسم املاضي على 

أرضه 1-5. 
وفي املواسم الستة املاضية، خرج أرسنال 
من دور الـ16، علما بأنه بلغ نهائي 2006. وحقق 
بايرن 15 فوزا متتاليا على أرضه في املسابقات 
األوروبية، وستحمل مواجهة األربعاء الرقم 11 
مع أرسنال على أرضه. ووصل الفريق البافاري 
في املواســـم الثالثة املاضيـــة إلى الدور نصف 

النهائي، آخرها أمام أتلتيكو مدريد.
فـــي املقابل، لـــم جتنب صـــدارة أرســـنال 
ملجموعته أمام باريس ســـان جرمان الفرنسي 
القوي، مواجهة فريق من الوزن الثقيل في ثمن 
النهائي، إذ حل بايرن ثانيا أمام أتلتيكو مدريد 
اإلســـباني. ويتمسك مدرب أرســـنال الفرنسي 
أرســـني فينغر، مبهمته في الفريق الذي يحتل 
املركـــز الثالث فـــي ترتيب الـــدوري اإلنكليزي 
بفارق عشـــر نقاط عن تشيلسي، مؤكدا أنه غير 
مســـتعد للراحة بعد من تدريبه، على الرغم من 
انتقادات املشجعني وتقارير صحافية عن قرب 

مغادرته.

ويتولـــى فينغر (67 عاما) تدريب أرســـنال 
منذ 1996، وقاده إلى العديد من األلقاب احمللية 
أبرزها الدوري في 1998، إال أن عقده مع النادي 
اللندنـــي ينتهي في املوســـم احلالـــي. ويعول 
فينغر على التشـــيلي أليكســـيس سانشـــيس، 
متصـــدر ترتيـــب الهدافني فـــي البرميرليغ (17 
هدفا) وصاحب هدفي الفوز على هال الســـبت 
املاضي. بيد أن صانع األلعاب مســـعود أوزيل 
يبدو بعيدا عن مســـتواه راهنا، إذ لم يســـجل 
منذ ديســـمبر. ورأى فينغر أن ”الوقت قد حان 

ليســـجل مجـــددا. شـــعرت بأنه لم يكـــن واثقا 
بنفســـه (ضد هال)“. وبدا مدافـــع ”املدفعجية“ 
األملاني شـــكودران مصطفي واثقـــا ”إذا قدمنا 

أفضل ما منلك، ميكننا الفوز على بايرن“.

فرصة التأهل

فاز أرسنال على بايرن 2-0 في ميونيخ في 
2013، لكنه فشل في التأهل خلسارته ذهابا على 
أرضـــه 1-3، وفي ذلك العام توج بايرن باللقب. 
وعلق فينغر ”لقد فزنا هناك، وأشعر بأننا منلك 
فرصـــة التأهـــل“. وتعرض العب وســـط بايرن 
اإلسباني تشابي ألونسو (35 عاما) إلصابة في 

ركبته خالل حصة تدريبية. 
وفي حال عدم متكن ألونســـو من املشاركة 
فـــي مباراة ثمـــن النهائي، ســـيضاف ذلك إلى 
معانـــاة املدرب اإليطالي كارلو أنشـــيلوتي مع 
اإلصابـــات في صفوفه، إذ أنه ســـيخوضها في 
غياب مدافعه جيروم بواتينغ والفرنسي فرانك 
ريبيـــري اللذين يتعافيان من إصابة في الكتف 

والفخذ تواليا.
ورغم صدارته املريحة في البوندسليغا، لم 
يكن بايرن مقنعا في األسابيع املاضية، واحتاج 
إلى هدفـــني متأخريـــن لتخطي إينغولشـــتات 
املتواضـــع. وال يـــزال مهاجمه تومـــاس مولر 
بعيدا عن مســـتواه، إذ سجل هدفا يتيما في 17 
مباراة في الدوري، بيـــد أنه يعول على جناعة 
هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب 

الـ23 هدفا في مختلف املسابقات. 
وقال ليفاندوفســـكي ”يجب أن نسجل هدفا 
على األقل وأال تهتز شـــباكنا، كي تكون أمسية 

جيدة لنا“. 
ويخضع ريال مدريـــد حامل اللقب الختبار 
صعب عندما يستقبل نابولي اإليطالي صاحب 
الهجـــوم القـــوي، فيما يبـــدو بايـــرن ميونيخ 
األملانـــي مرشـــحا للتفوق على ضيفه أرســـنال 
اإلنكليـــزي. يحتل نابولـــي املركـــز الثالث في 
صـــدارة الـــدوري اإليطالي بفـــارق 9 نقاط عن 
يوفنتوس املتصدر، إال أنه صاحب أقوى هجوم 
(57 هدفـــا في 24 مبـــاراة) في ”ســـيري أ“، في 
ظل التألق املســـتمر للبلجيكـــي دريس مرتنس 

صاحب الـ13 هدفا في آخر 10 مباريات.
كمـــا أن نابولي لم يذق طعم اخلســـارة في 
آخر 18 مباراة له في جميع املســـابقات، ويقدم 
العبو املدرب ماوريتسيو ســـاري أداء جماعيا 

الفتـــا، رغم انتقال هدافه الســـابق األرجنتيني 
غونزالـــو هيغواين إلى يوفنتـــوس. وقد يعول 
ساري على املهاجم البولندي العائد من إصابة 
قوية أركاديوش ميليك. رغم كل ذلك، يبدو ريال 
مدريد مرشـــحا لفـــرض واقعيته علـــى ضيفه 
اإليطالي فـــي ملعب ”ســـانتياغو برنابيو“، إذ 
يتصـــدر الـــدوري اإلســـباني بفـــارق نقطة عن 
غرميه برشلونة وميلك مباراتني مؤجلتني، كما 
حقق رقما قياســـيا محليا هذا املوسم بخوضه 
40 مباراة متتالية من دون خســـارة، ولم يخسر 

في 11 مباراة متتالية في دوري األبطال.
وحســـم ريال مدريـــد، املتـــوج 11 مرة (رقم 
قياســـي)، لقبيـــه األخيرين فـــي البطولة على 
حســـاب جـــاره أتلتيكـــو مدريد فـــي 2014 بعد 
التمديد، وفـــي 2016 بـــركالت الترجيح. التقى 
الفريقان مرة واحـــدة قاريا في الدور األول من 
نســـخة 1988 عندما كانت البطولة حتت اســـم 
كأس األندية األوروبيـــة البطلة. وبعد التعادل 
1-1 فـــي نابولي، فاز ريال إيابا 2-0 وتأهل إلى 

الدور التالي. يرى املهاجم اإلســـباني خوسيه 
كايخـــون الذي حمل ألوان ريال مدريد ســـابقا، 
أنه حـــان الوقـــت ليكشـــر نابولي عـــن أنيابه 
”ســـتكون عودة مميـــزة لبرنابيو، هـــذا منزلي 
وســـأظهر دوما امتناني للمشـــجعني“، وتابع 
”نحـــن في حالـــة تصاعدية، ولدينـــا الكثير من 
الالعبني الشبان. نريد أن نتقدم خطوة ونصبح 
بـــني كبار أوروبا“. وحل ريـــال مدريد ثانيا في 
مجموعتـــه ضمـــن الدور األول بفـــارق نقطتني 
خلف بوروسيا دورمتوند األملاني، فيما تصدر 
نابولـــي مجموعته بفارق 3 نقـــاط أمام بنفيكا 

البرتغالي.

شكوك حول رونالدو

مهمة املدرب الفرنســـي زين الدين زيدان قد 
تكون شـــاقة فـــي حال غياب هدافـــه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو أفضل العب فـــي العالم. 
وتـــدرب رونالـــدو االثنـــني، بعيـــدا عـــن باقي 

الالعبني، وســـط تقارير صحافيـــة عن تعرضه 
إلصابـــة طفيفة في الفخـــذ اليمنى خالل الفوز 
علـــى أوساســـونا (3-1) الســـبت فـــي الدوري 
احمللـــي. وفي حـــال مشـــاركته، ســـتكون أمام 
رونالـــدو فرصة تعزيز رقمه القياســـي كأفضل 
هـــداف فـــي تاريـــخ دوري أبطـــال أوروبا (96 
هدفا حاليا). إلى ذلك، شـــارك اجلناح الويلزي 
غاريـــث بايل غداة التحاقه مجددا بالفريق، في 
التدريب بشكل معتاد، لكن لم يعرف بعد ما إذا 
كان ســـيخاطر بزجه بعد غياب ثالثة أشهر عن 
املنافســـات بســـبب إصابة وعمليـــة في كاحله 

األمين. 
وفي حال تعرض فريـــق زيدان ألي تقصير 
األربعـــاء حتـــت أنظـــار األرجنتينـــي دييغـــو 
الســـابق، ستكون  أســـطورة نابولي  مارادونا 
الفرصة ســـانحة لفريق اجلنـــوب اإليطالي كي 
يضرب بقوة على ملعبه ”ســـان باولو“، حسب 
ما أضاف كايخون ”سان باولو رائع، هو العبنا 

الثاني عشر“. 

تتواصل األربعاء منافســــــات دور الســــــتة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
والتي تعيش على وقع أكثر من صراع مألوف على الساحة األوروبية، حيث يلتقي أرسنال 
اإلنكليزي مع مضيفه بايرن ميونيخ األملاني وريال مدريد اإلسباني مع نابولي اإليطالي.

رياضة
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صراع العمالقة

«هناك 13 مباراة متبقية.. وأتمنى أن نحقق فيها النتائج املناســـبة. نســـتطيع رؤية الضوء في 

نهاية النفق.. لكن مباراة بيرنلي كانت تذكرة بأن الوصول إلى خط النهاية لن يكون سهال}.

غاري كاهيل 
العب فريق تشيلسي اإلنكليزي

«أنا ســـعيد وفخور جدا بهؤالء الشـــباب الذين أظهـــروا روحا عالية، كل مـــدرب لديه إحصاءاته 

الخاصة وبالنسبة إلينا، فقد خسرنا العديد من املباريات التي كنا فيها أفضل من الخصم}.

فنتشنزو مونتيال 
مدرب فريق ميالن اإليطالي

في حال مشـــاركته، ستكون أمام 

رونالدو فرصة تعزيز رقمه كأفضل 

هـــداف فـــي تاريـــخ أبطـــال أوروبا 

(96 هدفا حاليا)

◄

} رومــا - يؤمن ماســــيمو موراتي، الرئيس 
السابق لنادي إنتر ميالن اإليطالي، أن فريقه 
ميلك قائمة من الالعبني تشبه كثيرا ما ميلكه 
يوفنتوس املهيمن متاما على الكرة اإليطالية 
خــــالل املواســــم الســــتة األخيــــرة، مؤكدا أن 
املســــافات بني الناديــــني العريقني في طريقها 

إلى الزوال. 
وقال موراتــــي في تصريحات ”كمشــــجع 
لفريق إنتر ميالن دائما أثق فيه وأؤمن بقدرتنا 
علــــى حتقيق الكثير“. وأضــــاف موراتي ”في 

الوقت احلالي الثقة في الفريق لديها أســــباب 
منطقية، بعدما أصبح اجلميع يستمتع بأداء 
الفريق القوي ويرشــــحه لتحقيــــق الفوز قبل 
املباريات، ويســــعى جميع املشجعني للذهاب 

ورؤية الفريق في املباريات“. 
واختتم رئيس النادي السابق حديثه قائال 
”املسافات بيننا وبني يوفنتوس لم تعد كبيرة 
وفي طريقها إلى الزوال متاما، قائمة الفريقني 
متشــــابهة كثيرا وبإضافة بعــــض التدعيمات 

سيصبح الفريقان على نفس الدرجة“. 

موراتي: إنتر قادر على تحقيق األفضل
} ليفربــول (إنكلــرتا) - أكـــد القائـــد جوردان 
هندرســـون أن ليفربـــول سيســـعى لتعويض 
مستواه البائس هذا العام بتحقيق حلم املدرب 
يورغن كلوب فـــي الفوز بكل املباريات املتبقية 

هذا املوسم في الدوري اإلنكليزي املمتاز. 
وقـــال كلوب قبل فـــوز ليفربـــول 2-0 على 
توتنهـــام إنـــه ”يحلـــم بتحقيـــق 14 انتصارا 
على التوالـــي في الدوري“، بينما اســـتضاف 
هندرســـون اجتماعا لتنقية األجـــواء مع بقية 
الفريق األسبوع املاضي في محاولة للسيطرة 

علـــى التراجع األخير للنادي. ونقلت وســـائل 
إعالم بريطانية عن هندرســـون قوله ”هذا هو 
الهـــدف. من اليـــوم األول قلنـــا إن الهدف هو 
الفوز بكل مباراة. فـــي بعض األحيان ال يكون 
ذلـــك ممكنا لكنه هدفنا والهـــدف اآلن أن نفعل 

ذلك حتى نهاية املوسم“. 
وأضاف العب وسط منتخب إنكلترا ”تقدمي 
هذا األداء (أمـــام توتنهام) ال يعوض ذلك لكنه 
بداية وخطوة في الطريق الصحيح. اآلن علينا 

البناء على ذلك ومواصلة التقدم“.

هندرسون: علينا مواصلة التقدم

} بورنمــوث (إنكلرتا) - أكـــد بيب غوارديوال 
مـــدرب مانشســـتر ســـيتي قـــدرة العبيه على 
االقتـــراب من تشيلســـي لكنه يـــرى أن ”فارق 
مع متصدر الدوري  النقاط ال يزال كبيرا جدا“ 

اإلنكليزي املمتاز. 
وحقق ســـيتي فـــوزا مســـتحقا ٢-٠ على 
بورمنوث ليقفز من املركز اخلامس إلى املركز 
الثانـــي بفـــارق ثمانـــي نقاط عن تشيلســـي. 
ورغم شعور غوارديوال بســـعادة بسبب قدرة 
ســـيتي على اخلروج باالنتصار فإنه يعتقد أن 
تشيلسي يتقدم بفارق ”ضخم“ جدا على باقي 
املنافســـني. وقال غوارديوال بعد الفوز بهدفي 
رحيم سترلينغ، وتيرون مينغز بطريق اخلطأ 
فـــي مرماه بعد ملســـة من ســـيرجيو أغويرو، 

”الفارق ال يزال كبيرا جدا“.
وأضاف أن تشيلســـي لم يحقق الفوز أمام 
بيرنلي األحـــد واكتفى بالتعادل ١-١ لكنه رغم 
ذلك قـــدم أداء قويا وصنع العديد من الفرص. 
وتابـــع ”الفـــارق ال يـــزال ضخمـــا. مـــن املهم 
بالنسبة إلينا التركيز على مبارياتنا وتطوير 
مســـتوانا وأشعر أن مســـتوانا حتسن كثيرا 
فـــي املباريات األخيـــرة“. وال يتعـــارض رأي 
غوارديوال بشـــأن الفارق ”الضخم“ في تفكيره 
في تقارب مستويات العديد من املباريات هذا 
املوسم، لكن املدرب اإلسباني يستهدف حاليا 
الوجـــود في املربـــع الذهبـــي والتأهل لدوري 

األبطـــال في املوســـم املقبل. وقـــال غوارديوال 
”الفـــارق بني الثاني والســـادس فـــي الترتيب 
قريب جدا (أربع نقاط) ولذلك فقد بدأنا املباراة 
في املركز اخلامس واآلن نحن باملركز الثاني“.

منافسة شرسة

أضاف غوارديوال ”هذا يعني أن كل الفرق 
تبقى في املنافســـة. إذا خســـر فريـــق مباراة 
فإنـــه يتراجـــع ولذلك فالصراع ســـيكون قويا 
على التأهل إلـــى دوري أبطال أوروبا“. ورغم 
تكهنات بإمكانية رحيل أغويرو هداف ســـيتي 

في نهاية املوســـم اجلاري فإنه قدم أداء قويا 
بعد املشـــاركة كبديل لزميله الشاب البرازيلي 
غابرييل جيســـوس الـــذي أصيب فـــي بداية 

اللقاء.
واحتســـب الهدف الثاني لســـيتي ملينغز 
بطريـــق اخلطأ في مرمـــاه بعدما كان صاحب 
اللمسة األخيرة، لكن املهم بالنسبة إلى سيتي 
أن خطـــورة املهاجـــم األرجنتيني عـــادت من 
جديد وكان على املوعد مع متريرة ســـترلينغ. 
وقـــال غوارديـــوال ”لقد لعب بشـــكل جيد وفاز 
وقاتل وســـجل هدفا من أجل زيادة ثقته ومن 
أجلنا. هذا أمر مهم وأنا سعيد جدا من أجله“. 

وردا على سؤال بشأن إذا كان أغويرو على 
قدر التحدي مع ســـيتي قـــال غوارديوال ”بكل 
تأكيد. هذا مهم جدا. عند اللعب في فريق كبير 
يكون التنافس موجودا في العديد من املراكز. 

نحن نحتاج كل الالعبني“.
واصل بورمنوث سلسلة من النتائج السيئة 
في ٢٠١٧ باخلســـارة أمام سيتي وإصابة اثنني 
من العبيه، لكن مدربه إيدي هاو أكد أنه لم تعد 
هناك أي شكوك في االقتراب من الهبوط. وأشاد 
هاو، الذي يعد من أفضل املدربني الشـــبان في 
إنكلترا، بجهود العبيه رغم أن الفريق بقي بال 
أي انتصار في العام اجلديد. وقال هاو ”دخلنا 
في مرحلة التراجع ويجـــب أن نعود.. ونقاتل 
من أجل البقاء في الدوري املمتاز ألنه بال شـــك 
هذا هو املوقف الذي نعيشـــه حاليا“. وأضاف 
”ميكننا االســـتفادة من هذه اخلبـــرة والعودة 

بشكل أفضل“.

قوة وحماس

أدى بورمنـــوث بقـــوة وحمـــاس لكـــن في 
النهاية أخفق الفريـــق في حتقيق أي فوز في 
آخر ســـبع مباريات في كل املسابقات ليصبح 
على بعد ســـت نقاط فقط مـــن منطقة الهبوط. 
وقـــال هاو ”في ما يتعلـــق باملجهود وااللتزام 
أعتقد أن العبي الفريق قدموا كل شـــيء لكننا 
تأثرنا بكل تأكيد بســـبب اإلصابات“. ويعاني 
فرانســـيس مـــن إصابـــة في عضـــالت الفخذ 

اخللفية بينما يشعر ويلشير بألم في كاحله.
وقال هاو ”خسارة العبني اثنني في الشوط 
األول متثل ضربة كبيرة. كانت ضربة حقيقية 
أن نخسر جهود القائد الذي يعد مهما للفريق 

على مدار عدد من السنوات“.

غوارديوال: الهوة اتسعت كثيرا مع تشيلسي

سنواصل المسيرة بنجاح

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ ذكرت تقارير صحافية أن ماركوس 
راشفورد، المهاجم الشاب في صفوف 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي، يماطل 

في تجديد عقده مع الشياطين الحمر، 
لشعوره باإلحباط، نظرا لقلة مشاركاته 

مع الفريق.

◄ يأمل هوغو لوريس، قائد توتنهام، 
أن يتقدم فريقه إلى أبعد نقطة في أدوار 
خروج المهزوم بالدوري األوروبي لكرة 

القدم، ليحصل على خبرة مهمة في 
اللعب تحت الضغط من أجل مساعدته 

في المباريات الحاسمة بالدوري 
اإلنكليزي الممتاز.

◄ قال مدير التسويق السابق في  
نادي برشلونة اإلسباني مارك إنغال 

إن زالتان إبراهيموفيتش كان على 
خالف مع النجم ليونيل ميسي، خالل 
الفترة القصيرة التي قضاها األول في 

الكامب نو.

◄ كشفت تقارير صحافية إسبانية 
النقاب عن اسمين، قد يوفر أحدهما 
حال لمشاكل برشلونة بمركز الظهير 

األيمن بعد إصابة أليكس فيدال، 
وغيابه حتى نهاية الموسم. ويواجه 
لويس إنريكي، مدرب البارسا، أزمة 

كبيرة، بعد إصابة فيدال.

◄ زادت الشكوك حول مستقبل الالعب 
البلجيكي كاراسكو مع ناديه أتليتكو 

مدريد، ويقال إنه سيكون أول الراحلين 
عن ”فيثنتي كالديرون“ الصيف القادم، 

إذا لم يصالح سيميوني بتقديم 
مستوى مميز في الفترة القادمة.

◄ أعلن اتحاد فنزويال لكرة القدم أن 
منتخب البالد سيستضيف نظيره 
البيروفي في 23 مارس على ملعب 
”مونومينتال“ بمدينة ماتورين، في 

المرحلة الثالثة عشرة من منافسات 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 

لكأس العالم 2018.

باختصار

إيدي هاو:

يجب أن نعود..

ونقاتل من أجل البقاء

في الدوري الممتاز



} أربيل (العراق)  - تخصص مصففة الشـــعر 
الكرديـــة اإليرانية شـــنور خـــزري يومين في 
الشـــهر لالهتمام بجمال نساء فقدن كل شيء، 
في مخيم للنازحين العراقيين شرق الموصل 

”كي يستعدن ثقتهن بأنفسهن خصوصا“.
ورغم قلة معداتها التي تتكون من مقصات 
وفرش وشـــمع أزرق اللون يحمـــى في وعاء، 
فإن شـــنور تؤكد أنهـــا قادرة ”علـــى اجتراح 

المعجزات من خاللها“.
وتملـــك الشـــابة الكرديـــة اإليرانيـــة فـــي 
األســـاس صالون تجميل فـــي أربيل عاصمة 
كردســـتان العـــراق إال أنهـــا قـــررت تكريس 

البعض من وقتها لنساء هذا المخيم.
وقد وصلت 3600 امرأة إلى مخيم حســـن 
شـــام قبل أســـابيع أو أيام قليلة بعدما غادرن 
منازلهن في الموصـــل هربا من المعارك التي 
تتواجـــه فيها منذ أكتوبر القوات العراقية مع 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقد ترددت النســـاء أوال في اللحاق بهذه 
المرأة التي ال يعرفنهـــا إال أن مجموعة تضم 
عشرا منهن اقتنعت في النهاية وراحت تتردد 
شنور المقام في غرفة صغيرة  على ”صالون“ 

في المخيم.
وتقول شـــنور البالغة مـــن العمر 31 عاما 
”أقترح عليهن قصة شـــعر ونتـــف الحاجبين 
وإزالة شـــعر الوجه إال أنهن ال يطلبن شـــيئا 

محددا، يرغبن فقط في أن أهتم بهن“.
وتنظر ميرفت وهي ربة عائلة في الثالثين 
مـــن العمـــر، بإمعان إلى أصابع شـــنور وهي 
تدعـــك الشـــمع لتســـتعمله على وجه شـــابة 
متشـــنج. وتقـــول ”في الموصـــل قبل وصول 
الدولـــة  تنظيـــم 
كنت  االســـالمية 
أعمل في صالون 
تجميـــل. رؤيـــة 
هذا األمر مجددا 

يمألني تأثرا“.

وصلـــت أزهار (34 عامـــا) إلى المخيم قبل 
يومين فقط بعدما جازفـــت بحياتها بعبورها 
نهر دجلـــة هربا من أحيـــاء الموصل الغربية 
التي ال يزال تنظيم الدولة اإلســـالمية يسيطر 

عليها.
وتروي بغضـــب ”الســـكان محرومون من 
كل شـــيء، منذ أسابيع واألسعار ترتفع بشكل 
جنوني، لـــم يعد لدينـــا إال البطاطس والقمح 

والعدس“.
إال أنها تســـتعيد بســـمتها ســـريعا وهي 
تنظر إلـــى المرآة مؤكدة ”لم أكـــن أتصور أن 

قصة شعر ستمدني بهذه السعادة!“.
وســـريعا بات صالون التجميل يستقطب 
العشرات من النســـاء. وتقول غادة (23 عاما)، 
وهي أم لطفلين، هامســـة ”هنـــا في المخيم ال 
اهتمام بالنساء. ثمة حالقون للرجال وألعاب 

لألطفال لكن ال شيء لنا“.
وتقول صفاء الجالسة إلى جانبها بغضب 
”الشـــمس تحرق وجوهنا، نحتاج إلى كريمات 

ومساحيق تنظيف. ليست لدينا حماالت صدر 
حتى!“.

وتؤكد شـــنور ”ال ضير من ســـعي النساء 
إلـــى اســـتعادة أنوثتهن خصوصـــا في هذه 
الظروف بالغة الصعوبة، فهذا جزء من الرفاه 

والكرامة!“.
أمـــا غـــادة فقـــد أتت فقـــط للتعـــرف على 
األجواء مـــن دون أن تجرؤ على الجلوس على 
الكرســـي، وتقول ”منذ وصولي إلى هنا (قبل 
ســـتة أســـابيع) أعاني على الدوام من التوتر 
وتراودنـــي كوابيـــس ونوبات حصر نفســـي 

وأشتبه في أن الجميع جواسيس لداعش“.
وتضيـــف همســـا ”أظن أنـــي بحاجة إلى 

الكالم مع أحدهم… مع طبيب نفسي“.
ونالت مبادرة شـــنور استحســـان نســـاء 
المخيم أما شـــقيقها شـــيا فهو يهتم بشـــعر 

الرجال في نفس المخيم.
وقـــال شـــيا خـــزري، وهو مصفف شـــعر 
للرجال، ”عندما يتطوع شخص ما يقدم ما في 

وسعه من مساعدات. وهنا أنا أقدم خدمة تعد 
مهمة بالنســـبة إلى الرجال. شـــعورهم طويلة 
جدا وليس بإمكانهم مغادرة المخيم. لذلك أنا 

هنا“.
وبعد سبع ســـاعات من العمل المتواصل، 
تتوقـــف شـــنور منهكـــة فـــي العصـــر، إال أن 

السعادة تغمرها.
وتقول ”انظروا إلى وجوههن كيف تحولت 
تماما! لقـــد وصلن حذرات ومنغلقات وخرجن 
من هنا مرتاحات وفخورات بأنهن كرسن وقتا 

ألنفسهن“.
إلـــى جانبهـــا تقف ميرفـــت التـــي أزالت 
شـــعرها األشـــقر  وشـــاحها األزرق وأظهرت 
الطويل، مشـــرقة، هي لم تســـلم رأسها لشنور 
بل حملت المقص للمســـاعدة على قص شعور 

أطفال النساء األخريات.
وتشـــعر شـــنور بأنها بذلك كسبت الرهان 
مزدوجا وهي من اآلن تتشـــوق إلـــى زيارتها 

المقبلة بعد أسبوعين من اآلن.
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} لم تفاجئني نتائج الدراسة اجلديدة التي 
تؤكـــد دور فيســـبوك في التالعـــب بالقدرة 
الذهنيـــة ملســـتعمليه علـــى إدراك الوقـــت 
بصورة سليمة، فالواقع املعيش يثبت اليوم 
أن مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي خلبطت 
حياة املاليني من البشـــر، وأثرت سلبا على 
أمزجتهـــم، وأصابتهـــم بأمـــراض نفســـية 
كاالكتئـــاب العاصف باملراهقـــني واألطفال 
وأحيانـــا بالكهول ممن تضاءلـــت قدراتهم 
على التواصل الفعلـــي مبجتمعاتهم مقابل 
حالـــة االنفعـــال االفتراضي التي شـــبهها 

العلماء باإلدمان على املخدرات.
كمـــا جاء فـــي بحـــث صـــادر عـــن جامعة 
كاليفورنيا األميركية، قال القائمون عليه إن 
إدمان فيســـبوك يؤثر على أجزاء مهمة في 
الدماغ مســـؤولة عن الكفاءة في إشارة إلى 
مـــادة الدوبامني، وهي من املواد الكيميائية 
العصبية التي تعمل عبر مســـارات الكفاءة 
في الدماغ وهي املســـؤولة عن احلفاظ على 

سلوك الشخص من اإلدمان.
وبحسب العلماء، فإن فيسبوك بات بالنسبة 
إلى بعض األشخاص إدمانا  نتيجة التعود 
عليـــه، وخصوصـــا ملن يعانـــون من حاالت 
االنطـــواء االجتماعي، فيجدون ضالتهم في 
صفحـــات التواصـــل، ومن هنـــاك يبدؤون 
في نســـج عالقات افتراضيـــة يعجزون عن 
حتقيقهـــا في الواقع، كمـــا يربطون حتقيق 
الذات مبا يحصدون من عالمات املشـــاركة 
أو اإلعجـــاب أو التعليـــق اإليجابـــي علـــى 
ما ينشـــرون، حيث يتســـبب ذلـــك في إفراز 
املـــخ لهرمون الســـيروتونني وهـــو هرمون 
الســـعادة، بينما يتســـبب التعليق السلبي 
في الرفع من مســـتوى هرمـــون األدرينالني 
املســـؤول عـــن حـــاالت احلـــزن والغضـــب 

واإلحباط واالكتئاب.
وكشـــف باحثون في جامعـــة بريطانية 
منـــذ أيام أن تصفح فيســـبوك قـــد يتالعب 
بقدرتنـــا الذهنية علـــى إدراك عنصر الزمن 
بصورة ســـليمة دون أن نشعر، ما يقّلل من 
قدرتنا على تقدير مرور الوقت وإحساســـنا 
به، وهذا االســـتنتاج  ينطبق على اإلنترنت 
عمومـــا، ولكنـــه يخـــص مواقـــع التواصل 
وعلى رأسها فيســـبوك بشكل أكثر اتساعا، 
مـــا يعني إضاعة الوقـــت دون جدوى، على 
حســـاب ما يجـــب توفيره من وقـــت للعمل 
واحلركـــة والتأمـــل واالســـترخاء وربط أو 

متتني العالقات االجتماعية الفعلية.
املثير كذلك أن البحـــوث العلمية أثبتت 
أن التعامـــل مـــع فيســـبوك يتســـبب فـــي 
تعكيـــر املزاج، إذا توقف املســـتخدم عند ما 
يسمى باالســـتخدام السيء مبعنى االكتفاء 
باالطالع على حتديثات اآلخرين دون تدوين 
أو تعليق أو دردشة، حيث يرجح الباحثون 
أن ذلك قد يتســـبب في الشعور بالغيرة من 
كتابات وصور اآلخرين العاطفية وعالقاتهم 

االجتماعية وذكائهم التواصلي.
يبقـــى كذلـــك أن اســـتخدام أي نوع من 
التكنولوجيـــا قبل اإليواء إلى الفراش يضّر 
بجـــودة النـــوم إذ يتداخل الضـــوء األزرق 
املنبعـــث مـــن األجهـــزة الرقمية مـــع إنتاج 
هرمـــون امليالتونني ما يـــؤدي إلى صعوبة 
االســـتغراق في النوم. وبذلك فإن فيسبوك 
ميكن أن يكون إحباطا بالنهار وأرقا بالليل، 
مدمـــرا للدوبامـــني، مخّربا للســـيروتونني، 
مفـــرزا لألدرينالني، مخترقـــا للميالتونني، 
وللحركـــة  باالفتـــراض،  للواقـــع  ضاربـــا 
باجلمـــود، مهـــدرا للوقت ومتالعبـــا بقدرة 
البشر على إدراك قيمة الزمن والتحكم فيها. 

إدمان فيسبوكي
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{صالون شنور» يعيد الفرحة والثقة للنازحات العراقيات 
تترك مصففة الشعر شنور خزري صالون 
ــــــل اخلاص بها فــــــي أربيل وتتجه  التجمي
رفقــــــة شــــــقيقها نحو مخيمــــــات النازحني 
لتعيد رســــــم االبتســــــامة على وجوه نساء 
عراقيات عن طريق االعتناء بجمالهن بعد 
أن أجبرن على ترك بيوتهن بسبب احلرب.

صباح العرب

اهتمام بسيط يحقق معجزات

عارضة أزياء بفستان من 

مجموعة المصممة األميركية، 

توري بورش، مستوحى من 

العبايات الشرقية عرض خالل 

أسبوع الموضة في نيويورك 

الذي يختتم الخميس ويجتذب 

100 ألف زائر وتبلغ إيراداته نحو 

880 مليون دوالر.
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} طرابلــس – ال يضيع الســـجناء في ســـجن 
معيتيقة الليبي أو مؤسسة اإلصالح والتأهيل 
بمعيتيقة، وقتهم ُســـدى لكنهم يستفيدون منه 
في اكتساب مهارات جديدة تسهم في تحسين 
إمكانية عثورهم على عمل بعد قضاء عقوبتهم 

والخروج من وراء القضبان إلى الحرية.
فالمؤسســـة توفر لهم تدريبـــا على أعمال 
يدوية عديدة منها النجارة وإصالح السيارات 

(الميكانيك) والسباكة والطهي وغيرها.
وُأقيمـــت هـــذه المؤسســـة التـــي تخضع 
لحراســـة قوة الردع الخاصة بوزارة الداخلية 
الليبية، للمساعدة في إعادة دمج السجناء في 

المجتمع المحلي بمجرد إتمام عقوبتهم.
ويأمل برنامج التدريب في تزويد السجناء 
بمهارات فنية تساعدهم في إيجاد فرص عمل 
جيدة. كما توفر المؤسســـة أو المركز دورات 
قصيرة في أساســـيات الكمبيوتر والمهارات 

اللغوية.

وقال أحمد بن سالم مدير المكتب اإلعالمي 
في قـــوة الـــردع الخاصـــة بـــوزارة الداخلية 
الليبية إن المشروع حقق نجاحا مع عدد كبير 

من الطالب الذين استفادوا من البرنامج.
ويتم اختيار الســـجناء الُمدانين بارتكاب 
جرائـــم صغيـــرة أو تعاطي مـــواد مخدرة أو 
ارتـــكاب جنح بســـيطة لالســـتفادة مـــن هذا 
البرنامـــج بعـــد بضعـــة أشـــهر مـــن دخولهم 

السجن.
تقدمهـــا  التـــي  التدريبيـــة  والـــدورات 
المؤسســـة وتســـتمر كل منهـــا ســـتة أشـــهر 
معتمدة مـــن وزارة التعليم الليبية. وتخرجت 
أول دفعة (83 ســـجينا) من المعهد المتوســـط 
للمهن الشـــاملة الملحق بالمؤسسة في أبريل 

الماضي.
وقال أحد النزالء الذين تخرجوا في المركز 
ويدعى أحمد عيســـى إن تلك الدورة ســـاعدته 

على تغيير حياته جذريا.

واختـــار ســـجين يدعـــى زيـــن العابدين، 
أحضرتـــه أســـرته للســـجن بســـبب تعاطيه 
المخدرات، البقاء في السجن بعد فترة طويلة 

من إنهاء عقوبته.
وقـــال ”أرغب في البقاء في الســـجن وهو 
قرار شـــخصي لم يجبرني أحـــد على اتخاذه. 
أنـــا طلبت أن أكمل مـــا بدأت فـــي تعلمه هنا 
ألتحصل على شـــهادة في تخصصي، حتى ال 
أعود إلى تعاطـــي المخدرات عندما أخرج من 

السجن“.
يصنعهـــا  التـــي  المنتجـــات  وُتســـتخدم 
الســـجناء في المباني الحكومية والمســـاجد 
في طرابلس بينما يوزع الخبز الذي ينتجونه 

في السجن عبر المقصف الملحق به.
وبعد إتمـــام الـــدورة التدريبيـــة وفترات 
عقوباتهـــم يحصل الســـجناء على شـــهادات 
معتمدة ويكونون مؤهلين للبحث عن وظائف 

جديدة والبدء في إعادة بناء حياتهم.

نزالء سجن في ليبيا يطالبون بالبقاء فيه لنيل وظائف

فيتامينات سحرية لعيد 

الحب في تايالندا

} بانكــوك – وزعـــت الحكومـــة التايالنديـــة، 
على األزواج،  الثالثاء، ”فيتامينات ســـحرية“ 
فـــي محاولة لتعزيز معـــدل المواليد، مع منح 
شـــهادات زواج مصنوعة مـــن الذهب ألزواج 

قليلين سعداء الحظ.
ووزعت وزارة الصحة العامة 600 مجموعة 
من المكمالت الغذائية التي ترتكز على عناصر 
الحديد وحمـــض الفوليك، والتي تطلق عليها 
الســـلطات اسم ”الفيتامينات السحرية“، على 
األزواج الذيـــن يوثقـــون زواجهـــم في منطقة 

بانجراك في العاصمة بانكوك.
وقـــال فاتشـــيرا بينجيان، مديـــر عام في 
وزارة الصحـــة إنه ”ينبغي للنســـاء الراغبات 
فـــي الحمل تنـــاول الحديد وحمـــض الفوليك 
مرة على األقل أســـبوعيا لمدة 12 أســـبوعا“. 
وأضاف أن معدل زواج النســـاء التايالنديات 
أصبح أقـــل في الكثير من األحيان وفي ســـن 
أكبـــر مقارنة بالعقـــود القليلـــة الماضية، ما 
تسبب في تراجع معدل زيادة السكان من 207 

بالمئة عام 1970 إلى 0.4 بالمئة عام 2015.
وأفـــادت وزارة الصحـــة بأنه تـــم توزيع 
المكمـــالت الغذائية في مستشـــفيات بأنحاء 
الدولة، حيـــث بلغ إجمالـــي العقاقير التي تم 
توزيعها 6 مالييـــن حبة. ومنح مجلس مدينة 
بانكوك أمس أيضا شهادات زواج ذهبية تبلغ 
قيمة كل منها 572 دوالرا لعشـــرة أزواج فازوا 

في سحب تم إجراؤه.
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